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1. 31
PERAYAAN
August HUT KE-70
2022 APINDO

Page Sentiment Media

Summary

11

Neutral

Bisnis
Indonesia

PERAYAAN HUT KE-70 APINDO. Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B.
Sukamdani (tengah) berbincang dengan Menteri
Koperasi dan UKM Teten Masduki (kedua kiri),
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Mahendra Siregar (kiri), Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah (kedua kanan) dan Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di sela-sela
perayaan HUT ke-70 Apindo di Jakarta, Selasa
(30/8) malam. Apindo berharap dunia usaha dan
pemerintah dapat memiliki komitmen yang sama
untuk mewujudkan agenda-agenda pembangunan
secara berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut
diluncurkan Buku 70 Tahun Apindo Bakti Untuk
Negeri.

2. 31
Sahkan RUU 7
August PPRT untuk
2022 Lindungi ART

Positive

Pikiran
Rakyat

Sahkan RUU PPRT untuk Lindungi ART. Bersama
kementerian lain dan DPR, Kemenaker memi- liki
keinginan yang sama untuk dapat mempercepat
RUU PPRT ini menjadi undang-undang. Namun,
adanya RUU PPRT dinaikkan statusnya menjadi
undang-undang ini, menjadi sangat penting dan
sangat efektif untuk memberikan pelindungan
dan pa- yung hukum yang lebih kuat lagi bagi PRT,
katanya.

3. 31
Target
10
August Bertambah,
2022 Perluas Ruang
Pendaftaran

Neutral

Kompas

Target Bertambah, Perluas Ruang Pendaftaran. .
BANTUAN SUBSIDI UPAH. JAKARTA, KO MPAS
Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan
subsidi upah atau BSU untuk mengantisipasi
dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dan
berbagai barang terhadap daya beli masyarakat.

4. 31
Dua ODHA
August Mengaku
2022 Dipecat
Perusahaan

Negative Banjarmasin . 29845012700Dua ODHA MengakuDipecat
Post
Perusahaan. Dua ODHA MengakuDipecat
Perusahaan. BANJARMASIN, BPOST Masalah
stigma terhadap Orang Dengan HIV dan AIDS
(ODHA) di Kalimantan Selatan (Kalimantan
Selatan) masih belum tuntas. Hal itu terbukti dari
kasus pemecatan karyawan pengidap H1V/AIDS

10

2

yang ada di beberapa perusahaan di Kalimantan
Selatan.
5. 31
234 Ribu
8
August Warga Masih
2022 Menganggur

Negative Koran Sindo . 234 Ribu Warga Masih Menganggur.
Makassar 11112512700MAKASSAR- Sebanyak 234 ribu
warga Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan) masih
menganggur. MAKASSAR- Sebanyak 234 ribu
warga Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan) masih
menganggur. Disnakertrans Sulawesi Selatan
Gelar Virtual Job Fair.

6. 31
Lindungi PRT, 3
August Menaker
2022 Dukung
Percepatan
RUU PPRT jadi
Undangundang

Positive

Harian
Bhirawa

Lindungi PRT, Menaker Dukung Percepatan RUU
PPRT jadi Undang-Undang. Menyambul baik
adanya pembentukan gugus tugas Rancangan
Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja
Rumah Tangga (RUU PPRT), dan mendukung
percepatan penyelesaian RUU PPRT menjadi UU
PPRT. Pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT ini
bertujuan menciptakan hubungan industrial yang
kondusif tanpa diskriminasi antara pekerja rumah
tangga dan pengusaha. Penegasan tersebut
dikemukakan Ida Fauziyah dalam Rapat
Konsinyering dan Focus Group Discussion (FGD)
Gugus Tugas RUU PPRT yang digelar Kantor Staf
Presiden Republik Indonesia, bertajuk Mencari
Titik Temu Dalam Percepatan Pembentukan RUU
PPRT.

7. 31
Lindungi PRT, 5
August Menaker
2022 Dukung
Percepatan
RUU PPRT
Menjadi
Undangundang

Positive

Fajar
Cirebon

. Lindungi PRT, MenakerDukung Percepatan RUU
PPRT Menjadi. Dikemukakan Ida Fauziyah dalam
Rapat Konsinyering dan Focus Group Discussion
(FGD) Gugus Tugas RUU PPRT yang digelar Kantor
Staf Presiden Republik Indonesia, bertajuk
Mencari Titik Temu Dalam Percepatan
Pembentukan RUU PPRT, di Jakarta, Selasa (30/8).
JAKARTA, (FC).- Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah, menyambut baik adanya
pembentukan gugus tugas Rancangan UndangUndang tentang Pelindungan Pekerja Rumah
Tangga (RUU PPRT), dan mendukung percepatan
penyelesaian RUU PPRT menjadi UU PPRT
Pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT ini
bertujuan menciptakanhubungan.
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Title

PERAYAAN HUT KE-70 APINDO

Media

Bisnis Indonesia

Reporter

Date

31 August 2022

Tone

Page

11

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0831/BISNIS_INDONESIA1/PERAYAAN%20HUT%20KE-70%20APINDO=1=11=1.jpg

Neutral

Summary . PERAYAAN HUT KE-70 APINDO. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi
B. Sukamdani (tengah) berbincang dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kedua
kiri), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar (kiri), Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kedua kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di
sela-sela perayaan HUT ke-70 Apindo di Jakarta, Selasa (30/8) malam. Apindo berharap dunia
usaha dan pemerintah dapat memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan agendaagenda pembangunan secara berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut diluncurkan Buku 70
Tahun Apindo Bakti Untuk Negeri.

4

Title

Sahkan RUU PPRT untuk Lindungi ART

Media

Pikiran Rakyat

Reporter

Date

31 August 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0831/PIKIRAN_RAKYAT1/Sahkan%20RUU%20PPRT%20%20untuk%20Lindungi%20ART=1=7=1.
jpg

Positive

Summary Sahkan RUU PPRT untuk Lindungi ART. Bersama kementerian lain dan DPR, Kemenaker
memi- liki keinginan yang sama untuk dapat mempercepat RUU PPRT ini menjadi undangundang. Namun, adanya RUU PPRT dinaikkan statusnya menjadi undang-undang ini, menjadi
sangat penting dan sangat efektif untuk memberikan pelindungan dan pa- yung hukum yang
lebih kuat lagi bagi PRT, katanya. Menteri Ketenagakeijaan Ida Fauziyah menyambut baik
pembentukan gugus tugas Rancangan Undang-Un- dang tentang Pelindungan Pekeija Rumah
Tangga (RUU PPRT) dan mendukung percepatan penyelesaian RUU PPRT menjadi UU PPRT.

5

Title

Target Bertambah, Perluas Ruang Pendaftaran

Media

Kompas

Reporter

Date

31 August 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0831/KOMPAS1/Target%20Bertambah,%20Perluas%20Ruang%20Pendaftaran=1=10=1.jpg

Neutral

Summary Target Bertambah, Perluas Ruang Pendaftaran. . BANTUAN SUBSIDI UPAH. JAKARTA, KO MPAS
Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk mengantisipasi
dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dan berbagai barang terhadap daya beli
masyarakat. Dengan target penerima yang bertambah, ruang pendaftaran program bantuan
itu perlu dibuka agar bisa merangkul lebih banyak pekerja dan rakyat kecil.

6

Title

Dua ODHA Mengaku Dipecat Perusahaan

Media

Banjarmasin Post

Reporter

Date

31 August 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0831/BANJARMASIN_POST1/Dua%20ODHA%20Mengaku%20Dipecat%20Perusahaan=1=10=1
.jpg

Negative

Summary Dua ODHA MengakuDipecat Perusahaan. Dua ODHA MengakuDipecat Perusahaan.
BANJARMASIN, BPOST Masalah stigma terhadap Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) di
Kalimantan Selatan (Kalimantan Selatan) masih belum tuntas. Hal itu terbukti dari kasus
pemecatan karyawan pengidap H1V/AIDS yang ada di beberapa perusahaan di Kalimantan
Selatan.

7

Title

234 Ribu Warga Masih Menganggur

Media

Koran Sindo Makassar

Reporter

Date

31 August 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0831/KORAN_SINDO_MAKASSAR1/234%20Ribu%20Warga%20Masih%20Menganggur=1=8=1.j
pg

Negative

Summary 234 Ribu Warga Masih Menganggur. 11112512700MAKASSAR- Sebanyak 234 ribu warga
Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan) masih menganggur. MAKASSAR- Sebanyak 234 ribu warga
Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan) masih menganggur. Disnakertrans Sulawesi Selatan Gelar
Virtual Job Fair.
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Title

Lindungi PRT, Menaker Dukung Percepatan RUU PPRT jadi Undang-undang

Media

Harian Bhirawa

Reporter

Date

31 August 2022

Tone

Page

3

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0831/HARIAN_BHIRAWA1/Lindungi%20PRT,%20Menaker%20Dukung%20Percepatan%20RUU%
20PPRT%20jadi%20Undang-undang%20=1=3=3.jpg

Positive

Summary Lindungi PRT, Menaker Dukung Percepatan RUU PPRT jadi Undang-Undang. Menyambul baik
adanya pembentukan gugus tugas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja
Rumah Tangga (RUU PPRT), dan mendukung percepatan penyelesaian RUU PPRT menjadi UU
PPRT. Pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT ini bertujuan menciptakan hubungan industrial
yang kondusif tanpa diskriminasi antara pekerja rumah tangga dan pengusaha. Penegasan
tersebut dikemukakan Ida Fauziyah dalam Rapat Konsinyering dan Focus Group Discussion
(FGD) Gugus Tugas RUU PPRT yang digelar Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, bertajuk
Mencari Titik Temu Dalam Percepatan Pembentukan RUU PPRT.
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Title

Lindungi PRT, Menaker Dukung Percepatan RUU PPRT Menjadi Undang-undang

Media

Fajar Cirebon

Reporter

Date

31 August 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0831/FAJAR_CIREBON1/Lindungi%20PRT,%20Menaker%20Dukung%20Percepatan%20RUU%20
PPRT%20Menjadi%20Undang-undang=1=5=1.jpg

Positive

Summary . Lindungi PRT, MenakerDukung Percepatan RUU PPRT Menjadi. Dikemukakan Ida Fauziyah
dalam Rapat Konsinyering dan Focus Group Discussion (FGD) Gugus Tugas RUU PPRT yang
digelar Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, bertajuk Mencari Titik Temu Dalam
Percepatan Pembentukan RUU PPRT, di Jakarta, Selasa (30/8). JAKARTA, (FC).- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyambut baik adanya pembentukan gugus tugas
Rancangan Undang- Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan
mendukung percepatan penyelesaian RUU PPRT menjadi UU PPRT Pengesahan RUU PPRT
menjadi UU PPRT ini bertujuan menciptakanhubungan. "Namun adanya RUU PPRT dinaikkan
statusnya menjadi Undang-Undang ini, menjadi sangat penting dan sangat efektif untuk
memberikan pelindungan dan aayung hukum yang lebih kuat agi bagi PRT," katanya, dilansir
dari laman kemnaker.go.id pada Selasa (30/8).
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Tone
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1.

30
Jadi Tuan Rumah
Augus KKIN VIII Regional
t 2022 Wilayah Timur,
BPVP Kendari
Penuhi Standar
Kompetensi

Positive Lentera
Sultra

2.

30
The Deputy
Neutral Indonesia
Augus Governor of
Postsen
t 2022 Southeast Sulawesi
Officially Opens
KKIN VIII for the
Eastern Region

Summary
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP)
Kendari menjadi pelaksanakan Kompetisi
Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII untuk
wilayah regional timur pada 29 Agustus 2022
kemarin. Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu
mengatakan, pelaksanan KKIN tersebut berlangsung
lima hari, sejak 29 hingga 2 Agustus 2022.
"Alhamdulillah, pelaksanaan KKIN semua sudah siap
dan dilaksanakan sesuai jadwalnya," kata La Ode
Haji Polondu, Selasa (30/8/22.). Ia melanjutkan, ada
10 provinsi yang menjadi peserta KKIN yakni
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua,
Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Gorontalo.
The Deputy Governor of Southeast Sulawesi (Sultra)
Lukman Abunawas officially opened the National
Instructor Skills Competition (KKIN) VIII Eastern
Region 2022 organized by the Vocational and
Productivity Training Agency (BPVP) Kendari, which
was held at the Claro Hotel, Kendari, Monday (29
August 2022). In the remarks of the Deputy
Governor of Southeast Sulawesi, Lukman Abunawas
said that the implementation of the National
Instructor Skills Competition (KKIN) VIII for the
eastern region was held in Kendari City, Southeast
Sulawesi Province in 2022, with the Vocational and
Productivity Training Center (BPVP). Then, the
Deputy Governor of Southeast Sulawesi officially
opened the Opening of the Eastern Regional VIII
National Instructor Skills Competition (KKIN) in
2022, "by saying Bismillahirrahmanirrahim, while
asking Allah Subhanahu Wata'ala's blessing, the
Opening of the Eastern Region VIII National
Instructor Skills Competition (KKIN) In 2022, I
declare that it will be officially opened," Closed the
Deputy Governor. Also attending were Heads of
Regency/City Manpower Offices throughout
Southeast Sulawesi, Heads of Vocational and
Productivity Training Centers and Training Centers,
Heads of Occupational Safety and Health (K3)
12

Centers and Heads of the Office for Expansion of
Employment Opportunities of the Ministry of
Manpower, Head of Kendari Vocational and
Productivity Training Centers, the KKIN VIII Eastern
Regional Jury and the participants of the Eastern
Region VIII Regional KKIN 10 Provinces of Eastern
Indonesia.
3.

30
Bansos pengalihan Positive Kabar
Augus kenaikan BBM,
Bisnis
t 2022 Rp150 ribu dibayar
4 kali, pekerja
Rp600 ribu

Dikatakan Jokowi, bansos pertama yakni sebesar Rp
150 ribu yang dibayarkan 4 kali kepada 20,65 juta
keluarga penerima manfaat. "Sebanyak Rp12,4
triliun akan disalurkan berupa bantuan sosial
sebesar Rp150 ribu yang dibayarkan 4 kali kepada
20,65 juta keluarga penerima manfaat. Presiden
Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah
bakal memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos)
dengan total anggaran sebesar Rp 24,17 triliun.
Bansos tersebut disalurkan sebagai sebagai bentuk
pengalihan subsidi BBM.

4.

30
Pemerintah
Positive Suara.com Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan Subsidi Upah
Augus Kembali salurkan
Rp600 ribu Berikut kriteria penerima BSU Rp600
t 2022 Program Bantuan
ribu yang jika tidak ada halangan akan mulai
Subsidi Upah (BSU)
disalurkan pekan depan. Dari sekian banyak
Bagi Para Pekerja,
bantuan yang pemerintah salurkan, kali ini
Cek Syaratnya
Pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah
(BSU) sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja
dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Bantuan
dalam bentuk BSU senilai Rp600. 000 akan
diberikan kepada kepada 16 juta pekerja di seluruh
Indonesia yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta
tiap bulannya. Pilih menu "Cek Status Calon
Penerima BSU" 3.

5.

30
Pembagian Jam
Positive Suara.com Artinya, positif untuk melakukan pencegahan
Augus Kerja untuk Kurangi
kemacetan dengan mengatur jam kerja seperti yang
t 2022 Macet Terus
adanya WFH, kerja di kantor, itu udah dibagi
Digodok
persentasenya," ungkap Chaidir, sebagaimana
dikutip dari NTMC Polri. Dirlantas Polda Metro Jaya
Kombes Pol Latif Usman mengatakan ada respons
positif untuk penerapan aturan jam kantor di Ibu
Kota dalam rapat koordinasi dengan sejumlah
pihak. "Sudah kami lakukan rapat koordinasi
bersama dari seluruh instansi terkait baik itu dari
KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas
Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi Jakarta dan
beberapa asosiasi yang ada. Wakil Kepala Dinas
13

Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta, Chaidir
mengatakan pembahasan intens terus dilakukan
bersama Polda Metro Jaya, KemenPAN-RB, terkait
pembagian jam kerja kantor.
6.

30
Pembagian Jam
Positive Juraganani Artinya, positif untuk melakukan pencegahan
Augus Kerja untuk Kurangi
me.id
kemacetan dengan mengatur jam kerja seperti yang
t 2022 Macet Terus
adanya WFH, kerja di kantor, itu udah dibagi
Digodok
persentasenya," ungkap Chaidir, sebagaimana
dikutip dari NTMC Polri. Dirlantas Polda Metro Jaya
Kombes Pol Latif Usman mengatakan ada respons
positif untuk penerapan aturan jam kantor di Ibu
Kota dalam rapat koordinasi dengan sejumlah
pihak.

7.

30
Pemerintah Segera Neutral Kabarjagad (Foto: Humas Setkab/Rahmat) Kabarjagad.id,
Augus Salurkan Bantalan
Jakarta- Pemerintah menyiapkan bantalan sosial
t 2022 Sosial Tambahan
tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus
Rp24,17 Triliun |
mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM)
Kabar Jagad
agar tepat sasaran. "Total bantalan sosial yang tadi
ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa
dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah
sebesar Rp24,17 triliun. BLT ini disalurkan oleh
Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos
Indonesia. Menkeu Sri Mulyani didampingi
Gubernur BI Perry Warjiyo dan Mensos Tri
Rismaharini memberikan keterangan pers di Kantor
Presiden, Jakarta, Senin (29/08/2022).

8.

30
Cara Cek Penerima Neutral Tribun
Augus BSU Bantalan Sosial
Jogja
t 2022 2022 Lewat
Bsu.kemnaker.go.id

Kabar gembira tersebut disampaikan langsung oleh
Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah menggelar
rapat kerja dengan Presiden Jokowi pada Senin
(29/8/2022) kemarin. Terus bagaimana cara
mengetahui daftar pekerja yang menerima BSU
bantalan sosial 2022 ini?. Dikutip dari Kompas.com,
berikut ini enam langkah untuk mengetahui apakah
kita masuk dalam penerima BSU bantalan sosial
2022 atau tidak :. 1. Kabar gembira bagi para
pekerja yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

9.

30
Kabar Gembira
Neutral Tribun
Augus Buat Pekerja! BSU
Jogja
t 2022 Rp 600 Ribu Segera
Cair, Cek Namamu
via
Bsu.kemnaker.go.id

5. Cek pemberitahuan setelah itu, Anda akan
mendapatkan notifikasi apakah termasuk "Calon
Penerima BSU" atau hanya sekadar tulisan
"Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021", yang artinya
Anda tidak terdaftar sebagai calon penerima
bantuan sebesar Rp 600. 000 tersebut. Pemerintah
akan segera mencairkan Bantuan Subsidi Upah
14

(BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu. Subsidi
gaji yang diberikan kepada 16 juta pekerja sebesar
Rp 600. 000 akan dibayarkan sekaligus. Kabar
gembira bagi para pekerja.
10. 30
Mawardi Yahya
Neutral Halosumse Wakil Gubernur Sumatra Selatan H Mawardi Yahya
Augus Buka Seleksi
l.co.id
mengharapkan 283 para calon peserta magang ke
t 2022 Peserta Magang ke
Jepang tanun 2022 asal Sumatra Selatan dapat
Jepang
bersaing secara sehat pada seleksi daerah dan
seleksi nasional yang digelar oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia
dan Internasional Manpower Development
Organisation (IM Japan). "Para peserta seleksi harus
jaga sikap disiplin dan fokus, karena seleksi ini juga
diikuti ara peserta bukan hanya dari Sumatra
Selatan tetapi juga secara nasional," harap Mawardi
Yahya saat membuka secara resmi jalannya Seleksi
Nasional Pemagangan ke Jepang yang dilaksanakan
di Gor Dempo Jakabaring Sport City (HSC)
Palembang, Senin (29/8). Sementara itu Ketua DPP
Ikatan Pengusaha Keshusei Indonesia (IKAPEKSI),
Edi Waryono menuturkan para peserta calon
magang di Jepang tahun 2022 akan mengikuti
seleksi Daerah di Palembang dan Nasional di Bekasi
masing-masing 2 bulan lamanya. "Peserta akan
mengikuti beberapa seleksi diantaranya tingkat
daerah dan nasional dengan bermacam test, mulai
tari tes akademik, tes fisik, tes psikologi, tes
wawancara dan akan mengikuti les bahasa Jepang
sebelum berangkat pun mereka telah mendapatkan
ilmu dan pengalaman," kata Edi.
11. 30
Cair Mulai 1
Positive Bangka
Augus September 2022,
Post
t 2022 Begini Sistem
Penyaluran Bansos
Pengalihan Subsidi
BBM

Cair mulai 1 September 2022, begini sistem
penyaluran bansos pengalihan subsidi BBM.
Rencananya, bansos pengalihan subsidi BBM akan
disalurkan mulai 1 September 2022 kepada 20,65
juta keluarga penerima manfaat. Hal ini
disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri
Rismaharini yang menyebut bansos pengalihan
subsidi BBM akan disalurkan per 1 September 2022.
Bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi BBM
dari anggaran Rp24,17 Triliun siap disalirkan sebagai
bentuk meringankan beban masyarakat terhadap
kenaikan harga BBM.
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12. 30
Syarat dan Kriteria Positive Telisik.id
Augus Penerima Subsidi
t 2022 Gaji Rp 600 Ribu

Com- jaringan Telisik.id, ini syarat dan kriteria
penerima Bantuan Subsidi Upah Rp600 ribu yang
akan ditentukan berdasarkan data Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker):. Diketahui, program
BSU ini diberikan kepada 16 juta pekerja yang
terdampak pandemi COVID-19 dan mengantongi
gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Pekerja yang
memenuhi syarat, nantinya akan menerima BSU
sebesar Rp 600.000. Pemerintah sendiri akan
menerbitkan petunjuk teknis tentang penyaluran
subsidi gaji yang akan kembali diberikan kepada
para pekerja yang memiliki penghasilan di bawah
Rp 3,5 juta per bulan. Penerima BSU diutamakan
yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi,
transportasi, aneka industri, properti dan real
estate, perdagangan dan jasa kecuali pendidikan
dan kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral
BPJSTK).

13. 30
Hore! Pekan Ini
Positive Newssetup "Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu
Augus Bakal Cair BLT, BSU,
.kontan.co. tekanan kepada masyarakat dan bahkan
t 2022 dan Subsidi
id
mengurangi kemiskinan," ujar Sri Mulyani. 3.
Transportasi
Subsidi Transportasi. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos
akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp 300 ribu
pertama dan Rp 300 ribu kedua," jelas Menkeu. 2.
Bantuan Subsidi Upah (BSU).
14. 30
Syarat dan Kriteria Positive Bisnis
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan
Augus Pekerja yang Dapat
Indonesia bantuan sosial (bansos) atau bantuan subsidi upah
t 2022 Bansos Rp600. 000
sebesar Rp600. 000 kepada pekerja sebagai bentuk
dari Jokowi
pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak
(BBM). Berdasarkan hasil rapat itu, Jokowi akan
memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos)
kepada masyarakat dengan menggunakan Rp24,17
triliun dari anggaran subsidi BBM. Hal tersebut
disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati dalam keterangan pers hasil rapat
Presiden Joko Widodo dengan dirinya, Gubernur
Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial
Tri Risma Harini. Bantuan dalam bentuk subsidi
upah senilai Rp600. 000 akan diberikan kepada
sejumlah pekerja.
15. 30
Bantalan Sosial Rp Positive Sultra Kini
Augus 24,17 Triliun Agar
t 2022 Daya Beli
Masyarakat Tak

Bantalan berikutnya untuk 16 juta orang pekerja
yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta perbulan
melalui pemberian bantuan subsidi upah senilai Rp
600.000. Total bantuan digelontorkan pemerintah,
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Menurun, Pekerja
Bergaji di Bawah Rp
3,5 Juta Ikut Terima

yakni Rp 24,17 triliun. Kementerian Sosial akan
memberikan Rp 150. 000 selama empat kali
penyaluran atau total jumlahnya Rp 600. 000 setiap
penerima. "Mensos akan membayarkan dua kali,
yaitu Rp 300. 000 pertama dan Rp 300. 000 kedua
melalui berbagai saluran Kantor Pos di Indonesia,"
jelas Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
dilansir dari Kemenkeu, Selasa (30 Agustus 2022).

16. 30
Pemerintah Segera Neutral Kabarsbi
Augus Salurkan Bantalan
t 2022 Sosial Tambahan
Rp24,17 Triliun Kabar SBI

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan
sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan
subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat
sasaran. "Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan
oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai
dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17
triliun. BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial
(Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. Bantuan
yang akan disalurkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan
kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing
menerima sebesar Rp600 ribu.

17. 30
Sri Mulyani
Positive Cianjur
Augus Umumkan ada BLT
Today
t 2022 Subsidi Upah 2022
Bagi Pekerja, Rp
600 Ribu!

CIANJURTODAY.COM, Jakarta- Menurut siaran pers
yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri
Mulyani bahwa sejumlah 16 juta pekerja akan
mendapat bantuan subsidi Upah (BSU) atau BLT
pekerja sebesar Rp600 ribu. Menurut Sri Mulyani
Presiden Jokowi memberikan instruksi untuk
berikan bantuan kepada para pekerja yang
memenuhi syarat dan kriteria penerima BSU atau
BLT Subsidi Gaji, yaitu pekerja dengan gaji maksimal
sebesar Rp 3,5 Juta. Sri Mulyani juga menerangkan
bahwa bantuan ini, merupakan bantuan pengalihan
subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar total
Rp24,17 triliun yang dibagi menjadi tiga pos
bantuan. Kabar baik penyaluran BSU tahun 2022 ini
diumumkan Sri Mulyani usai rapat terbatas
bersama Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana
Kepresidenan, Senin 29 Agustus 2022.

18. 30
Pemkab Sinjai
Augus Gandeng Telkom
t 2022 Wujudkan Smart
City dan Layanan
Satu Data

Positive Liputan 6 Sebagai upaya mewujudkan program smart city,
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai, Sulawesi
Selatan menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia
Tbk (Telkom) untuk mengimplementasikan layanan
Satu Data. "Sebelumnya dapat perintah dari
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait Satu Data.
Kerja sama antara Pemkab Sinjai dan Telkom
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merupakan langkah awal dalam Proof of Concept
(PoC) penggunaan BigBox sebagai produk digital
dari Telkom yang berada di bawah payung LeapTelkom Digital untuk mengimplementasikan
layanan Satu Data di Pemkab Sinjai. Untuk
diketahui, Satu Data Indonesia adalah kebijakan
tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan
data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan
dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi
daerah.
19. 30
Asyiik, Pekerja Gaji Positive Cakaplah
Augus Rp3,5 Juta Bakal
t 2022 Dapat Subsidi
Rp600. 000 dari
Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan
subsidi upah sebesar Rp600. 000 per-orang kepada
16 juta pekerja di Tanah Air. Pekerja yang akan
mendapatkan subsidi itu bergaji maksimal Rp3,5
juta per bulan. "Sebanyak Rp600. 000 dibayarkan
sekali dengan anggaran Rp9,6 triliun," kata Ani
sapaan akrabnya. "Bapak Presiden juga
menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta
pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai
rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Negara,
Jakarta, Senin (29/8/2022).

20. 30
Hore! BSU 2022
Positive Okezone
Augus Cair Pekan Ini, 16
t 2022 Juta Pekerja Dapat
BLT Rp600.000

Di mana BLT ini akan cair ke 16 juta pekerja yang
bergaji maksimum Rp3,5 juta. Pemerintah
memberikan BLT Rp600. 000 kepada pekerja
sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Adapun
anggaran BLT pekerja ini mencapai Rp9,6 triliun. Sri
Mulyani mengatakan kalau nantinya pencairan BLT
pekerja ini akan diurus oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).

21. 30
Info Bansos 2022,
Augus Ada 3 yang akan
t 2022 Cair Minggu Ini!
Apa Saja?

Info bansos terbaru 2022 yakni Pemerintah akan
segera menyalurkan bantuan sosial kepada
masyarakat yang nilainya mencapai Rp 24,17 triliun.
"Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh
Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai
dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp 24,17
triliun," jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden,
Jakarta. Info bansos 2022 ini pemerintah ternyata
sudah menyiapkan tiga jenis bansos lho. Dikutip
dalam kontan.co.id, bansos ini bertujuan untuk

Neutral Jabar
Ekspres
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mengalihkan subsidi BBM sehingga dapat menyasar
ke masyarakat yang membutuhkan.
22. 30
Cek Status BLT
Positive Pikiran
Augus Subsidi Gaji Rp600.
Rakyat
t 2022 000 di
Depok
sso.bpjsketenagake
rjaan.go.id, BSU
2022 Cair Pekan Ini
untuk Pekerja

Pemerintah baru-baru ini mengungkap bahwa BSU
2022 atau BLT Subsidi Gaji bakal segera cair pekan
ini kepada pekerja dengan nominal Rp600.000.
Menurut keterangan Menteri Keuangan Sri
Mulyani, nominal BLT Subsidi Gaji atau BSU 2022
yang bakal dicairkan mulai pekan ini senilai
Rp600.000, bakal diberikan kepada pekerja dengan
gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Mengacu
keterangan tersebut, bagi pekerja yang akan
mencairkan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600.
000 pekan ini, diimbau untuk cek status
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu
di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, jika mengacu
penyaluran tahun lalu. Apabila status pekerja
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka nama
tersebut berkesempatan dapat mencairkan BLT
Subsidi Gaji atau BSU 2022 senilai Rp600. 000 yang
direncanakan cair pekan ini. Sebelumnya, Menaker
Ida Fauziyah menyebut jika penerima BSU 2022
atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 ini bakal diambil
dari data pekerja yang memiliki status sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan.

23. 30
Kemenkeu:
Positive Rrinews
Augus Bantalan Sosial
t 2022 untuk Menambah
dan Melengkapi
Bansos

Bantalan tersebut untuk menambah dan
melengkapi bantuan sosial (bansos) yang selama ini
telah diterima masyarakat yang membutuhkan.
Bantalan lain adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT)
sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta
keluarga penerima manfaat (KPM). Ketiga, Pemda
diminta menyiapkan dua persen DAU (Dana Alokasi
Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk subsidi
transportasi. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang
Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo
mengatakan, pemerintah menyiapkan bantalan
sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun.

24. 30
Polinema Gelar
Augus Kuliah Umum
t 2022 Penerimaan
Mahasiswa Baru
Bersama Menko
PMK RI Tugumalang.id

Sementara itu, Menko PMK Muhajir Effendi
menyampaikan apresiasi positif terhadap Polinema.
Sebanyak 3.700 mahasiswa Politeknik Negeri
Malang (Polinema) mengikuti rangkaian kegiatan
Kuliah Umum dalam rangka Penerimaan Mahasiswa
Baru Tahun Akademik 2022/2023, pada Senin
(29/8/2022). Direktur Polinema Supriatna
Adhisuwignjo ST MT menyampaikan, bahwa sebagai

Neutral Tugu
Malang
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lembaga pendidikan tinggi vokasi menyiapkan diri
untuk ikut serta dalam berbagai program maupun
kebijakan yang ada. Lebih lanjut, tambah Supriatna,
bahwa dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP)
Polinema 2010-2034 di gariskan bahwa visinya
adalah menjadi lembaga pendidikan vokasi yang
unggul dalam persaingan global.
25. 30
KABAR GEMBIRA Positive Tribun
Augus Pemerintah
News
t 2022 Salurkan Bansos
Medan
BLT Rp 600 Ribu
Mulai 1 September
2022

BLT ini akan disalurkan pada 1 September 2022.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini
mengatakan, pengalihan subsidi BBM akan
disalurkan per 1 September 2022. Pemerintah
melanjutkan pencairan bantuan langsung tunai
(BLT) yang merupakan pengalihan subsidi BBM
(bahan bakar minyak). Seperti diberitakan,
pemerintah akan menaikkan harga BBM.

26. 30
Maaf! Karyawan
Negativ Ayoindone
Augus Golongan Ini Tidak e
sia.com
t 2022 Bakal dapat Bansos
BSU Rp600 Ribu
dari Jokowi

Kepastian itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani di
Istana Presiden usai mengikuti sidang kabinet
mengenai rencana kenaikan BBM Dilansir
ayobandung.com, ada syarat yang harus dipenuhi
karyawan untuk mendapatkan BSU 2022.
Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, ini
syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan: 1. Sedangkan cara untuk cek
nama calon penerima, anda bisa klik dua link di
bawah ini: Link 1: bpjsketenagakerjaan.go.id/ Link 2:
Itulah syarat yang harus dipenuhi karyawan agar
bisa mendapatkan BSU 2022 atau BLT subsidi upah
Rp1 juta. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati memastikan segera mencairkan
3 bansos termasuk bantuan subsidi upah (BSU) bagi
karyawan bergaji Rp3,5 juta sebulan.

27. 30
Siap Terapkan
Positive Suara
Augus Integrasi Mutu dan
Merdeka
t 2022 K3, BBPI Semarang
Gelar Pelatihan

Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang,
Kementerian Perikanan dan Kelautan RI menggelar
pelatihan integrasi penerapan sistem manajemen
mutu ISO 9001:2018 dan K3 PP 50 tahun 2012.
Pelatihan diikuti para pegawai yang terlibat dalam
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(P2K3) BBBPI. Umar Saleh, mewakili Tim (P2K3)
BBPI menjelaskan, bahwa pelatihan ini
dimaksudkan untuk merefresh kembali pemahaman
sekaligus evaluasi penerapan SMK3 dan ISO para
pegawai di lingkungan BBPI. "Pelatihan ini
dimaksudkan untuk merefresh kembali pemahaman
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kami mengenai klausul maupun kriteria dalam
penerapan Mutu dan K3 di BBPI" Ungkapnya.
28. 30
Cek Sekarang!
Positive Pikiran
Augus Jokowi Salurkan
Rakyat
t 2022 Bansos Rp600 Ribu
untuk Pekerja dan
Dua Kelompok
Lainnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengalihkan
dana subsidi BBM untuk bantuan sosial sebanyak
Rp24,17 triliun kepada masyarakat. Lalu, Jokowi
juga akan menyalurkan bantuan dana berupa
subsidi upah kepada para pekerja yang memiliki gaji
dibawah Rp3,5 juta per bulan. Tak hanya BLT dan
subsidi upah saja, Jokowi juga akan memberikan
bantuan dana melalui pemerintah daerah.
Keterangan soal dana bantuan sosial tersebut
disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

29. 30
Siap-siap! Inilah 3
Augus Bantuan Sosial
t 2022 Tambahan dari
Pemerintah,
Minggu Ini Cair

Positive Kontan

"Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh
Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai
dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp 24,17
triliun," jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden,
Jakarta. Pemerintah bakal segera menyalurkan
bantalan sosial tambahan kepada masyarakat. Tidak
tanggung-tanggung, nilai bantalan sosial ini
mencapai Rp 24,17 triliun. Melansir laman
setkab.go.id, bantalan sosial ini juga bertujuan
untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak
(BBM) sehingga bisa menyasar ke masyarakat yang
membutuhkan.

30. 30
BSU Subsidi Gaji Rp Neutral Kontan
Augus 600. 000 Bakal
t 2022 Segera Cair, Ini
Syarat Penerimanya

Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan
kepada masyarakat dan bahkan mengurangi
kemiskinan," ujar Sri Mulyani seperti yang dikutip
dari laman setkab.go.id. Dia menambahkan, salah
satu bantuan yang bakal disalurkan adalah Bantuan
Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp 9,6
triliun. Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten
Tangerang sebesar Rp 4.285.798, dibulatkan
menjadi Rp 4.300.000. 5. Menurut Menteri
Keuangan Sri Mulyani, total bantalan sosial yang
disiapkan pemerintah mencapai Rp 24,17 triliun.
"Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh
Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai
dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17
triliun.
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31. 30
Alihkan Subsidi
Augus BBM, Pemerintah
t 2022 Siapkan Rp 24,17
Triliun untuk
Bantuan Sosial Suara Merdeka
Solo

Positive Suara
Merdeka

Bantuan akan disalurkan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk 16 juta pekerja
sasaran, masing-masing menerima Rp 600 ribu.
Pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran
bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun,
sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak
(BBM) agar tepat sasaran. Pemerintah akan
menyalurkan tiga jenis bantuan sosial tambahan,
yang pertama Bantuan Langsung Tunai (BLT)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12,4 triliun
dengan menyasar 20,65 juta keluarga penerima
manfaat (KPM). Yang kedua berupa Bantuan Subsidi
Upah (BSU) sebesar Rp 9,6 triliun.

32. 30
Bantuan Subsidi
Positive Suara.com Pemerintah berjanji akan menyalurkan Subsidi
Augus Upah Senilai Rp600
Upah (BSU) sebesar Rp 600. 000 kepada pekerja
t 2022 Ribu dari
dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Angka
Pemerintah untuk
ini turun 40 persen dari sebelumnya Rp 1 juta per
Pekerja, Berikut
orang. Informasi ini disampaikan Menteri Keuangan
persyaratannya
Sri Mulyani Indrawati dalam siaran pers yang
muncul dari pertemuan dengan Presiden Jokowi,
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan
Mensos Tri Risma di Dinas Sosial, Senin(29.8.2022).
Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Jokowi akan
memberikan berbagai bantuan sosial (bansos)
kepada masyarakat, dengan menggunakan dana
subsidi BBM sebesar Rp 24,17 Trilyun.
33. 30
Berikut Syarat
Augus Pekerja Penerima
t 2022 Bantuan Subsidi
Upah BSU Rp 600
Ribu, Termasuk
Kriteria Gaji

Positive Tribun
News
Jateng

34. 30
BSU 2022 Bakal Cair Neutral Info
Augus 600 Ribu, Ketahui
Semarang
t 2022 Syarat Pekerja yang
Raya
Masuk Dalam
Kategori Penerima
BSU

"Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk
membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan
sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar
Rp9,6 triliun," ungkap Sri Mulyani. Program BSU
merupakan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji
atau upah bagi pekerja atau buruh. Gaji kurang dari
Rp 3,5 juta;. Berikut syarat bagi pekerja yang akan
menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Ketahui syarat pekerja yang masuk kategori
penerima BSU 2022 berikut. Dekat ini, Pemerintah
telah mengumumkan bahwa BSU 2022 dengan nilai
Rp600. 000 bakal disalurkan pada pekerja yang
masuk dalam syarat kategori penerima BSU. Bagi
pekerja yang ingin cek apakah sudah terdaftar
sebagai kategori penerima BSU 2022 Rp600. 000
atau belum, bisa login langsung ke link resmi
Kemnaker, yakni kemnaker.go.id. Demikian ulasan
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mengenai BSU 2022 senilai Rp600. 000 dari
Kemnaker yang akan segera cair pada pekan ini
untuk para pekerja yang masuk dalam kategori
penerima BSU 2022 berdasarkan syarat yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah.
35. 30
BSU CAIR! Cek
Positive Titik Temu
Augus Dana BSU untuk 16
t 2022 Juta Karyawan.
Apakah Anda
Berhak
Mendapatkannya?
- Titik Temu

Untuk 16 Juta Pekerja Sebanyak 16 juta pekerja di
Indonesia akan mendapatkan BSU 2022. Salah satu
subsidi yang ditetapkan pemerintah tahun ini
adalah adanya Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) bagi
pekerja. Berikut ini penjelasan terkait besaran
anggaran dan ketentuan penerima BSU 2022: 1.
"Selain itu, bapak Presiden juga menginstruksikan
kita untuk membantu 16 juta pekerja." jelasnya.

36. 30
BSU CAIR! Ini Daftar Positive Titik Temu
Augus Karyawan Yang
t 2022 Berhak
Mendapatkan BSU
(Bantuan Subsidi
Upah) - Titik Temu

Salah satu subsidi yang ditetapkan pemerintah
tahun ini adalah adanya Bantuan Subsidi Upah (
BSU ) bagi pekerja. Berikut ini penjelasan terkait
besaran anggaran dan ketentuan penerima BSU
2022: 1. Untuk 16 Juta Pekerja Sebanyak 16 juta
pekerja di Indonesia akan mendapatkan BSU 2022.
JAKARTA Dana Subsidi 2022 sebentar lagi akan cair.

37. 30
Jokowi Pastikan 16 Neutral Pikiran
Augus Juta Pekerja Dapat
Rakyat
t 2022 Bansos Rp600 Ribu
2022, Adakah
Maksimal Upah
bagi Penerima?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan
bantuan sosial (Bansos) senilai Rp9,6 triliun bagi 16
juta pekerja di Indonesia. Jokowi lantas menyiapkan
berbagai bantalan sosial untuk meminimalisir
dampaknya bagi rakyat. Melalui keterangan
Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani, Jokowi
telah mempersiapkan dana tambahan total sebesar
Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa
mengurangi tekanan kepada masyarakat dan
bahkan mengurangi kemiskinan," ujarnya, usai
mengikuti rapat yang dipimpin Jokowi, di Kantor
Presiden, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022.

38. 30
Begini Cara Cek
Augus Status Penerima
t 2022 Bantuan Subsidi
Upah Rp600.000

Salah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU)
untuk para pekerja senilai Rp600.000. Menteri
Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan,
bantuan ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja
dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, dengan total
anggaran Rp9,6 triliun. Pemerintah akan
mengucurkan bantalan sosial dalam bentuk
Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi
Bahan Bakar Minyak (BBM). "Bantuan ini Ibu
Menaker akan segera menerbitkan aturannya
sehingga bisa dilakukan pembayaran kepada para

Positive Langit 7
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pekerja tersebut," ujar Menkeu, dalam keterangan
resmi di akun YouTube Sekretariat Presiden. 6. Cek
pemberitahuan.
39. 30
Minggu Depan BSU Positive Tribun
Augus Bantuan Subsidi Rp
News
t 2022 600 Ribu Cair,
Ambon
Berikut Syarat &
Cara Mengeceknya

Kabar baik bagi Anda pekerja dengan gaji maksimal
Rp 3,5 juta per bulan, akan mendapatkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Rp. 600 ribu. "Bapak Presiden
juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta
pekerja yang memiliki gaji maksium Rp 3,5 juta per
bulan dengan bantuan sebesar Rp 600.000, dengan
total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," kata Sri
Mulyani dalam keterangan pers yang ditayangkan di
kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin
(29/8/2022). BSU ini merupakan bagian dari
bantalan sosial sebagai pengalihan subsidi bahan
bakar minyak (BBM) sebesar Rp 24,17 triliun. Cara
mengecek penerima subsidi gaji BSU 2022
kemungkinan masih sama dengan tahun-tahun
sebelumnya.

40. 30
Syarat dan Kriteria Positive Hmstimes.
Augus Pekerja yang Dapat
com
t 2022 Bansos Rp600. 000
dari Pemerinta |
HMStimes.com

Lantas, apa syarat dan kriteria pekerja yang akan
mendapat bansos Rp600.000?. Menurutnya,
pemerintah akan membayarkan bansos Rp600. 000
satu kali kepada pekerja yang memenuhi kriteria.
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan
memberikan bantuan sosial (bansos) atau bantuan
subsidi upah sebesar Rp600. 000 kepada pekerja
sebagai bentuk pengalihan subsidi harga bahan
bakar minyak (BBM). Bantuan dalam bentuk subsidi
upah senilai Rp600. 000 akan diberikan kepada
sejumlah pekerja.

41. 30
Kompensasi
Positive Juraganani
Augus Kenaikan BBM,
me.id
t 2022 Tambah Bansos Rp
24,17 Triliun

Total anggarannya mencapai Rp 24,17 triliun.
Secara terpisah, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa
Rachmatarwata memastikan bahwa anggaran
tambahan untuk bansos senilai Rp 24,17 triliun
telah tersedia. Isa memerinci, bansos Rp 24,17
triliun bersumber dari tambahan anggaran Rp 18,6
triliun yang telah disetujui DPR pada 19 Mei lalu.
Dengan demikian, total anggaran tambahan bansos
itu mencapai Rp 24,17 triliun.

42. 30
Kompensasi
Positive Jawa Pos
Augus Kenaikan BBM,
t 2022 Tambah Bansos Rp
24,17 Triliun

Total anggarannya mencapai Rp 24,17 triliun.
Secara terpisah, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa
Rachmatarwata memastikan bahwa anggaran
tambahan untuk bansos senilai Rp 24,17 triliun
telah tersedia. Isa memerinci, bansos Rp 24,17
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triliun bersumber dari tambahan anggaran Rp 18,6
triliun yang telah disetujui DPR pada 19 Mei lalu.
Dengan demikian, total anggaran tambahan bansos
itu mencapai Rp 24,17 triliun.
43. 30
Bantuan Subsidi
Positive Heta News
Augus Upah Senilai Rp600
t 2022 Ribu dari
Pemerintah untuk
Pekerja, Berikut
persyaratannya

Pemerintah berjanji akan menyalurkan Subsidi
Upah (BSU) sebesar Rp 600. 000 kepada pekerja
dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Syarat
dan Kriteria Penerima Bantuan Subsidi Upah Rp600
ribu. Angka ini turun 40 persen dari sebelumnya Rp
1 juta per orang. Informasi ini disampaikan Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam siaran pers
yang muncul dari pertemuan dengan Presiden
Jokowi, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo
dan Mensos Tri Risma di Dinas Sosial,
Senin(29.8.2022).

44. 30
Apa Itu Bantalan Positive Tribun
Augus Sosial? Ini 3 Jenis
News
t 2022 dan Target
Jateng
Penerima Bantuan
Rp 24,17 Triliun
dari Pemerintah

Ini 3 Jenis dan Target Penerima Bantuan Rp 24,17
Triliun dari Pemerintah. Apa Itu Bantalan Sosial? Apa itu Bantalan Sosial? Ini tiga jenis dan target
penerima bantuan total senilai Rp 24, 17 triliyun
dari pemerintah.

45. 30
Deretan Bansos
Positive Heta News
Augus Jelang Harga BBM
t 2022 Naik, BLT hingga
Subsidi Gaji Rp 600
Ribu

Masing-masing pekerja akan mendapatkan bantuan
sebesar Rp600 ribu dan dibayarkan sekali oleh
Kementerian Ketenagakerjaan. "Bapak Presiden
juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta
pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan
total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Secara
keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan
untuk ketiga bantalan sosial tersebut adalah
sebesar Rp24,17 triliun, terdiri dari Rp12,4 triliun
untuk BLT, Rp9,6 triliun untuk subsidi upah, dan
Rp2,17 triliun DTU untuk bantuan sektor
transportasi dan perlinsos tambahan. Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengabarkan,
pemerintah akan mengalihkan alokasi anggaran
untuk subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung
tunai (BLT) kepada masyarakat.

46. 30
Kompensasi
Positive Smkn6sby Total anggarannya mencapai Rp 24,17 triliun.
Augus Kenaikan BBM,
Secara terpisah, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa
t 2022 Tambah Bansos Rp
Rachmatarwata memastikan bahwa anggaran
24,17 Triliun
tambahan untuk bansos senilai Rp 24,17 triliun
telah tersedia. Isa memerinci, bansos Rp 24,17
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triliun bersumber dari tambahan anggaran Rp 18,6
triliun yang telah disetujui DPR pada 19 Mei lalu.
Dengan demikian, total anggaran tambahan bansos
itu mencapai Rp 24,17 triliun.
47. 30
Cara Cek Penerima Positive Kompas Tv
Augus BSU 2022 atau
t 2022 Subsidi Gaji
Rp600.000, Cair
Minggu Depan

BSU 2022 ini merupakan bagian dari bantalan sosial
untuk masyarakat, guna meningkatkan daya beli di
tengah kenaikan harga-harga. Cara Cek Penerima
BSU 2022. Mengenai cara cek penerima BSU 2022
ini diprediksi tidak akan jauh dari cara tahun-tahun
sebelumnya. Penerima subsidi gaji BSU bisa di cek
melalui online di laman bpjsketenagakerjaan.go.id.
Berikut cara cek penerima bantuan subsidi upah
atau BSU 2022:.

48. 30
Alihkan Subsidi
Neutral Baliexpress Pemerintah akan membayarkan BLT pekerja Rp 600.
Augus BBM, Pekerja akan
000 satu kali kepada pekerja yang memenuhi
t 2022 Terima BLT Rp 600
kriteria. Pemerintah akan membayarkan BLT
Ribu, Ini Syarat!
pekerja Rp 600. 000 satu kali kepada pekerja yang
memenuhi kriteria. Pemerintah memastikan akan
memberikan bantuan langsung tunai atau BLT
kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta
per bulan. Bantuan langsung tunai atau BLT untuk
pekerja itu diberikan senilai Rp 600 ribu dan
diberikan sebanyak satu kali saja.
49. 30
Pemerintah Akan Positive Suara.com Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi
Augus Salurkan Bantuan
Upah (BSU) sebesar Rp600. 000 ribu kepada para
t 2022 Subsidi Upah
pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
Senilai Rp600 ribu
bulan. Dengan nilai bantuan yang sama yakni
untuk Pekerja,
sebesar Rp600 ribu, total anggaran untuk dana ini
Berikut
mencapai Rp9,6 triliun. Berikut kriteria penerima
Persyaratannya
BSU Rp600 ribu yang jika tidak ada halangan akan
mulai disalurkan pekan depan. Pekerja/buruh
bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi
atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000
(tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan
gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar
upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas
hingga ratus ribuan penuh.
50. 30
BSU 2022 Cair
Positive Pikiran
Augus September? Cek
Rakyat
t 2022 Penerima BLT
Depok
Subsidi Gaji Rp1
Juta dengan Login

Berikut informasi pencairan BSU 2022 dan cara cek
penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta dengan login
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Masyarakat
khususnya para pekerja masih terus menantikan
pencairan Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022.
Lantas apakah BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1
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bsu.bpjsketenagake
rjaan.go.id

51. 30
Asyiik, Pekerja Gaji Positive Riau Link
Augus Rp3,5 Juta Bakal
t 2022 Dapat Subsidi
Rp600. 000 dari
Pemerintah

juta akan segera cair di bulan September 2022?.
Seperti yang sudah dijelaskan Kemnaker, program
BSU 2022 akan segera disalurkan kepada para
pekerja yang telah memenuhi syarat. Kemnaker
juga tengah memastikan untuk mempersiapkan
regulasi teknis terkait pelaksanaan BSU 2022.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan
subsidi upah sebesar Rp600. 000 per-orang kepada
16 juta pekerja di Tanah Air. Pekerja yang akan
mendapatkan subsidi itu bergaji maksimal Rp3,5
juta per bulan. "Sebanyak Rp600. 000 dibayarkan
sekali dengan anggaran Rp9,6 triliun," kata Ani
sapaan akrabnya. "Bapak Presiden juga
menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta
pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai
rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Negara,
Jakarta, Senin (29/8/2022).

52. 30
Pekerja Wajib
Neutral Info
Bagi anda para pekerja ketahui tata cara cek nama
Augus Catat! Ini Cara Cek
Semarang penerima BSU 2022 yang akan segera disalurkan
t 2022 Nama Penerima
Raya
oleh pemerintah pada pekan ini. Menteri Keuangan
BSU 2022, Bakal
RI Sri Mulyani telah mengungkapkan bahwa BSU
Cair Rp 600 ribu
2022 untuk para pekerja akan mulai disalurkan
Pekan Ini
pada pekan ini. Mulai saat ini, para pekerja bisa
persiapkan untuk cek nama penerima BSU 2022
senilai Rp600. 000 agar bisa mencairkan BSU 2022
yang akan segera cair pekan ini. Diketahui bahwa
penyaluran BSU 2022 bagi para pekerja
dimaksudkan sebagai bantalan sosial atas
pengalihan harga BBM yang sebentar lagi akan naik.
53. 30
Kompensasi
Positive Radar
Augus Kenaikan BBM,
Bandung
t 2022 Tambah Bansos Rp
24,17 Triliun

Total anggarannya mencapai Rp 24,17 triliun.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi diperkirakan tinggal menghitung hari.
Bansos terkait pengalihan subsidi BBM tersebut
dibahas sejumlah menteri bersama dengan
presiden kemarin (29/8). "Bantalan sosial tambahan
ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau
keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan
langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM
sebesar Rp 12,4 triliun," kata Sri Mulyani setelah
mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di
kantor presiden.
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54. 30
BSU Segera Cair,
Neutral Tribun
Augus Ditransfer Satu Kali
News
t 2022 Sebesar Rp 600
Cirebon
Ribu, Ini Kriteria
Penerimanya

55. 30
Ini Cara Cek
Augus Penerima BLT
t 2022 Pekerja Gaji
Maksimum Rp3,5
Juta

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600 Ribu segera
cair. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran
sebesar Rp 9,6 triliun untuk Bantuan Subsidi Upah
(BSU). BSU sebesar Rp 9,6 triliun tersebut
rencananya bakal disalurkan kepada 16 juta pekerja
dengan upah kurang dari Rp 3,5 juta perbulan. Oleh
karena itu pemerintah telah menyiapkan anggaran
Rp24,17 triliun yang dibagi menjadi 3 jenis bantuan
yakni, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan
Subsidi Upah (BSU), dan Bantuan Pemerintah
Daerah (Pemda).

Neutral Radar
Pemerintah memastikan akan memberikan bantuan
Sukabumi langsung tunai atau BLT kepada pekerja dengan gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan. Menteri Keuangan
Sri Mulyani menyatakan, bantuan langsung tunai
atau BLT untuk pekerja itu diberikan kepada 16 juta
pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan. Cara Cek Penerima BLT Pekerja Gaji
Maksimum Rp3,5 Juta. Cara cek penerima BLT
pekerja gaji maksimum Rp3,5 Juta diberikan kepada
pekerja yang sudah terdaftar sebagai penerima
bantuan subsidi upah (BSU).

56. 30
Cara Dapatkan BSU Neutral Radar
Cara mendapatkan BSU 2022 atau bantuan subsidi
Augus 2022, Ada 2 Cara,
Sukabumi upah 2022 memang masih belum diumumkan
t 2022 Begini Cara Pilihnya
pemerintah. Sementara pemerintah sudah
memastikan akan menyalurkan BSU 2022 dalam
waktu dekat ini, berbarengan dengan pengalihan
subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menteri
Keuangan Sri Mulyani menyebut, BSU 2022
diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan. Sri menyatakan,
BSU Pekerja 2022 akan diberikan kepada pekerja
yang memenuhi syarat.
57. 30
Job Fair Nusa
Neutral Victory
Augus Tenggara Timur:
News
t 2022 Ajang Pertemuan
Antara Pencari
Kerja dan Pemberi
Kerja

Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi (Diskopnakertrans) Nusa Tenggara
Timur Silvya Peku Djawang mengatakan, pameran
pasar kerja atau Job Fair menjadi ajang untuk
mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja.
Ia mengungkapkan dari aplikasi ini akan mendata
seluruh pencari kerja di Nusa Tenggara Timur.
"Kegiatan Job Fair ini difasilitasi oleh Kementerian
Ketenagakerjaan melalui aplikasi," kata Silvya
kepada victorynews.id, Senin (29/8/2022).
Menurutnya, kegiatan Job Fair ini dilakukan
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serentak di tiga provinsi lainnya dengan tujuan
untuk memberikan infromasi terkait lowongan
pekerjaan.
58. 30
Lagi! Pemerintah Neutral Solo Trust Pemerintah kini tengah menyiakan tambahan
Augus Suntik Bansos Rp
bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun
t 2022 24,17 T, Apa Saja?
untuk menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga secara global. "Total
bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak
Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan
pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun.
Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan
menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat
(KPM). "Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga
penerima manfaat yang akan mendapatkan
anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai
dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama
empat kali.
59. 30
Pemerintah
Positive Prianganti
Augus Siapkan Anggaran
mur
t 2022 Rp 24,17 Triliun
untuk Dibagikan
Melalui BLT, BSU
dan Subsidi Pemda

Dana yang disiapkan tersebut mencapai sebesar Rp
24,17 triliun, dana ini merupakan bersumber dari
pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang
bertujuan agar tepat sasaran. "Total bantalan sosial
yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk
bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini
adalah sebesar Rp24,17 triliun. Pemerintah
menyiapkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun, untuk
disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT),
yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga
penerima manfaat (KPM). Pemerintah menyiapkan
anggaran sebesar Rp9,6 triliun yang dialokasikan
untuk sejumlah pekerja.

60. 30
Ini 38 Perusahaan Neutral Bidik
Augus Buka Loker di Job
Online
t 2022 Fair Virtual Riau

Pasar Pusat Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) RI bekerjasama dengan Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Riau membuka Job Fair Virtual.
Kegiatan diharapkan dapat memberikan lowongan
pekerjaan bagi masyarakat Riau. Dengan
diberikannya fasilitas pameran bursa kerja melalui
virtual tersebut, para pencari kerja bisa mengakses
situs jobfair.kemnaker.go.id. Kemudian, memilih
bagian penyelenggara Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau untuk mendaftar
lowongan pekerjaan. Untuk wilayah Provinsi Riau
tersedia 2.200 lowongan pekerjaan.
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61. 30
Pemerintah Berikan Positive Apahabar.c Sri mengatakan bantuan yang diberikan dalam
Augus Tambahan Subsidi
om
bentuk bantuan langsung tunai akan diberikan
t 2022 BBM Rp20,14
secara langsung sebesar Rp12,4 triliun kepada
Triliun, Sasar 20,65
sebanyak 20,65 juta kelompok atau keluarga
Juta Kelompok
penerima manfaat. Menteri Keuangan Sri Mulyani
Penerima Manfaat
Indrawati, menyampaikan pemerintah akan
memberikan bantuan sebesar Rp20,14 triliun
kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan
sosial atas rencana pengalihan subsidi bahan bakar
minyak (BBM). Langkah tersebut dilakukan untuk
menjaga sekaligus meningkatkan daya beli
masyarakat. Bantuan tersebut akan mulai
dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp150
ribu yang dibayarkan secara berangsur selama
empat kali.
62. 30
Simak, Ini Syarat
Augus dan Kriteria
t 2022 Penerima Subsidi
2022 Sebesar
Rp600. 000 dari
Kemnaker

Positive Kompas Tv JAKARTA, KOMPAS.TV- Kabar gembira untuk para
pekerja Indonesia, pemerintah memastikan akan
menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) 2022
sebesar Rp600. 000 segera. Hal itu ditegaskan oleh
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan
persnya, Senin (29/8/2022). Terpisah, Staf Khusus
Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari
mengatakan petunjuk teknis termasuk kriteria
penerima BSU 2022 masih dalam pertimbangan.
"Jadi juknis BSU akan digodok ulang atau tidak,
semua tergantung apakah akan ada perubahan
skema BSU dibandingkan BSU tahun sebelumnya,"
ujar Dita, dikutip dari Kompas.com, Selasa
(30/8/2022).

63. 30
Info BSU 2022:
Neutral Ayo
Augus Anggaran Rp9,6
Bandung
t 2022 Triliun Siap
Disalurkan Kepada
16 Juta Pekerja
dengan Kategori
INI, Cair Kapan?

Info BSU 2022, anggaran Rp9,6 triliun harus
diberikan dan disalurkan kepada 16 juta pekerja.
Namun tidak semua pekerja bisa mendapatkan BSU
2022 dari anggaran tersebut karena harus
memenuhi kriteria gaji yang ditetapkan dan
ditentukan oleh Pemerintah. BSU 2022 merupakan
salah satu program Pemerintah dalam hal ini adalah
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dana
tersebut merupakan salah satu bantalan sosial yang
ditambahkan oleh pemerintah sebagai bentuk
pengalihan subsidi BBM dengan total sebesar
Rp24,17 triliun.
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64. 30
Dapat Angin Segar, Negativ Ayo
Augus Menkeu Tegaskan e
Bandung
t 2022 BSU 2022 Mulai
Dieksekusi Minggu
Ini, Cek Status di 2
Link Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa
pencarian BSU 2022 akan mulai dieksekusi minggu
ini. Selain BSU 2022, terdapat pula dua bantuan lain
yang akan disalurkan pemerintah pada minggu ini.
Soal pencairan BSU 2022 tersebut disampaikan Sri
Mulyani melalui konferensi pers pada Senin
(29/8/2022). "Jadi dalam hal ini masyarakat akan
diberikan tiga jenis apa yang disebut bantalan
sosial," ujar Sri Mulyani yang dikutip AyoJakarta.

65. 30
Hati-hati! Cek
Negativ Ayo
Augus Kembali 6 Kriteria e
Bandung
t 2022 INI, BSU 2022 Tidak
akan Cair ke
Karyawan yang
Tidak Penuhi Syarat
Ini

Ada syarat yang harus dipenuhi karyawan untuk
mendapatkan BSU 2022. Terkait pencairannya,
Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya
beserta BPJS Ketenagakerjaan telah
mengalokasikan dana BSU. Jika tidak memenuhi
syarat yang telah ditetapkan Kemnaker, karyawan
tidak bisa mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta.
Hanya saja saat ini Kemnaker masih menunggu
arahan penyaluran BSU dari Menteri
Perekonomian.

66. 30
Karyawan Toko
Augus juga Bisa Terima
t 2022 Subsidi Upah

Positive Gonews.co Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI Dita Indah
Sari menjelaskan kepada wartawan, Senin
(29/8/2022), bahwa bantuan Subsidi Upah (BSU)
pengalihan subsidi BBM, senilai Rp600 ribu, bisa
diterima pekerja informal. Dalam lansiran republika
yang dikutip GoNEWS.co, dijelaskan, sepanjang
seseorang menerima upah dibawah Rp3,5 juta,
entah itu dari pekerjaan sektor formal maupun
informal, dan terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan, maka dia masuk kriteria penerima
BSU Rp600 ribu. Artinya, bisa saja seorang
karyawan toko menerima BSU Rp600 ribu asalkan
dia terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
dan menerima upah setiap bulannya di bawah
Rp3,5 juta. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah akan
memberikan bantuan Rp24,17 triliun kepada
masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas
rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak
(BBM).

67. 30
Cetak Tenaga Kerja Neutral Siaga
Augus Terampil, Pemprov
Online
t 2022 Sumatra Selatan
Akan Berangkatkan

Menurut Wagub, program pemagangan yang
dilaksanakan merupakan salah satu cara Pemprov
Sumatra Selatan dalam mencetak tenaga kerja
terampil yang nantinya akan berimbas pada
berkurangnya pengangguran di Sumatra Selatan.
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Peserta Magang ke
Jepang

"Atas nama Pemprov Sumatra Selatan tentu kami
sangat berterimakasih karena telah memberikan
kesempatan pada calon peserta magang asal
Sumatra Selatan. Wakil Gubernur Sumatra Selatan
H Mawardi Yahya mengharapkan 283 para calon
peserta magang ke Jepang tahun 2022 asal Sumatra
Selatan dapat bersaing secara sehat pada seleksi
daerah dan seleksi nasional yang digelar oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
Republik Indonesia dan Internasional Manpower
Development Organisation (IM Japan). "Para
peserta seleksi harus jaga sikap disiplin dan fokus,
karena seleksi ini juga diikuti para peserta bukan
hanya dari Sumatra Selatan tetapi juga secara
nasional," harap Mawardi Yahya saat membuka
secara resmi jalannya Seleksi Nasional Pemagangan
ke Jepang yang dilaksanakan di Gor Dempo
Jakabaring Sport City (HSC) Palembang, Senin
(29/8).

68. 30
Ketika Wamenaker Neutral Abadikini.c
Augus Afriansyah Noor
om
t 2022 Kunjungi Destinasi
Wisata di Muaro
Jambi

Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia berkunjung Ke destinasi wisata
yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi provinsi
Jambi, Sabtu (27/8). Kunjungan Wakil Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Afriansyah
Noor Didampingi Ketua DPD RI, Wakil Ketua DPD,
Kadisnaker, Anggota Komisi DPR RI dan
Rombongan. Rombongan dan Wamen Naker
langsung Menikmati Kopi Nuansa Lokal Di POJOK
KOPI DUSUN, yang terletak di Muaro Jambi yang
memiliki daya tarik wisata, yang juga memiliki situs
bersejarah abad Ke tujuh Candi Muaro Jambi.
"Berkunjungnya kami ke Muara Candi Muara Jambi
bersama rombongan ada Ketua Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia dan Wakil Ketua DPD RI
Sultan Baktiar Najamudin, Bapak Kadisnaker dan
Pak Taufik dari Komisi satu DPR RI, semua
bersahabat, berkawan sambil pulang kampung,"
kata Afriansyah.

69. 30
Cek Syarat dan
Positive Harian
Augus Kriteria Pekerja
Jogja
t 2022 yang Dapat Bansos
Rp600. 000 dari
Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan
bantuan sosial (bansos) atau bantuan subsidi upah
sebesar Rp600. 000 kepada pekerja sebagai bentuk
pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak
(BBM). Berdasarkan hasil rapat itu, Jokowi akan
memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos)
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kepada masyarakat dengan menggunakan Rp24,17
triliun dari anggaran subsidi BBM. Hal tersebut
disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati dalam keterangan pers hasil rapat
Presiden Joko Widodo dengan dirinya, Gubernur
Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial
Tri Risma Harini. Bantuan dalam bentuk subsidi
upah senilai Rp600. 000 akan diberikan kepada
sejumlah pekerja.
70. 30
Tambahan Bansos Positive Gopos.id
Augus Rp600 Ribu untuk
t 2022 RTM dan Pekerja
Cair 1 September

Pemerintah kembali menyediakan tambahan
bantuan sosial (bansos) bagi rumah tangga miskin
(RTM) serta pekerja. Menteri Sosial, Tri Rismaharini,
mengemukakan penyaluran bansos untuk RTM
akan dilakukan dalam dua sesi. Di tengah isu
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
bersubsidi. Pencairan bantuan senilai Rp600 ribu
tersebut akan dimulai per 1 September 2022.

71. 30
Pemerintah Akan Neutral Beritakota. Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan
Augus Gelontorkan Rp
id
sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan
t 2022 24,17 Triliun untuk
subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat
Pengalih
sasaran. "Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan
oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai
dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17
triliun. "Bapak Presiden juga menginstruksikan kita
untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan
sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar
Rp9,6 triliun. Pertama, Bantuan Langsung Tunai
(BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4
triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima
manfaat (KPM).
72. 30
Terkait Subsidi Gaji, Negativ Jambiindep Subsidi upah yang rencanya akan diberikan
Augus Pekerja Sebut
e
endent.co.i pemerintah diharapkan bukan cuma memberi
t 2022 Jangan Cuma PHP
d
harapan palsu-Dok-Jambi-independent.co.id.
JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO. Pemerintah dalam
waktu dekat akan memberikan subsidi gaji kepada
para pekerja dengan gaji atau pendapatan
maksimum Rp3,5 juta per bulan. Perempuan 30
tahun yang merupakan karyawan swasta ini
mempertanyakan adanya pemberian subsidi upah
sebesar Rp 600. 000 dalam waktu dekat,padahal
sebelumnya pemerintah melalui Kementerian
Tenaga Kerja juga pernah menjanjikan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) yang dijanjian Mei 2022 lalu
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namun belum cair hingga saat ini. "Pemerintah
jangan PHP lah. Kabar ini tentu saja membawa
angin segar bagi para pekerja di tengah harga
kebutuhan sehari hari yang melonjak tajam.
73. 30
Cek Penerima BSU Neutral Pikiran
Augus 2022 yang Cair
Rakyat
t 2022 Minggu Ini, Login
Depok
kemnaker.go.id
agar Pekerja
Dapatkan BLT
Rp600.000

BSU 2022 dengan besaran Rp600. 000 akan mulai
disalurkan kepada sebanyak 16 juta pekerja mulai
minggu ini. Disampaikan Sri Mulyani dalam
keterangan pers, salah satu jenis tambahan
bantalan sosial yang akan cair adalah Bantuan
Subsidi Upah atau BSU 2022. Namun, BSU 2022 ini
hanya diperuntukkan bagi pekerja dengan gaji yang
tidak lebih dari Rp3,5 juta dalam sebulan. Cara cek
penerima BSU 2022 bisa dilakukan lewat situs resmi
Kemenaker, yakni kemnaker.go.id. Situs
kemnaker.go.id tersebut akan menampilkan
notifikasi bagi setiap pekerja yang mengaksesnya.

74. 30
Syarat-syarat WNA Neutral Tempo.co Warga Negara Asing (WNA) tak bisa menetap
Augus Mengajukan Izin
secara bebas di Indonesia dan harus melalui proses
t 2022 Tinggal Tetap di
serta peraturan yang berlaku. Untuk menetap dan
Indonesia
bertempat tinggal di Indonesia, WNA harus
mengurus Izin Tinggal Tetap (ITAP). Dilansir dari
imigrasi.go.id, ITAP memiliki masa berlaku selama
lima tahun, kecuali bagi orang asing yang berstatus
sebagai suami atau istri dan anak yang lahir di
Indonesia dari pemegang ITAP. Adapun WNA yang
bisa langsung mendapatkan ITAP antara lain ekssubjek anak berkewarganegaraan ganda, anak dari
pemegang ITAP yang lahir di Indonesia serta
mantan WNI yang kehilangan kewarganegaraannya
di wilayah Indonesia.
75. 30
Sri Mulyani Akan Negativ Cnn
Augus Beri Subsidi
e
Indonesia
t 2022 Transportasi Buntut
Harga BBM Naik

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan
subsidi transportasi untuk angkutan umum
termasuk ojek online, serta nelayan sejalan dengan
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Kami
di Kemenkeu juga menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) di mana 2 persen dari dana
transfer umum yaitu DAU dan DBH diberikan ke
rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk
angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan,
serta untuk perlindungan sosial tambahan," kata Sri
Mulyani, Senin (29/8). "Bansos akan mengalir untuk
16 juta pekerja, sebesar Rp600 ribu per pekerja per
bulan yang diberikan lewat Kementerian
Ketenagakerjaan," imbuh Ani. Dalam hal ini,
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Kemendagri akan menerbitkan aturan untuk
perlindungan sosial tambahan," kata Ani.
76. 30
Naik Ojol Sampai Negativ Cnn
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan
Augus Transjakarta Akan e
Indonesia subsidi transportasi untuk angkutan umum
t 2022 Disubsidi Kalau
termasuk ojek online, serta nelayan sejalan dengan
Harga BBM Naik
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sebelumnya, sebelum memutuskan kenaikan harga
BBM, Pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial
(bansos) tambahan berupa bantuan langsung tunai
(BLT) kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) dan 16 juta pekerja. BLT ekstra tersebut
diberikan dari pengalihan subsidi BBM dalam
rangka meningkatkan daya beli masyarakat di
tengah kenaikan harga bahan pokok belakangan ini.
Pemerintah mengalokasikan pengalihan anggaran
subsidi BBM Rp9,6 triliun untuk program bansos
pekerja.
77. 30
Kolaborasi
Positive Hariansinar Senin (29/08/2022 ),yang juga sebagai Sekretaris
Augus Organisasi PNGKB
bogor.com Jenderal Kandaga Urang Sunda, guna membahas
t 2022 Bersama Kandaga
kerja sama, sesama organisasi (kolaborasi) melalui
Urang Sunda Dalam
program- program kegiatan antara lain, PosFin yang
Program
bekerjasama dengan PT Pos Indonesia, program
Peningkatan Tarap
Padat Karya dari kementrian PDT, Bantuan Tenaga
Hidup Masyarakat
Kerja Mandiri dari kementrian Tenaga Kerja,
Gerobak Bantuan dari CSR PT Pos Indonesia dan
Bantuan Bibit Tanaman dari Balai Penelitian
Tanaman Sayuran Lembang. R. Gugum Gumelar
mengatakan, " kami (Kandaga) selain berperan aktif
dalam melestarikan Seni Budaya Sunda, kamipun
berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan
ekonomi masyarakat. Heriyanto yang biasa disapa
Opunk, Sekjen DPP PNGKB didampingi Taufik
Hidayat selaku Dewan Penasehat, sengaja
menyambangi kediaman R. Gugum Gumelar. Heri
Opunk Sekjen DPP PNGKB menambahkan,"
Tentunya program ini sangat baik selain bisa
meningkatkan perekonomian dan peluang usaha
untuk masyarakat terutama kepada anggota yang
benar- benar ingin dan mau belajar, saya yakin hasil
nya akan baik, selain peningkatan pendapataan
untuk keluarga tentunya ilmu dan pengalaman juga
bisa kita dapatkan, dan hari ini saya ( PNGKB ) telah
menerima bantuan berupa bermacam- macam bibit
unggulan yang selanjutnya akan saya bagikan
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kepada beberapa warga dan anggota kita untuk
ditanam, "satu hal yang saya yakini bahwa kalau
kita menanam, maka kita pula yang akan menuai
dan hasilnya tegantung pada perawatan dan
ketelitian kita, agar mendapatkan hasil yang baik
dan sempurna." pungkas opung.
78. 30
Jangan Panik, Coba Positive Portal
Augus 4 Tips Ini saat
Jember
t 2022 Terlambat untuk
Masuk Kerja

Tak dapat dipungkiri bahwa untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari, maka manusia
membutuhkan uang. Namun terkadang ketika akan
berangkat untuk bekerja terdapat suatu masalah
yang dihadapi sehingga membuat terlambat untuk
masuk kerja. Berikut informasi mengenai empat tips
yang dapat dicoba pada saat mengalami
keterlambatan dalam masuk kerja sehingga tidak
perlu panik. Postingan tersebut memaparkan empat
tips yang dapat dilakukan saat terlambat masuk
kerja, keempat tips tersebut adalah sebagai berikut.

79. 30
Wakil Bupati
Augus Asahan Buka
t 2022 Pelatihan DUDI

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

Neutral Realita
Media

80. 30
Harga BBM Naik, Sri Positive Ruangberit RUANGBERITA.CO | Jakarta- Menteri Keuangan Sri
Augus Mulyani Akan Beri
a.co
Mulyani akan memberikan subsidi transportasi
t 2022 Subsidi
untuk angkutan umum termasuk ojek online, serta
Transportasi
nelayan sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM). "Kami di Kemenkeu juga
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di
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mana 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU
dan DBH diberikan ke rakyat dalam bentuk subsidi
transportasi untuk angkutan umum sampai dengan
ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial
tambahan," kata Sri Mulyani, Senin (29/8). "Bansos
akan mengalir untuk 16 juta pekerja, sebesar Rp600
ribu per pekerja per bulan yang diberikan lewat
Kementerian Ketenagakerjaan," imbuh Ani. Dalam
hal ini, Kemendagri akan menerbitkan aturan untuk
perlindungan sosial tambahan," kata Ani.
81. 30
Ini 3 Jenis Bansos Neutral Pikiran
Augus yang akan Cair,
Rakyat
t 2022 Pemerintah
Gelontorkan Dana
Rp24,17 Triliun

Pemerintah kabarnya akan memberikan tambahan
bantuan sosial senilai Rp24,17 triliun untuk 20,65
juta Kelompok Keluarga. Bansos yang ketiga yakni
bantuan yang diberikan pemerintah daerah dengan
menggunakan dua persen dari dana transfer umum.
Bantuan langsung tunai atau BLT merupakan dana
bantuan keuangan yang dialokasikan pemerintah
untuk masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Pada pidatonya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa
terdapat 20,65 juta kelompok masyarakat atau
keluarga masyarakat yang akan diberikan BLT
sebesar Rp600.000. "BLT untuk 20,65 juta kelompok
masyarakat atau keluarga masyarakat sebesar
Rp150. 000 kali empat kali itu 12,4 triliun," ucap Sri
Mulyani.

82. 30
7 Cara
Positive Beritabaru. Bantuan Subsidi Gaji merupakan bantuan
Augus Mendapatkan
news
pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi
t 2022 Bantuan Subsidi
Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi,
Gaji Beserta Syarat
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan
Lengkapnya
ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak
Covid-19. Cara mendapatkan bantuan subsidi gaji
bisa dilakukan dengan mendaftarkan diri di laman
resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagai
contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang
sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp
4.800.000. 4. Pemerintah kembali akan
menyalurkan bantuan subisidi gaji sebesar Rp500.
000 bagi para pekerja yang berpenghasilan di
bawah Rp3,5 juta.
83. 30
7 Cara
Augus Mendapatkan
t 2022 Bantuan Subsidi

Positive Juraganani Bantuan Subsidi Gaji merupakan bantuan
me.id
pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi
Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi,
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan
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Gaji Beserta Syarat
Lengkapnya

ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak
Covid-19. Cara mendapatkan bantuan subsidi gaji
bisa dilakukan dengan mendaftarkan diri di laman
resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagai
contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang
sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp
4.800.000.. Pemerintah kembali akan menyalurkan
bantuan subisidi gaji sebesar Rp500. 000 bagi para
pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta.

84. 30
7 Cara
Positive Suara.com Bantuan Subsidi Gaji merupakan bantuan
Augus Mendapatkan
pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi
t 2022 Bantuan Subsidi
Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi,
Gaji Beserta Syarat
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan
Lengkapnya
ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak
Covid-19. Jika tidak memenuhi persyaratan, Anda
akan disarankan menghubungi layanan bantuan di
nomor 175. 7. Anda akan mendapatkan notifikasi
apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening
baru Anda. Cara mendapatkan bantuan subsidi gaji
bisa dilakukan dengan mendaftarkan diri di laman
resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
85. 30
Cetak Tenaga Kerja Neutral Tribun
Augus Terampil, Pemprov
News
t 2022 Sumatra Selatan
Sumsel
Akan Berangkatkan
Peserta Magang ke
Jepang

Menurut Wagub program pemagangan yang
dilaksanakan merupakan salah satu cara Pemprov
Sumatra Selatan dalam mencetak tenaga kerja
terampil yang nantinya akan berimbas pada
berkurangnya pengangguran di Sumatra Selatan.
"Atas nama Pemprov Sumatra Selatan tentu kami
sangat berterimakasih karena telah memberikan
kesempatan pada calon peserta magang asal
Sumatra Selatan. Wakil Gubernur Sumatra Selatan
H Mawardi Yahya mengharapkan 283 para calon
peserta magang ke Jepang tanun 2022 asal Sumatra
Selatan dapat bersaing secara sehat pada seleksi
daerah dan seleksi nasional yang digelar oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
Republik Indonesia dan Internasional Manpower
Development Organisation (IM Japan). "Para
peserta seleksi harus jaga sikap disiplin dan fokus,
karena seleksi ini juga diikuti ara peserta bukan
hanya dari Sumatra Selatan tetapi juga secara
nasional," harap Mawardi Yahya saat membuka
secara resmi jalannya Seleksi Nasional Pemagangan
ke Jepang yang dilaksanakan di Gor Dempo
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Jakabaring Sport City (HSC) Palembang, Senin
(29/8/2022).
86. 30
Wabup Asahan
Neutral Top Metro
Augus Buka Pelatihan
t 2022 Dunia Usaha Dunia
Industri

Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar
S.Sos M.Si membuka pelatihan Dunia Usaha Dunia
Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor Bupati
Asahan, Selasa (30/8/2022). Kegiatan ini kerjasama
Pemkab Asahan dengan Balai Besar Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan. Kepala
BBPVP Medan, Andri Susila ST MSi mengatakan
terselenggaranya pelatihan ini tindaklanjut
kesepahaman antara Pemkab Asahan dengan
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian
Ketenagakerjaan. Wakil Bupati Asahan mengatakan
Pemkab Asahan melalui Dinas Ketenagakerjaan
berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat.

87. 30
Sinyal BBM Naik,
Augus BSU 2022 Rp600
t 2022 Ribu Cair Pekan
Depan dari
Anggaran Subsidi
Rp24,17 Triliun

Positive Ayo
Surabaya

Sebagai konsekuensi pengalihan subsidi BBM, BSU
2022 Rp600 ribu mulai dicairkan pekan depan,
sesuai informasi yang di sampaikan Menteri
Keuangan Sri Mulyani melalui keterangan persnya
yang dilansir AyoSurabaya dari YouTube Sekretaris
Presiden. Terkait pernyataan pemerintah ini, publik
pun berspekulasi jika BSU 2022 Rp600 ribu cair
pekan depan, apakah artinya harga BBM naik pula
pada pekan depan?. Terutama, setelah pengalihan
subsidi dianggarkan untuk BSU 2022. Penyesuaian
harga bahan bakar minyak (BBM) akan segera
dilakukan pemerintah.

88. 30
Wakil Bupati
Augus Asahan Buka
t 2022 Pelatihan Dunia
Usaha Dunia
Industri

Neutral Realitas
News

Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.
Sos, M. Si membuka secara resmi Pelatihan Dunia
Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor
Bupati Asahan, Selasa (30/08/2022). Ini
disampaikan oleh Fandi Ahmad, ST Sub Koordinator
Pemberdayaan BBPVP Medan saat menyampaikan
laporannya dihadapan Wakil Bupati Asahan, Kepala
BBPVP Medan, Kadis Disnaker Kabupaten Asahan,
peserta pelatihan dan tamu undangan lainnya.
Sebelum memberikan bimbingan dan arahannya
Wakil Bupati Asahan menyerahkan Id card secara
simbolis kepada peserta pelatihan. Wakil Bupati
Asahan pada bimbingan dan arahannya
menyampaikan pidato tertulis Bupati Asahan yang
menagatakan Pemerintah Kabupaten Asahan
melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan
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berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat
agar sumber daya manusia di Kabupaten Asahan
bidang ketenagakerjaan berkompeten dan
tersertifikasi sehingga berdaya saing didalam dunia
industri.
89. 30
Cara Cek Penerima Neutral Liputan 6
Augus BLT Subsidi Gaji Rp
t 2022 600 Ribu, Cair Tak
Lama Lagi

Pemerintah menyiapkan bantuan sosial berupa BLT
subsidi gaji bagi 16 juta pekerja dengan gaji
maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Pemerintah akan
memberikan bantuan langsung tunai atau BLT
subsidi gaji sebagai pengalihan subsidi bahan bakar
minyak (BBM). BLT Subsidi Gaji bagian dari program
bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun,
atau senilai Rp 600 ribu untuk masing-masing
penerima. Bagi yang ingin tahu apakah dirinya
masuk sebagai penerima BLT subsidi gaji, berikut
Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Rp 600 Ribu di
bsu.kemnaker.go.id. Berikut cara cek penerima BLT
subsidi gaji, Selasa (30/8/2022):.

90. 30
7 Cara
Positive Berita Viral Bantuan subsidi upah adalah bantuan pemerintah
Augus Mendapatkan
Indonesia berupa upah/subsidi upah kepada pekerja/buruh
t 2022 Bantuan dan
Terbaru
untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan
Tunjangan Subsidi
kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam
Upah
menghadapi dampak Covid-19. Cara mendapatkan
bantuan subsidi upah dapat didaftarkan di site
resmi Kementerian Tenaga Kerja. Pemerintah akan
kembali memberikan subsidi upah sebesar Rp 500.
000 bagi pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp
3,5 juta. Selain itu, pekerja hanya perlu memeriksa
nama mereka secara berkala untuk melihat apakah
mereka berhak atas subsidi upah.
91. 30
Wakil Bupati
Augus Asahan Buka
t 2022 Pelatihan DUDI

Neutral Ewarta.co - Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar,
m
S. Sos, M. Si membuka secara resmi Pelatihan Dunia
Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor
Bupati Asahan, Selasa (30/08/2022). Ini
disampaikan oleh Fandi Ahmad, ST Sub Koordinator
Pemberdayaan BBPVP Medan saat menyampaikan
laporannya dihadapan Wakil Bupati Asahan, Kepala
BBPVP Medan, Kadis Disnaker Kabupaten Asahan,
peserta pelatihan dan tamu undangan lainnya.
Sebelum memberikan bimbingan dan arahannya
Wakil Bupati Asahan menyerahkan Id card secara
simbolis kepada peserta pelatihan. Wakil Bupati
Asahan pada bimbingan dan arahannya
menyampaikan pidato tertulis Bupati Asahan yang
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menagatakan Pemerintah Kabupaten Asahan
melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan
berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat
agar sumber daya manusia di Kabupaten Asahan
bidang ketenagakerjaan berkompeten dan
tersertifikasi sehingga berdaya saing didalam dunia
industri.
92. 30
INFO LOKER : Wings Neutral Titik Temu
Augus Group Buka
t 2022 Lowongan Kerja
untuk Fresh
Graduate. Yang
Belum Pengalaman
Silakan Melamar! Titik Temu

PT Sayap Mas Utama (Wings Group) membuka
kesempatan mengisi formasi yang tersedia untuk
posisi Supply Chain Management Officer,
Administration Staff, dan PTJ IPAK. Bagi Anda yang
memiliki kualifikasi Fresh Graduate atau yang
memiliki pengalaman bekerja 1 tahun dipersilakan
melamar. 3. PTJ IPAK Kualifikasi: Pendidikan
minimal D3/S1/Profesi dari jurusan
Farmasi/Apoteker Memilki STRTTK/TA yang aktif
Fresh Graduate atau yang memiliki pengalaman
bekerja 1-2 tahun Bersedia ditempatkan di
Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, Sumatera, dan
Kalimantan Barat Registrasi melalui link : PJTIPAK.
Perlu diketahui, Wings Group tidak pernah
memungut biaya apapun selama proses rekrutmen
(travel, akomodasi, administrasi, dan sebagainya).

93. 30
BSU 2022 Cair
Positive Pikiran
Augus Minggu Ini, Cek
Rakyat
t 2022 Daftar Pekerja yang
Depok
Dapat Rp600. 000
di Link Resmi
Kemenaker Berikut

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dengan
besaran Rp600. 000 mulai disalurkan oleh
pemerintah pada minggu ini. Salah satunya adalah
BSU 2022 yang akan cair mulai minggu ini kepada
sebanyak 16 juta pekerja yang memenuhi kriteria.
BSU 2022 Rp600. 000 adalah salah satu dari tiga
jenis tambahan bantalan sosial yang disalurkan
kepada masyarakat. Selain BSU 2022, bantalan
sosial yang lainnya yang juga akan disalurkan adalah
BLT untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat.

94. 30
Berita Marcello
Neutral Medcom.id Arzeti Bilbina, SE, M.AP Anggota Komisi IX DPR RI
Augus Tahitoe Terbaru
saat ditemui awakmedia menyampaikan, Masyallah
t 2022 dan Terkini Hari ini
acara hari ini luar biasa, khususnya pekerja UMKM,
- Medcom.id
Ojol dan pekerja fotografi, semoga aja dengan
keterlibatan keluarga saya sebelumnya para pekerja
ini tidak ada rasa kenyamanan, karena tidak ada
yang melindungi, mitra komisi IX BPJS
Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan fasilitas
agar keluarga saya (para pekerja) dalam bekerja
mereka punya rasa safety, rasa nyaman dan
setidaknya mereka bisa meninggalkan warisan
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untuk keluarga jika terjadi kecelakaan, acara ini
running dibeberapa titik karena kebutulan hari ini
diadakan di marvel city, untuk kegiatan lain masih
dijalankan," ujarnya. Surabaya. (Cokronews.com)Komisi IX DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas)
Komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan
Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4
November 2014 mempunyai ruang lingkup tugas di
bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan,
Kependudukan, yang bermitra kerja sesuai dengan
ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI sebagaimana
tersebut di atas, Komisi IX DPR RI berdasarkan
Keputusan DPR RI Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015
tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja KomisiKomisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019
tanggal 23 Juni 2015. Komisi IX DPR RI menjalin
Mitra Kerja dengan Kementerian Kesehatan,
Kementerian Ketenagakerjaan, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Badan POM), Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan),.
95. 30
Login
Positive Pikiran
Augus kemnaker.go.id
Rakyat
t 2022 untuk Cek
Depok
Penerima BSU atau
BLT Subsidi Gaji
2022 Online

Sebab BLT Subsidi Gaji tahun 2022 ini dikabarkan
akan segera cair dalam waktu dekat sebesar Rp600.
000 kepada para pekerja yang mendapat gaji
maksimal Rp3,5 juta. Selain menampilkan penerima
BSU 2022, laman kemnaker.go.id juga akan memuat
informasi cara pencairan BLT Subsidi Gaji bagi para
pekerja. Simak terus artikel ini untuk mengetahui
secara lengkap informasi penyaluran BLT Subsidi
Gaji sekaligus cara cek penerima BSU 2022 secara
online lewat link kemnaker.go.id. Meski
sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) belum menyampaikan informasi resmi
terkait penyaluran BSU tahun 2022, tetapi kabar
baik datang langsung dari Kementerian Keuangan
(Kemenkeu). Terdapat sekitar Rp9,6 triliun
anggaran yang disiapkan pemerintah untuk BLT
Subsidi Gaji 2022 ini, dengan besaran bantuannya
adalah Rp600. 000 per pekerja.

96. 30
Simak Cara untuk Positive Suara.com Pemerintah memastikan akan menyalurkan
Augus Dapatkan Bantuan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dalam waktu
t 2022 Subsidi Upah
dekat ini, bersamaan dengan pengalihan subsidi
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Pekerja 2022 dari
Pemerintah

bahan bakar minyak (BBM). Kendati belum
dipastikan kapan BSU 2022 ini akan diberikan,
namun kemungkinan BSU bisa didapat pada pekan
ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut BSU
2022 diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan. Menurutnya BSU
Pekerja 2022 diberikan kepada para pekerja yang
memnuhi syarat.

97. 30
Daftar Golongan
Neutral Ayo
Augus yang Tidak Dapat
Bandung
t 2022 BSU 2022 dari
Pemerintah, Cek di
Sini!

Informasi terkait BSU 2022 dapat disimak di artikel
ini. Lantas siapa saja golongan yang tidak mendapat
BSU 2022 ini?. Dilansir ayobandung.com, ada syarat
yang harus dipenuhi karyawan untuk mendapatkan
BSU 2022. Untuk diketahui, pemerintah melalui
Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan akan
segera mencairkan bansos 2022.

98. 30
Pemerintah akan Positive Times
Augus Menyalurkan Tiga
Sidoarjo
t 2022 Jenis Bantalan
Sosial, Ini Rincinya |
TIMES Indonesia

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan
menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan.
BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial
(Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. (*) **)
Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari
TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup
Telegram TI Update. Menteri Keuangan ( Menkeu RI
) Sri Mulyani menyatakan, pemerintah menyiapkan
bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun
sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak
(BBM) agar tepat sasaran.

99. 30
Soal Wacana
Neutral Kabarjakar
Augus Pengaturan Waktu
ta.com
t 2022 Jam Kerja, Dishub
DKI Sepertinya
Setuju

Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI
Jakarta Chaidir mengatakan pembahasan intens
terus dilakukan bersama Polda Metro Jaya,
KemenPAN RB, dan pihak terkait lainnya. Wacana
pengaturan jam kerja kantor di DKI Jakarta terus
digodok. Wacana pembagian jam kerja kantor
sedang dibahas. "Sudah kita lakukan rapat
koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait baik
itu dari KemenPAN RB, Kementerian
Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan DKI, dari DPRD
DKI, dari Pemprov Jakarta, dan beberapa asosiasi
yang ada, seperti Apindo dan pengusaha-pengusaha
angkutan umum sudah kita lakukan rapat dengan
hasilnya mereka menyepakati," kata Latif Senin
(22/8).
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100 30
Wagub Lukman
Positive Inilah
.
Augus Abunawas Resmi
Sultra
t 2022 Membuka KKIN VIII
Regional Wilayah
Timur

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman
Abunawas membuka secara resmi pembukaan
Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN)
VIII Regional Wilayah Timur tahun 2022 yang
diselenggarakan oleh Badan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BPVP) Kendari, yang digelar di Hotel
Claro, Kendari, Senin 29 Agustus 2022. Turut hadir
Para Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota seSultra, para Kepala Balai Besar dan Balai Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas, Kepala Balai Besar
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Kepala
Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kemenker,
Kepala Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas
Kendari, Dewan Juri KKIN VIII Regional Wilayah
Timur dan para peserta KKIN VIII Regional Wilayah
Timur 10 Provinsi kawasan Timur Indonesia. Wakil
Gubernur Sultra, Lukman Abunawas menyampaikan
bahwa penyelenggaraan kegiatan Kompetisi
Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII tingkat
regional wilayah timur yang dilaksanakan di Kota
Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022,
dengan Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas
(BPVP). Olehnya itu, Pemerintah Provinsi dan
masyarakat Sultra menyambut baik dan
mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Kompetisi
Keterampilan Instruktur Nasional VIII (KKIN VIII)
regional wilayah timur tahun 2022 yang diikuti oleh
110 orang instruktur atau tenaga pelatih dari
berbagai lembaga pelatihan kerja yang berasal dari
10 Provinsi di kawasan timur Indonesia.

101 30
Rp24,17 Triliun
Neutral Mitra Post
.
Augus Disiapkan
t 2022 Pemerintah untuk
Bantalan Sosial
Tambahan

Pemerintah menyiapkan sebesar Rp24,17 triliun
sekaligus mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak
(BBM) agar tepat sasaran. "Total bantalan sosial
yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk
bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini
adalah sebesar Rp24,17 triliun. BLT ini disalurkan
oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos
Indonesia. "Bapak Presiden juga menginstruksikan
kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki
gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan
bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran
sebesar Rp9,6 triliun.
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102 30
Wagub Sultra
.
Augus Resmi Membuka
t 2022 KKIN VIII Regional
Wilayah Timur

Positive Sultra
Demo

Turut hadir Para Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten/Kota se- Sultra, para Kepala Balai Besar
dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kepala
Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
serta Kepala Balai Perluasan Kesempatan Kerja
Kemenker, Kepala Balai Pelatihan Vokasi Dan
Produktivitas Kendari, Dewan Juri KKIN VIII Regional
Wilayah Timur dan para peserta KKIN VIII Regional
Wilayah Timur 10 Provinsi kawasan Timur
Indonesia. Lanjut disampaikan "olehnya itu,
Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sulawesi
Tenggara menyambut baik dan mengapresiasi
terselenggaranya kegiatan Kompetisi Keterampilan
Instruktur Nasional VIII (KKIN VIII) regional wilayah
timur tahun 2022 yang diikuti oleh 110 orang
instruktur atau tenaga pelatih dari berbagai
lembaga pelatihan kerja yang berasal dari 10
Provinsi di kawasan timur Indonesia" Kata Wagub.
Salah satu adalah melalui ajang KKIN VIII regional
wilayah timur yang diselenggarakan di BLK atau
BPVP Kendari pada saat ini. Wakil Gubernur
Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas
membuka secara resmi pembukaan Kompetisi
Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII
Regional Wilayah Timur tahun 2022 yang
diselenggarakan oleh Badan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BPVP) Kendari, yang digelar di Hotel
Claro, Kendari, Senin (29 Agustus 2022).

103 30
Pemerintah akan Positive Times
Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan
.
Augus Menyalurkan Tiga
Indonesia menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan.
t 2022 Jenis Bantalan
Menteri Keuangan (Menkeu RI) Sri Mulyani
Sosial, Ini Rincinya
menyatakan, pemerintah menyiapkan bantalan
sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus
mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM)
agar tepat sasaran. Kebijakan itu diharapkan dapat
menjaga daya beli masyarakat yang terdampak
lonjakan harga yang terjadi secara global. "Ini
diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan
kepada masyarakat dan bahkan mengurangi
kemiskinan," katanya.
104 30
Pemerintah Segera Neutral Prfm News Pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial
.
Augus Salurkan Bantalan
tambahan sebesar Rp24,17 triliun. "Total bantalan
t 2022 Sosial Tambahan
sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden
untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu
45

Sebesar Rp24,17
Triliun

ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. BLT ini disalurkan
oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos
Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah juga
sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak
(BBM) agar tepat sasaran.

105 30
Wakil Bupati
.
Augus Asahan Buka
t 2022 Pelatihan DUDI INTIPNEWS

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

106 30
Bukan Rp1 Juta,
Positive Ayo
.
Augus Bansos BSU 2022
Surabaya
t 2022 Rp600 Ribu Cair
Pekan Depan dari
Pengalihan Subsidi
BBM

Bantuan sosial atau bansos BSU 2022 sebesar
Rp600 ribu dikabarkan bakal cair pekan depan,
sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.
Sebelumnya, BSU 2022 disebutkan bakal cair Rp1
juta. Kabar terbaru, BSU 2022 akan disalurkan
pemerintah sebesar Rp600 ribu yang dananya
berasal dari anggaran subsidi BBM. Informasi
pengalihan subsidi BBM menjadi BSU 2022 ini
disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani
dalam keterangan pers yang dilansir AyoSurabaya
dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

107 30
RUU Pekerja
Neutral Bisnistoday Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
.
Augus Rumah Tangga
.co.id
menyambut baik adanya pembentukan gugus tugas
t 2022 Bakal Jadi UndangRancangan Undang-Undang tentang Pelindungan
Undang
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan
mendukung percepatan penyelesaian RUU PPRT
menjadi UU PPRT. "Bersama Kementerian lain dan
DPR, Kemnaker memiliki keinginan yang sama
untuk dapat mempercepat RUU PPRT ini menjadi
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Undang-Undang, untuk memberikan pelindungan
bagi tenaga kerja informal khususnya pekerja
rumah tangga dengan tetap memperhatikan kondisi
sosial masyarakat dan peraturan perundangundangan lainnya," kata Ida Fauziyah. "Namun
adanya RUU PPRT dinaikkan statusnya menjadi
Undang-Undang ini, menjadi sangat penting dan
sangat efektif untuk memberikan pelindungan dan
payung hukum yang lebih kuat lagi bagi PRT,"
katanya. Pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT
ini bertujuan menciptakan hubungan industrial
yang kondusif tanpa diskriminasi antara pekerja
rumah tangga dan pengusaha.
108 30
Dewan Minta
.
Augus Penghapusan
t 2022 Tenaga Honorer
Ditunda

Negativ Warta
e
Ekonomi

Namun rencana inin masih mendapatkan penolakan
dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pekerja
honorer di instansi pemerintah saat ini sedang
harap-harap cemas. Pasalnya penghapusan pekerja
honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai
28 November 2023. Keputusan tersebut tertuang
dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
No.B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022.

109 30
Lindungi PRT,
Positive Dobrak.co Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
.
Augus Menaker Ida
menyambut baik adanya pembentukan gugus tugas
t 2022 Dukung Percepatan
Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan
RUU PPRT Menjadi
Pekerja Rumah Tangga "Bersama Kementerian lain
Undang-Undang dan DPR, Kemnaker memiliki keinginan yang sama
Dobrak
untuk dapat mempercepat RUU PPRT ini menjadi
Undang-Undang, untuk memberikan pelindungan
bagi tenaga kerja informal khususnya pekerja
rumah tangga dengan tetap memperhatikan kondisi
sosial masyarakat dan peraturan perundangundangan lainnya," kata Menaker Ida dalam Rapat
Konsinyering dan Focus Group Discussion (FGD)
Gugus Tugas RUU PPRT yang digelar Kantor Staf
Presiden Republik Indonesia, bertajuk Mencari Titik
Temu Dalam Percepatan Pembentukan RUU PPRT,
di Jakarta, Selasa (30/8/2022). Sejatinya
pemerintah, lanjut Ida Fauziyah, telah membuat
regulasi melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2015
tentang PPRT. ( RUU PPRT ), dan mendukung
percepatan penyelesaian RUU PPRT menjadi UU
PPRT.
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110 30
Secretary General Neutral Indonesia - Secretary General of the Ministry of Manpower
.
Augus of the Ministry of
Postsen
(Kemenaker) Prof Anwar Sanusi appreciated the
t 2022 Manpower asks
implementation of the Virtual Job Fair South
other provinces to
Sulawesi 2022then asked other provinces to follow
model the South
this example. I will convey this success in South
Sulawesi Virtual Job
Sulawesi to other provinces so they can do the
Fair
same," Anwar said at the opening ceremony Virtual
Job Fair South Sulawesi 2022 in Makassar, Tuesday.
Meanwhile, the Governor of South Sulawesi Andi
Sudirman Sulaiman said that his party continues to
create jobs through programs that are passed down
to the community, including infrastructure
development. Head of the Manpower and
Transmigration Office of South Sulawesi Ardiles
Saggaf said that 69 national and multinational
companies were involved in this virtual job fair.
111 30
Selamat! BSU 2022 Neutral Ayo
.
Augus siap Ditransfer ke 7
Bandung
t 2022 Kategori Karyawan
ini, Segera Cek
Namamu di Sini

Pemerintah dikabarkan segera mencairkan
sejumlah bansos, termasuk BSU 2022, sebagai
antisipasi di kalangan masyarakat pra sejahtera
dalam menghadapi kenaikan BBM,. Dana BSU 2022
ini diperkirakan cair pada awal September
mendatang. Untuk itu Sri Mulyani mengharapkan,
agar pihak Kemnaker segera menyelesaikan
petunjuk teknis (juknis) penyaluran BSU 2022,
sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran
kepara pada para karyawan atau pekerja. Untuk itu,
diharapkan para pekerja, untuk segera memenuhi
beberapa kriteria yang telah ditetapkan.

112 30
Ciptakan Hubungan Positive Warta
.
Augus Industrial yang
Ekonomi
t 2022 Kondusif, Menaker
Dukung Percepatan
Penyelesaian RUU
PPRT

Penegasan tersebut dikemukakan Ida Fauziyah
dalam Rapat Konsinyering dan Focus Group
Discussion (FGD) Gugus Tugas RUU PPRT yang
digelar Kantor Staf Presiden Republik Indonesia,
bertajuk Mencari Titik Temu Dalam Percepatan
Pembentukan RUU PPRT, di Jakarta, Selasa
(30/8/2022). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyambut baik adanya pembentukan
gugus tugas Rancangan Undang-Undang tentang
Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
dan mendukung percepatan penyelesaian RUU
PPRT menjadi UU PPRT. Pengesahan RUU PPRT
menjadi UU PPRT ini bertujuan untuk menciptakan
hubungan industrial yang kondusif tanpa
diskriminasi antara pekerja rumah tangga dan
pengusaha. "Bersama Kementerian lain dan DPR,
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Kemenaker memiliki keinginan yang sama untuk
dapat mempercepat RUU PPRT ini menjadi UndangUndang, untuk memberikan pelindungan bagi
tenaga kerja informal khususnya pekerja rumah
tangga dengan tetap memperhatikan kondisi sosial
masyarakat dan peraturan perundang-undangan
lainnya," kata Ida Fauziyah dalam keterangan
resminya.
113 30
Pekerja Gaji Rp3,5 Positive Poros
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memberikan
.
Augus Juta Bakal Dapat
Kalimantan subsidi upah sebesar Rp600. 000 per-orang kepada
t 2022 Subsidi Rp600. 000
16 juta pekerja di Tanah Air. Pekerja yang akan
dari Pemerintah,
mendapatkan subsidi itu bergaji maksimal Rp3,5
Begini Penjelasan
juta per bulan. "Sebanyak Rp600. 000 dibayarkan
MenKeu - Poros
sekali dengan anggaran Rp9,6 triliun," tutur Ani
Kalimantan
sapaan akrabnya. Namun dalam pembayarannya
akan diberikan 2 kali masing-masing Rp300.000. "Ini
diberikan lewat saluran pos seluruh Indonesia,"
kata Sri Mulyani.
114 30
Keberangkatan
.
Augus Pekerja Migran
t 2022 Indonesia
Menggunakan
Dana PEN

Neutral Assets.rri.c KBRN, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian
o.id
Keuangan akan mengisi kekurangan anggaran
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) sebesar Rp55 miliar. Staf Ahli Menteri
Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya
Wijaya mengatakan anggaran tersebut digunakan
BP2MI untuk memberangkatkan calon Pekerja
Migran Indonesia (PMI) melalui program
antarpemerintah (G to G). "Karena kemarin G to G
Indonesia-Korea Selatan yang keberangkatannya
sempat tertunda dua tahun. "64 persen dari
anggaran itu hanya habis untuk belanja pegawai
(gaji) di 23 provinsi perwakilan se-Indonesia," kata
Benny.

115 30
Marak Pelanggaran, Negativ Liputan 6
.
Augus Menaker Percepat e
t 2022 Pembahasan RUU
Pelindungan PRT

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
menyambut baik adanya pembentukan gugus tugas
Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan
mendukung percepatan penyelesaian RUU PPRT
menjadi UU PPRT. Menurut Menaker, pelindungan
PRT tidak akan terwujud tanpa sinergi dari semua
pihak. Menaker menegaskan, sebetulnya
Pemerintah telah membuat regulasi melalui
Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT.
Pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT ini
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bertujuan menciptakan hubungan industrial yang
kondusif tanpa diskriminasi antara pekerja rumah
tangga dan pengusaha.
116 30
Apa Itu Dana
.
Augus Bantalan Sosial?
t 2022 Inilah Rincian
Anggaran dan
Kategori
Penerimanya

Neutral Voi

Apa Itu Dana Bantalan Sosial. Anggaran dana yang
dialokasikan untuk program ini sebesar RP9,6
triliun. Pemda diminta menyiapkan sejumlah dua
persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU
(Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil).
"Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan
aturan, kami di Kementerian Keuangan juga
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana
dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU
dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk
subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai
dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan
sosial tambahan," jelas Menkeu.

117 30
Siap-siap BSU 2022 Positive Pikiran
.
Augus Cair Minggu Ini, Cek
Rakyat
t 2022 Status Penerima
Depok
Lewat Link Berikut
untuk Dapatkan
Bantuan Rp600.000

Siap-siap Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan
segera dicairkan mulai minggu ini. Karena sudah
dipastikan BSU 2022 cair pada minggu ini alias di
awal bulan September, jangan lupa untuk segera
melakukan cek status penerima Anda. BSU 2022
yang direncanakan pemerintah cari pada awal bulan
September ini merupakan salah satu dari tiga jenis
tambahan bantalan sosial yang disalurkan ke
masyarakat. Berdasarkan instruksi tersebut, Sri
Mulyani mengatakan bahwa BSU 2022 cair kepada
pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan.

118 30
20,65 Juta Keluarga Neutral Tribun
.
Augus Penerima Manfaat
News
t 2022 Bakal Terima BLT
Makassar
Subsidi BBM,
Nilainya Rp600
Ribu / Orang

( BBM ). Total anggaran disiapkan untuk BLT
pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 T. Setiap
penerima bantuan akan mendapatkan Rp600 ribu
dan disalurkan dalam dua termin untuk 20,65 juta
keluarga penerima manfaat. "Sebanyak Rp 12,4
triliun akan disalurkan berupa bantuan sosial
sebesar Rp 150 ribu yang akan dibayarkan empat
kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat,"
tulis Jokowi. Pemerintah kini menyiapkan Bantuan
Langsung Tunai ( BLT ) pengalihan subsidi Bahan
Bakar Minyak Rencananya bantuan akan mulai
disalurkan 1 September 2022 melalui kantor pos.
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119 30
Begini Cara Cek
.
Augus Penerima BLT
t 2022 Subsidi Sebelum
Harga BBM Naik Koma.id

Negativ Koma.id
e

Koma.id- Berikut cara mengecek jika Anda
merupakan salah satu penerima BSU. 6. Cek
pemberitahuan. Sebagimana diketahui, Pemerintah
kembali menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT)
berbentuk bantuan subsidi upah (BSU) kepada
pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan
sebesar Rp600 ribu. Jika Anda terdaftar sebagai
calon penerima, maka Anda akan mendapat
centang hijau notifikasi sebagai calon penerima
BSU.

120 30
Ini 3 Jenis Bansos Positive Pikiran
.
Augus Rp24 Triliun dari
Rakyat
t 2022 Jokowi yang Mulai
Cair 1 September
2022, Simak Cara
Cek Daftar
Penerima

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
menjelaskan Presiden Jokowi meminta bantuan
sosial dari pengalihan subsidi BBM itu sudah dapat
disalurkan mulai pekan ini ke masyarakat. Sistem
kemudian akan mencocokkan nama dan wilayah
yang Anda cari dengan data KPM bansos BPNT 2022
yang terdaftar d Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) Kemensos. Pemerintah bakal memberikan
bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dalam
rangka mengurangi tekanan di tengah kenaikan
harga barang dan mengurangi kemiskinan. Bansos
ini merupakah pengalihan subsidi BBM, dengan
anggaran sebesar Rp24,17 triliun, yang bersumber
dari APBN.

121 30
Keberangkatan
.
Augus Pekerja Migran
t 2022 Indonesia
Menggunakan
Dana PEN

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan
mengisi kekurangan anggaran Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dari dana
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp55
miliar. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang
Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya
mengatakan anggaran tersebut digunakan BP2MI
untuk memberangkatkan calon Pekerja Migran
Indonesia (PMI) melalui program antarpemerintah
(G to G). "Karena kemarin G to G Indonesia-Korea
Selatan yang keberangkatannya sempat tertunda
dua tahun. "64 persen dari anggaran itu hanya
habis untuk belanja pegawai (gaji) di 23 provinsi
perwakilan se-Indonesia," kata Benny.

Neutral Rrinews

122 30
Ada Bantalan Sosial Negativ Sinar Jabar
.
Augus Tambahan Rp24,17 e
t 2022 Triliun dari
Pemerintah, Jokowi

Bantalan Sosial tambahan tersebut telah telah
ditetapkan oleh Presiden Jokowi dan agar bisa di
eksekusi pada minggu ini. "Total bantalan sosial
yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk
bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini
adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan
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Minta Dieksekusi
Minggu Ini

bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat
dan bahkan mengurangi kemiskinan," kata Menkeu
di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat
yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo
(Jokowi), Senin 29 Agustus 2022. Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani, mengatakan bahwa saat ini
pemerintah telah menyiapkan bantalan sosiall
tambahan sebesar Rp24,17 triliun.

123 30
Mengisi
Positive Tribun
.
Augus Kekosongan Kursi
News
t 2022 Wabup Manggarai
Kupang
Timur, Siprianus
Habur Direstui
Sekjen PBB

Dalam rilis berita yang dikirim Pengurus DPW PBB
Nusa Tenggara Timur, Selasa 30 Agustus 2022
dituliskan bahwa Sekjen PBB Afriansyah Noor
menyatakan mendukung penuh pencalonan
Siprianus Habur sebagai calon Wabup Manggarai
Timur. Berita Manggarai Timur Untuk mengisi
kekosongan ini maka Sekretaris Jendral (Sekjen)
Partai Bulan Bintang (PBB) merestui kader Siprianus
Habur sebagai calon Wabup. Untuk mengisi
kekosongan ini maka Sekretaris Jendral (Sekjen)
Partai Bulan Bintang (PBB) merestui kader Siprianus
Habur sebagai calon Wabup Manggarai Timur.
"Semoga Tuhan memberkati dan beliau (Siprianus
Habur) terpilih dan menjadi pemimpin yang
amanah untuk Manggarai Timur.

124 30
Soal Bansos Rp600 Neutral Radar
.
Augus Ribu Untuk Pekerja,
Lampung
t 2022 Begini Kata
Kadisnaker
Lampung

Soal rencana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp600
ribu yang diberikan untuk pekerja dengan gaji di
bawah Rp3,5 juta, Kepala Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Lampung, Agus Nompitu angkat bicara.
Namun, selagi menunggu, Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Lampung akan berkoordinasi dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan untuk memperbaharui berapa
banyak pekerja di Lampung yang memiliki gaji
dibawah Rp3,5 juta dan tergabung di BPJS
Ketenagakerjaan. Kala itu aturan tersebut
diterapkan di Bandar Lampung dan Metro. Dari
catatan Radar Lampung, secara total pekerja yang
masuk kategori aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga
Juni 2021 lalu dan memiliki upah dibawah Rp3,5
juta di Bandarlampung ada 3.498 badan usaha
dengan total pekerja 60.896 orang.

125 30
Cara Mudah Cek
Neutral Tribun
Cara Cek Penerima BSU atau Subsidi Gaji Rp
.
Augus Penerima BSU atau
News Jatim 600.000. Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
t 2022 Subsidi Gaji Rp
atau. Pemerintah akan segera mencairkan bantuan
600.000, Buka
subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 600
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Laman
bsu.bpjsketenagake
rjaan.go.id

126 30
Wakil Bupati
.
Augus Asahan Buka
t 2022 Pelatihan DUDI

ribu bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji
sebesar Rp 600 ribu yang ditargetkan kepada 16
juta pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta
per bulan. Pilih menu "Cek Status Calon Penerima
BSU". "Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga
penerima manfaat yang akan mendapatkan
anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai
dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama
empat kali.
Neutral Sumut
Media

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

127 30
Cara Cek Penerima Neutral Tribun
.
Augus BSU Subsidi Gaji Rp
News
t 2022 600. 000 yang
Batam
Segera Cair

Para pekerja ini nantinya akan mendapatkan dana
bantuan sebesar Rp 600.000. Untuk mengetahui
apakah Anda termasuk penerima bantu ini, cara
mengecek penerima subsidi gaji BSU 2022 bisa
dilakukan secara online. Dua bantuan yang
dimaksudkan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT)
dengan total Rp 600. 000 dan bantuan pemerintah
daerah untuk sektor transportasi, seperti angkutan
umum, ojek, dan nelayan. Buka situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id Pilih menu "Cek
Status Calon Penerima BSU" kemudian Anda akan
masuk ke halaman cek penerima BSU. Setelah
sempat tertunda beberapa bulan, Bantuan Subsidi
Upah (BSU) akan segera cair peda pekan depan.
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128 30
Menaker Dukung
.
Augus Percepatan RUU
t 2022 PPRT Menjadi
Undang-Undang

Positive Progresne Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
ws.info
menyambut baik adanya pembentukan gugus tugas
Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan
mendukung percepatan penyelesaian RUU PPRT
menjadi UU PPRT. Penegasan tersebut
dikemukakan Ida Fauziyah dalam Rapat
Konsinyering dan Focus Group Discussion (FGD)
Gugus Tugas RUU PPRT yang digelar Kantor Staf
Presiden Republik Indonesia, bertajuk Mencari Titik
Temu Dalam Percepatan Pembentukan RUU PPRT,
di Jakarta, Selasa (30/8/2022). "Bersama
Kementerian lain dan DPR, Kemnaker memiliki
keinginan yang sama untuk dapat mempercepat
RUU PPRT ini menjadi Undang-Undang, untuk
memberikan pelindungan bagi tenaga kerja
informal khususnya pekerja rumah tangga dengan
tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan
peraturan perundang-undangan lainnya," kata Ida
Fauziyah. "Namun adanya RUU PPRT dinaikkan
statusnya menjadi Undang-Undang ini, menjadi
sangat penting dan sangat efektif untuk
memberikan pelindungan dan payung hukum yang
lebih kuat lagi bagi PRT," katanya.

129 30
Kabar Baik, Gaji
Positive Indosatune Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan
.
Augus Rp3,5 Juta Bakal
ws.com
bantuan subsidi upah kepada pekerja sebesar
t 2022 Dapat Bantuan dari
Rp600.000. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Presiden Jokowi
Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi telah
menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja
dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. "Pak
Presiden juga menginstruksikan untuk membantu
16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5
juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600.000,"
kata dia dalam keterangannya yang disiarkan
YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).
Bansos ini sebagai bentuk bantalan dari pengalihan
subsidi energi.
130 30
Partai Buruh Soal Neutral Republika Untuk diketahui, pemerintah akan menyalurkan
.
Augus BSU Pengalihan
BSU pengalihan subsidi BBM senilai Rp 600 ribu
t 2022 Subsidi BBM: Gulauntuk 16 juta pekerja. Staf Khusus Menteri
Gula 'Menyogok
Ketenagakerjaan Dita Indah Sari membeberkan
Rakyat'
kriteria pekerja yang akan menerima BSU
pengalihan subsidi BBM. Partai Buruh memandang
sinis kebijakan bantuan subsidi upah (BSU)
54

pengalihan subsidi BBM. Kebijakan ini dinilai hanya
untuk mencegah pekerja marah atas rencana
pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
131 30
Pemkab Asahan
.
Augus Gelar Pelatihan
t 2022 Dunia Usaha dan
Dunia Industri

Positive Medan
Bisnis

"Pemkab Asahan akan berupaya mengakomodir
kebutuhan masyarakat, agar sumber daya manusia
di Kabupaten Asahan di bidang ketenagakerjaan
bisa berkompeten dan tersertifikasi," ucaap Taufik.
Dengan kolaborasi Pemkab Asahan dan BBPVP
Medan diharapkan dapat mengatasi masalah utama
ketenagakerjaan yaitu mismatch antara supply dan
demand tenaga kerja yang berdampak pada
rendahnya produktivitas dan tingginya tingkat
pengangguran. Sementara itu, Kepala BBPVP
Medan Andri Susila mengatakan terselenggaranya
pelatihan merupakan hasil dari tindaklanjut
kesepahaman antara Pemkab Asahan dengan
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian
Ketenagakerjaan RI. Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Asahan menggelar Pelatihan Dunia Usaha
Dunia Industri (DUDI).

132 30
Kemensos:
Negativ Assets.rri.c
.
Augus Pemerintah
e
o.id
t 2022 Salurkan BLT untuk
Mengentaskan
Kemiskinan

Dari total Rp24,17 triliun, Rp12,4 triliun di
antaranya dikucurkan untuk BLT yang disalurkan
Kemensos. KBRN, Jakarta: Bantuan Langsung Tunai
(BLT) merupakan wujud kehadiran pemerintah atas
rakyat terdampak krisis global akibat pandemi dan
perang Rusia-Ukraina. Staf Khusus (Stafsus) Menteri
Sosial (Mensos) Faozan Amar mengatakan, itu
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
mengentaskan kemiskinan. Faozan pun meminta
masyarakat tenang dalam menghadapi ekonomi
global tidak menentu.

133 30
Kemnaker Godok Neutral Wartakotal Selain BLT, pemerintah juga menyiapkan subsidi
.
Augus Juknis Pencairan
ive
upah bagi 16 juta pekerja yang memiliki gaji
t 2022 BSU 2022,
maksimum Rp3,5 juta per bulan, dengan total
Dianggarkan Rp9,6
anggaran sebesar Rp9,6 triliun.. "Tidak akan lama
Triliun untuk 16
kok," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita
Juta Pekerja
Indah Sari saat dihubungi Tribunnews, Selasa
(30/8/2022). Kendati demikian, lanjut Dita,
Kemnaker belum bisa memastikan tanggal pasti
kapan juknis itu rampung dan diumumkan.
Pemerintah mengisyaratkan bakal mengambil opsi
menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
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bersubsidi, imbas dari kenaikan harga minyak
mentah dunia yang terus membebani APBN.
134 30
Sri Mulyani: Pekerja Positive News24.co Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan
.
Augus Bergaji Maksimal
.id
bahwa Presiden Joko Widodo telah memintanya
t 2022 Rp3,5 Juta Akan
untuk menyalurkan bantuan sosial bagi 16 juta
Terima Bantuan
pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta
Tunai
per bulan. Sri Mulyani mengatakan, bantuan sosial
tambahan pertama akan diberikan kepada 20,65
juta kelompok atau keluarga penerima manfaat.
Setiap pekerja akan mendapat Rp600. 000 karena
pemerintah mengalokasikan total anggaran Rp9,6
triliun. Sri mengatakan Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziah akan segera mengeluarkan petunjuk teknis
mengenai penyaluran bantuan tersebut.
135 30
Pemerintah akan Positive Palembang Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan
.
Augus Menyalurkan Tiga
Times
menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan.
t 2022 Jenis Bantalan
Menteri Keuangan (Menkeu RI) Sri Mulyani
Sosial, Ini Rincinya
menyatakan, pemerintah menyiapkan bantalan
sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus
mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM)
agar tepat sasaran. Kebijakan itu diharapkan dapat
menjaga daya beli masyarakat yang terdampak
lonjakan harga yang terjadi secara global. "Ini
diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan
kepada masyarakat dan bahkan mengurangi
kemiskinan," katanya.
136 30
Wakil Bupati
.
Augus Asahan Buka
t 2022 Pelatihan DUDI

Neutral Detik
Global

Wakil Bupati Asahan, Sumatra Utara,Taufik Zainal
Abidin Siregar SSos Msi, membuka pelatihan Dunia
Usaha Dunia Industri (DUDI), du aula Melati Kantor
Bupati Asahan, Selasa (30/08/2022). Com- Wakil
Bupati Asahan,Sumatra Utara, Taufik Zainal Abidin
Siregar, S. Sos, M. Si membuka secara resmi
Pelatihan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula
Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (30/08/2022).
Ini disampaikan oleh Fandi Ahmad, ST Sub
Koordinator Pemberdayaan BBPVP Medan saat
menyampaikan laporannya dihadapan Wakil Bupati
Asahan, Kepala BBPVP Medan, Kadis Disnaker
Kabupaten Asahan, peserta pelatihan dan tamu
undangan lainnya. Sebelum memberikan bimbingan
dan arahannya Wakil Bupati Asahan menyerahkan
Id card secara simbolis kepada peserta pelatihan.
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137 30
Ayo Ikuti!
Neutral Warta
.
Augus Kemenaker Gelar
Ekonomi
t 2022 Job Fair Virtual 2931 Agustus 2022 di
Sulawesi Selatan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bekerja
sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sulawesi Selatan menggelar Job Fair Virtual selama
tiga hari pada Senin sampai dengan Rabu (2931/8/2022). Job fair virtual ini diikuti oleh 68
perusahaan, dan terdapat 5.500 kuota lowongan
pekerjaan dari 174 jabatan (inklusi, disabilitas, dan
non-disabilitas) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
yang terdiri atas berbagai sektor lapangan usaha,
seperti retail, percetakan, perhotelan dan restoran,
pertambangan, perbankan, dan konstruksi.
"Keberhasilan yang dilakukan di Provinsi Sulawesi
Selatan ini akan saya sampaikan ke tempat-tempat
lain biar tempat-tempat lain juga mengikuti
keberhasilan yang kita lakukan," ujarnya. Sekretaris
Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi, mengatakan,
job fair dilakukan sebagai upaya dalam
menjembatani antara demand dan supply
ketenagakerjaan sehingga terbangun situasi link
and match yang makin kondusif.

138 30
Kementerian
Neutral Antara
.
Augus Ketenagakerjaan
Sulteng
t 2022 godok petunjuk
teknis penyaluran
BSU 2022

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Dita Indah Sari mengatakan Kementerian
Ketenagakerjaan tengah menggodok petunjuk
teknis (juknis) penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) yang disalurkan pada tahun ini. Sebelumnya,
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
mengatakan bahwa BSU 2022 akan disalurkan
kepada 16 juta pekerja yang terkena dampak
pandemi COVID-19. BSU 2022 akan diberikan
sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja tersebut.
Terkait penyaluran akan dilakukan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan yang masih
menggodok proses juknis tersebut.

139 30
Kementerian
Neutral Antara
.
Augus Ketenagakerjaan
Kalteng
t 2022 godok petunjuk
teknis penyaluran
BSU 2022

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Dita Indah Sari mengatakan Kementerian
Ketenagakerjaan tengah menggodok petunjuk
teknis (juknis) penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) yang disalurkan pada tahun ini. Sebelumnya,
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
mengatakan bahwa BSU 2022 akan disalurkan
kepada 16 juta pekerja yang terkena dampak
pandemi COVID-19. BSU 2022 akan diberikan
sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja tersebut.
Terkait penyaluran akan dilakukan oleh
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Kementerian Ketenagakerjaan yang masih
menggodok proses juknis tersebut.
140 30
Kementerian
Neutral Antara
.
Augus Ketenagakerjaan
Kaltara
t 2022 godok petunjuk
teknis penyaluran
BSU 2022

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Dita Indah Sari mengatakan Kementerian
Ketenagakerjaan tengah menggodok petunjuk
teknis (juknis) penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) yang disalurkan pada tahun ini. Sebelumnya,
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
mengatakan bahwa BSU 2022 akan disalurkan
kepada 16 juta pekerja yang terkena dampak
pandemi COVID-19. BSU 2022 akan diberikan
sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja tersebut.
Terkait penyaluran akan dilakukan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan yang masih
menggodok proses juknis tersebut.

141 30
Kementerian
Neutral Antara
.
Augus Ketenagakerjaan
t 2022 godok petunjuk
teknis penyaluran
BSU 2022

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Dita Indah Sari mengatakan Kementerian
Ketenagakerjaan tengah menggodok petunjuk
teknis (juknis) penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) yang disalurkan pada tahun ini. Sebelumnya,
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
mengatakan bahwa BSU 2022 akan disalurkan
kepada 16 juta pekerja yang terkena dampak
pandemi COVID-19. BSU 2022 akan diberikan
sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja tersebut.
Terkait penyaluran akan dilakukan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan yang masih
menggodok proses juknis tersebut.

142 30
Bisakah Bansos Rp Neutral Liputan 6
.
Augus 24 Triliun Tutup
t 2022 Luka Dampak
Kenaikan Harga
BBM?

Bansos Rp 24 triliun kalau memungkinkan harus di
tambah," katanya dalam acara Journalist Class OJK
di Menara Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Selasa
(30/8/2022). Apakah langkah pemerintah
menambah anggaran bantuan sosial (bansos) senilai
Rp 24,17 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga
BBM subsidi bisa melindungi daya beli masyarakat?.
Untuk itu, pihaknya menilai tambahan anggaran
bansos sebesar Rp 24,17 triliun belum mampu
melindungi daya beli masyarakat untuk menjaga
tren pemulihan ekonomi nasional. Secara
keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan
untuk ketiga bantalan sosial tersebut adalah
sebesar Rp24,17 triliun, terdiri dari Rp12,4 triliun
untuk BLT, Rp9,6 triliun untuk subsidi upah, dan
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Rp2,17 triliun DTU untuk bantuan sektor
transportasi dan perlinsos tambahan.
143 30
BLT Subsidi BBM Neutral Kompas
.
Augus Cair 1 September,
t 2022 Cek Penerimanya!

BLT ini merupakan satu dari tiga bantuan tambahan
pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM),
dengan total anggaran sekitar Rp 24,17 triliun. Com
(29/8/2022), Menteri Sosial Tri Rismaharini
mengatakan, BLT pengalihan subsidi BBM akan
disalurkan per 1 September 2022. Risma
menyampaikan, BLT pengalihan subsidi BBM akan
disalurkan dalam dua tahap, dengan masing-masing
tahap sebanyak Rp 300.000. Dengan demikian,
setiap penerima akan mendapatkan BLT pengalihan
subsidi BBM sebesar Rp 600.000. Pemerintah
melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan
menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT)
mulai 1 September 2022. BLT ini merupakan satu
dari tiga bantuan tambahan pengalihan subsidi
bahan bakar minyak (BBM), dengan total anggaran
sekitar Rp 24,17 triliun.

144 30
Mensos Tri
Positive Berita
.
Augus Rismaharini
Batam
t 2022 Sampaikan Kabar
Bahwa Penyaluran
Bansos Subsidi
BBM Dimulai Per 1
September 2022

Tri Rismaharini, Menteri Sosial menyampaikan
penyaluran bansos (bantuan sosial) terbaru mulai
disalurkan per 1 September 2022 mendatang.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan
penyaluran bansos ini merupakan pengalihan
subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). "Sebetulnya
sekarang sudah siap tapi kita lakukan per 1
September," kata Tri Rismaharini, Senin, 29 Agustus
2022. Untuk stimulus anyar tersebut akan dibagikan
bebarengan dengan sejumlah penyaluran bansos
yang sudah sejak lama berjalan seperti Program
Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan NonTunai.

145 30
Kementerian
Neutral Antara
.
Augus Ketenagakerjaan
Riau
t 2022 godok petunjuk
teknis penyaluran
BSU 2022

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Dita Indah Sari mengatakan Kementerian
Ketenagakerjaan tengah menggodok petunjuk
teknis (juknis) penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) yang disalurkan pada tahun ini. Sebelumnya,
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
mengatakan bahwa BSU 2022 akan disalurkan
kepada 16 juta pekerja yang terkena dampak
pandemi COVID-19. BSU 2022 akan diberikan
sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja tersebut.
Terkait penyaluran akan dilakukan oleh
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Kementerian Ketenagakerjaan yang masih
menggodok proses juknis tersebut.
146 30
Kementerian
Neutral Antara
.
Augus Ketenagakerjaan
Sumut
t 2022 godok petunjuk
teknis penyaluran
BSU 2022

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Dita Indah Sari mengatakan Kementerian
Ketenagakerjaan tengah menggodok petunjuk
teknis (juknis) penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) yang disalurkan pada tahun ini. Sebelumnya,
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
mengatakan bahwa BSU 2022 akan disalurkan
kepada 16 juta pekerja yang terkena dampak
pandemi COVID-19.Dalam keterangan pers virtual
pada Senin (29/8), Menkeu mengatakan BSU itu
akan diberikan kepada pekerja yang memiliki upah
maksimal Rp3,5 juta per bulan. BSU 2022 akan
diberikan sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja
tersebut. Terkait penyaluran akan dilakukan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan yang masih
menggodok proses juknis tersebut.

147 30
Kemensos:
Negativ Rrinews
.
Augus Pemerintah
e
t 2022 Salurkan BLT untuk
Mengentaskan
Kemiskinan

Dari total Rp24,17 triliun, Rp12,4 triliun di
antaranya dikucurkan untuk BLT yang disalurkan
Kemensos. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
merupakan wujud kehadiran pemerintah atas
rakyat terdampak krisis global akibat pandemi dan
perang Rusia-Ukraina. Staf Khusus (Stafsus) Menteri
Sosial (Mensos) Faozan Amar mengatakan, itu
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
mengentaskan kemiskinan. Faozan pun meminta
masyarakat tenang dalam menghadapi ekonomi
global tidak menentu.

148 30
Syarat dan Cara
.
Augus Mencairkan Dana
t 2022 BPJS
Ketenagakerjaan
10% dan 30%

Neutral Idx
Channel

Tahukah Anda bahwa ada beberapa syarat dan cara
mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan 10% dan
30%?. JHT atau Jaminan Hari Tua merupakan salah
satu program BPJS Ketenagakerjaan yang bisa
dirasakan manfaatnya saat memasuki usia pensiun,
meninggal dunia, maupun mengalami cacat total
tetap. Syarat Mencairkan Dana BPJS
Ketenagakerjaan 10% dan 30%. Lalu, bagaimana
syarat mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan 10%
dan 30% tersebut?.

149 30
Sri Mulyani Beri
.
Augus Kode Subsidi Gaji
t 2022 Rp600 Ribu Siap
Cair ke Rekening

Neutral Ayo
Bandung

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberi
kode bahwa pemerintah akan menyalurkan subsidi
gaji Rp600. 000 yang akan cair ke rekening
penerima BSU 2022. Menkeu Sri Mulyani
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Penerima BSU
2022, Segera Cek!

sebelumnya menyinggung soal subsidi gaji untuk 16
juta penerima BSU 2022 yang masing-masingnya
akan mendapatkan Rp600. 000 secara bertahap.
Akan tetapi untuk proses penyaluran BSU 2022 ini,
Sri Mulyani mengatakan bahwa menjadi tugas dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sekaligus
penentuan petunjuk teknis pemberian subsidi gaji
Rp600. 000 ini. Sebelumnya dalam rapat secara
tertutup pada Senin 29 Agustus 2022, Presiden
Jokowi telah memutuskan untuk memberikan
tambahan bantalan sosial bagi masyarakat sebagai
bentuk pengalihan subsidi BBM.

150 30
Kementerian
Neutral Antara
.
Augus Ketenagakerjaan
Papua
t 2022 godok petunjuk
teknis penyaluran
BSU 2022

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Dita Indah Sari mengatakan Kementerian
Ketenagakerjaan tengah menggodok petunjuk
teknis (juknis) penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) yang disalurkan pada tahun ini. Sebelumnya,
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
mengatakan bahwa BSU 2022 akan disalurkan
kepada 16 juta pekerja yang terkena dampak
pandemi COVID-19. BSU 2022 akan diberikan
sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja tersebut.
Terkait penyaluran akan dilakukan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan yang masih
menggodok proses juknis tersebut.

151 30
Kementerian
.
Augus Ketenagakerjaan
t 2022 godok juknis
penyaluran BSU
2022

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Dita Indah Sari mengatakan Kementerian
Ketenagakerjaan tengah menggodok petunjuk
teknis (juknis) penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) yang disalurkan pada tahun ini. Sebelumnya,
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
mengatakan bahwa BSU 2022 akan disalurkan
kepada 16 juta pekerja yang terkena dampak
pandemi COVID-19. BSU 2022 akan diberikan
sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja tersebut.
Terkait penyaluran akan dilakukan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan yang masih
menggodok proses juknis tersebut.

Neutral Antara
Sulsel

152 30
Tertib Administrasi, Positive Dumai Pos
.
Augus Dua Perusahaan
News
t 2022 Dapat Paket
Promotif Preventif

Dua Perusahaan ini dinilai tertib dalam administrasi
dan kepesertaan, yaitu rutin membayar iuran,
pelaporan dan administrasi lainnya. Badan
Pelayanan Jaminan Sosial ( BPJS )Ketenagakerjaan
atau dikenal BPJAMSOSTEK Cabang Dumai
menyerahkan bantuan promotif dan preventif,
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Dari BPJAMSOSTEK
Dumai

153 30
Tersedia 5500
.
Augus Lowongan
t 2022 Pekerjaan Pada
Ajang Job Fair di
Sulawesi Selatan

kepada dua badan usaha yaitu PT Suropati Jaya
Abadi dan PT Layar Dumai Sejahtera yang dinilai
tertib dalam administrasi dan kepesertaan. Melalui
program promotif dan preventif ini, BPJAMSOSTEK
hadir memberikan perlindungan dan memberi
kenyamanan dalam bekerja bagi pekerja. Program
ini sangat membantu perusahaan dalam
melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja
bagi pekerja.
Positive Progresne Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan
ws.info
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi
Selatan menggelar Job Fair Virtual selama tiga hari
pada Senin-Rabu (29-31/8/2022). Job fair virtual ini
diikuti oleh 68 perusahaan, dan terdapat 5500
kuota lowongan pekerjaan dari 174 jabatan (inklusi,
disabilitas, dan non-disabilitas) di wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan yang terdiri atas berbagai sektor
lapangan usaha, seperti retail, percetakan,
perhotelan dan restoran, pertambangan,
perbankan, dan konstruksi. "Jadi bagaimana job fair
virtual yang kita lakukan ini mampu mengakomodir
yang namanya tuntutan permintaan angkatan kerja
dan langsung mendapatkan pekerjaan," kata Sekjen
Anwar di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa
(30/8/2022). "Keberhasilan yang dilakukan di
Provinsi Sulawesi Selatan ini akan saya sampaikan
ke tempat-tempat lain biar tempat-tempat lain juga
mengikuti keberhasilan yang kita lakukan,"
ucapnya.

154 30
BSU Rp 600 Ribu Neutral Tribun
.
Augus Segera Cair untuk
News
t 2022 Pekerja, Ini Kriteria
dan Cara Cek
Penerimanya

Berikut kriteria dan cara cek penerima BSU Rp 600
ribu yang akan segera disalurkan. Diketahui,
Kementerian Ketenagakerjaan akan segara
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600
ribu. "Bapak Presiden juga menginstruksikan kita
untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan
sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar
Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera
menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga
langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para
pekerja tersebut," jelas Sri Mulyani yang dikutip
dari laman setkab.go.id. Penyaluran BSU ini
bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat
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yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara
global.
155 30
CUKUP NIK & No Neutral Tribun
.
Augus HP, Ini Cara Mudah
News
t 2022 Cairkan Dana BSU
Cirebon
dari Pemerintah:
Bisa Dapat Rp 600
Ribu

BSU ini bakal diberikan kepada pekerja sebesar
Rp600 ribu. Berikut ini cara dan link cek penerima
Bantuan Sosial Subsidi Upah (BSU) Gaji dari
pemerintah. Pasalnya, Sri Mulyani mengungkapkan
jika BSU Gaji akan diberikan kepada pekerja dengan
maksimal gaji Rp 3,5 juta perbulan. Pemerintah
memberikan subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu.

156 30
Pekan Depan, 16 Positive Metro Tv
.
Augus Juta Pekerja Akan
t 2022 Dapat Subsidi Upah
Sebesar Rp600 Ribu

Mulai pekan depan, pemerintah akan memberikan
tambahan upah sebesar Rp600 ribu bagi sekitar 16
ribupara pekerja dengan gaji Rp3,5 juta untuk
meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk jika
harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikan.
"Bantuan sebesar Rp600 ribu diberikan kepada 16
juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta
perbulan dengan total anggaran sebesar Rp 9,6
triliun," ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani
(Dwiki Feriyansyah). Pemerintah menganggarkan
sebesar Rp9,6 triliun dari total anggaran Rp24,17
triliun untuk bantuan sosial. Aturan petunjuk teknis
soal pencairan subsidi upah masih dalam
pembahasan di Kementerian Ketenagakerjaan.

157 30
Wagub Sultra Buka Positive Pena Sultra Pelaksanaan Kompetisi Keterampilan Instruktur
.
Augus Pelaksanaan KKIN
Nasional (KKIN) VIII untuk Regional Wilayah Timur
t 2022 VIII Regional
di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP)
Wilayah Timur, 110
Kendari dibuka secara resmi Wakil Gubernur
Peserta dari 10
Sulawesi Tenggara (Wagub Sultra) Dr. H. Lukman
Provinsi Berjuang
Abunawas, S.H, MH, M.Si. Di Ballroom Phpinisi Claro
Raih Medali Emas
Hotel Kendari, Senin, 29 Agustus 2022 malam.
Ditempat yang sama, Kepala BPVP Kendari Dr La
Ode Haji Polondu juga memaparkan, jika kegiatan
KKIN VIII Regional Wilayah Timur yang
pelaksanaannya di BPVP Kendari diikuti 110 peserta
yang berasal dari 10 provinsi di Kawasan Timur
Indonesia,p yaitu Sulawesi Tenggara (Sultra),
Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan), Sulawesi Utara
(Sulawesi Utara), Sulawesi Tengah (Sulteng),
Sulawesi Barat (Sulawesi Barat), Papua, Papua
Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Gorontalo.
Pembukaan kegitannnya turut dihadiri, Wagub
Sultra, Dr. H. Lukman Abunawas, S.H, Ditjen
Binalavotas Kemnaker RI, Budi Hartawan, Ketua
DPRD Sultra, H Abdurahman Saleh, unsur
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FORKOPIMDA Sultra, beberapa Kepala BPVP dan
BBPVP lingkup Kemnaker RI se Indonesia, Kepala
BLK Komunitas dan UPTD BLK lingkup Kemnaker,
Peserta Kompetisi dari 10 provinsi, dewan juri,
Penyelia dan beberapa tamu undangan. Wagub
Sultra, Lukman Abunawas dalam sambutannya,
mengucapkan rasa terimakasih kepada Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI)
Dr. Hj.
158 30
Pemprov Sulawesi Neutral Republik
.
Augus Selatan Dorong
News
t 2022 Kuota Pekerja
Penyandang
Disabilitas di
Perusahaan

Upaya ini pun dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan
melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) saat menggelar Job Fair Virtual yang
dikerjasamakan dengan Kementerian
Ketenagakerjaan RI. Gubernur Sulawesi Selatan
Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, dalam
kegiatan ini pihaknya secara langsung merekrut
seorang tuna daksa untuk dipekerjakan di
lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan. Termasuk
seorang Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang juga direktur
untuk menjadi translate bahasa isyarat saat ada
even atau kegiatan tertentu di lingkungan Pemprov
Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan mendorong bagaimana perusahaanperusahaan mulai menyiapkan kuota pekerja
penyandang disabilitas.

159 30
Pemprov Sulawesi Neutral Republik
.
Augus Selatan Dorong
News
t 2022 Kuota Penyandang
Disabilitas di
Perusahaan

Upaya ini pun dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan
melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) saat menggelar Job Fair Virtual yang
dikerjasamakan dengan Kementerian
Ketenagakerjaan RI. Gubernur Sulawesi Selatan
Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, dalam
kegiatan ini pihaknya secara langsung merekrut
seorang tuna daksa untuk dipekerjakan di
lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan. Termasuk
seorang Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang juga direktur
untuk menjadi translate bahasa isyarat saat ada
even atau kegiatan tertentu di lingkungan Pemprov
Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan mendorong bagaimana perusahaanperusahaan mulai menyiapkan kuota bagi
penyandang disabilitas.
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160 30
Dinsos Cilegon
Positive Mega Trust Dinas Sosial atau Dinsos Kota Cilegon
.
Augus Belum Dapat
mengungkapkan, belum menerima informasi dan
t 2022 Arahan Terkait BLT
arahan terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi
Akibat Rencana
masyarakat akibat bentuk pengalihan subsidi Bahan
Kenaikan Harga
Bakar Minyak (BBM). "Belum ada kabar apapun
BBM Subsidi
tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini," kata
Kepala Dinsos Kota Cilegon saat dikonfirmasi, pada
Selasa, 30 Agustus 2022. Adapun, bantuan yang
akan disalurkan ini terdapat tiga jenis yaitu Bantuan
Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU)
dan Pemerintah Daerah (Pemda). Bantuan pertama
yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi
anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar
20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos)
melalui PT. Pos Indonesia.
161 30
Jembatani Demand Positive Suara.com Sebagai upaya untuk menjembatani demand dan
.
Augus dan Supply
supply ketenagakerjaan agar terbangun situasi link
t 2022 Ketenagakerjaan,
and match yang semakin kondusif, Kementerian
Kemnaker Gelar Job
Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja dan
Fair Virtual
Transmigrasi Sulawesi Selatan menggelar Job Fair
Virtual. "Job fair virtual yang kita lakukan ini
diharapkan mampu mengakomodir tuntutan
permintaan angkatan kerja dan langsung
mendapatkan pekerjaan," kata Sekjen Kemnaker,
Anwar Sanusi, Sulawesi Selatan, Selasa (30/8/2022).
Job fair virtual ini diikuti oleh 68 perusahaan, dan
terdapat 5500 kuota lowongan pekerjaan dari 174
jabatan (inklusi, disabilitas, dan non-disabilitas) di
wilayah Sulses, yang terdiri atas berbagai sektor
lapangan usaha, seperti retail, percetakan,
perhotelan dan restoran, pertambangan,
perbankan, dan konstruksi. Ia mengatakan, job fair
virtual seperti ini juga akan diselenggarakan di
provinsi-provinsi lain, agar semakin banyak pencari
kerja yang mendapatkan pekerjaan dan pemberi
kerja yang memperoleh pekerjanya.
162 30
Wakil Bupati
.
Augus Asahan Buka
t 2022 Pelatihan DUDI

Neutral Buana Pagi Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.
Sos, M. Si membuka secara resmi Pelatihan Dunia
Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor
Bupati Asahan, Selasa (30/08/2022). Ini
disampaikan oleh Fandi Ahmad, ST Sub Koordinator
Pemberdayaan BBPVP Medan saat menyampaikan
laporannya dihadapan Wakil Bupati Asahan, Kepala
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BBPVP Medan, Kadis Disnaker Kabupaten Asahan,
peserta pelatihan dan tamu undangan lainnya.
Sebelum memberikan bimbingan dan arahannya
Wakil Bupati Asahan menyerahkan Id card secara
simbolis kepada peserta pelatihan. Wakil Bupati
Asahan pada bimbingan dan arahannya
menyampaikan pidato tertulis Bupati Asahan yang
menagatakan Pemerintah Kabupaten Asahan
melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan
berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat
agar sumber daya manusia di Kabupaten Asahan
bidang ketenagakerjaan berkompeten dan
tersertifikasi sehingga berdaya saing didalam dunia
industri.
163 30
Pelatihan DUDI
.
Augus Sangat Penting
t 2022 untuk Tingkatkan
Kompetisi dan
Kemampuan
Angkatan Kerja

Positive Gosumut.c Pelatihan DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) sangat
om
penting untuk meningkatkan kompetensi angkatan
kerja, dan meningkatkan kemampuan angkatan
kerja dalam memahami mengimplementasikan
kompetensinya, serta meningkatkan kualitas dan
produktivitas angkatan kerja. Fandi Ahmad selaku
Sub Koordinator Pemberdayaan BBPVP Medan saat
menyampaikan laporannya dihadapan Wakil Bupati
Asahan, Kepala BBPVP Medan, Kadis Disnaker
Kabupaten Asahan dan peserta pelatihan
menyampaikan, ada 2 jurusan yang akan
dilaksanakan yakni pelatihan berbasis kompetensi
kerjasama DUDI jurusan Parawisata dengan
program Pelatihan Barista (160 JP) sebanyak 1
paket pelatihan dilaksanakan pada tanggal 31
Agustus 2022 sampai dengan 17 September 2022
bertempat di Cafe River View Kisaran dan untuk
pelatihan berbasis kompetensi kerjasama DUDI
jurusan Produksi Hasil Pertanian dengan program
pelatihan pembuatan aneka keripik (160 JP)
sebanyak 2 paket pelatihan dilaksanakan pada
tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 17
September 2022 tempat pelaksanaan di usaha
selasih dan usaha pondawa Pokar Berjaya Kisaran.
Dari itu, Pemerintah Kabupaten Asahan dengan
Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(BBPVP) bekerjasama mengeelar pelatihan DUDI di
Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa
(30/8/2022) yang buka secara resmi Wakil Bupati
Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar. "Peserta
pelatihan berbasis kompetensi kerjasama DUDI
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diikuti oleh 16 orang peserta perpaket
pelatihannya, masing-masing dengan metode
pelatihan teori, praktek, uji komptensi untuk
program pelatihan barista," kata Fandi dalam
laporannya.
164 30
Menaker Serahkan Positive Pelita Baru
.
Augus Manfaat Layanan
t 2022 Tambahan BPJS
Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
(BPJamsostek) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur
Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Haru
Koesmahargyo, kembali menyerahkan Manfaat
Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja.
Menaker mengatakan, MLT merupakan program
yang sangat baik dan diperlukan oleh masyarakat
khususnya para pekerja guna memenuhi kebutuhan
untuk kepemilikan rumah. Karena itu, Menaker
mendorong BPJamsostek terus melakukan
sosialisasi agar semakin banyak pekerja yang
merasakan manfaat tersebut. Dirut BPJS
Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan
bahwa untuk meningkatkan penyaluran MLT,
BPJamsostek telah bekerja sama dengan Bank
Himbara salah satunya Bank BTN, serta Bank
Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah
(ASBANDA).

165 30
Kapan BLT Subsidi Positive Liputan 6
.
Augus Gaji 2022 Rp 600
t 2022 Ribu Cair, Ini
Bocoran Kemnaker

Seperti diketahui, BSU atau BLT Subsidi Gaji yang
diberikan senilai Rp 600. 000 kepada setiap pekerja
yang bergaji maksimal 3,5 juta per bulan. Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan
Pemerintah akan kembali mengucurkan program
BLT BSU atau subsidi gaji kepada 16 juta pekerja.
Untuk subsidi gaji kali ini, pemerintah telah
mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun.
"(BSU) akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang
memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan dengan
total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," kata Sri
Mulyani, dikutip Selasa (30/8/2022).

166 30
Lindungi PRT,
.
Augus Menaker Dukung
t 2022 Percepatan RUU
PPRT Menjadi
Undang-Undang

Positive Pewartasat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
u.com
menyambut baik adanya pembentukan gugus tugas
Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan
mendukung percepatan penyelesaian RUU PPRT
menjadi UU PPRT. Penegasan tersebut
dikemukakan Ida Fauziyah dalam Rapat
Konsinyering dan Focus Group Discussion (FGD)
67

Gugus Tugas RUU PPRT yang digelar Kantor Staf
Presiden Republik Indonesia, bertajuk Mencari Titik
Temu Dalam Percepatan Pembentukan RUU PPRT,
di Jakarta, Selasa (30/8/2022). "Namun adanya RUU
PPRT dinaikkan statusnya menjadi Undang-Undang
ini, menjadi sangat penting dan sangat efektif untuk
memberikan pelindungan dan payung hukum yang
lebih kuat lagi bagi PRT," katanya. "Bersama
Kementerian lain dan DPR, Kemnaker memiliki
keinginan yang sama untuk dapat mempercepat
RUU PPRT ini menjadi Undang-Undang, untuk
memberikan pelindungan bagi tenaga kerja
informal khususnya pekerja rumah tangga dengan
tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan
peraturan perundang-undangan lainnya," kata Ida
Fauziyah.
167 30
Lindungi PRT,
.
Augus Menaker Dukung
t 2022 Percepatan RUU
PPRT Menjadi
Undang-undang

Positive Suarakarya Dalam upaya Lindungi PRT, Menteri
.id
Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah
mendukung percepatan Rancangan UndangUndang tentang Pelindungan Pekerja Rumah
Tangga ( RUU PPRT ) menjadi Undang-undang
PPRT.. Menaker menyambut baik adanya
pembentukan gugus tugas RUU PPRT, guna
mendukung percepatan penyelesaian RUU PPRT
menjadi UU PPRT, sehingga bisa Lindungi PRT..
Penegasan itu, dikemukakan Menaker dalam Rapat
Konsinyering dan Focus Group Discussion (FGD)
Gugus Tugas RUU PPRT, yang digelar Kantor Staf
Presiden Republik Indonesia, bertajuk Mencari Titik
Temu Dalam Percepatan Pembentukan RUU PPRT,
di Jakarta, Selasa (30/8/2022).. Untuk dapat
mempercepat RUU PPRT ini menjadi UndangUndang," ujar Menaker..

168 30
Tertib Administrasi, Positive Riau Post
.
Augus Perusahaan Dapat
t 2022 Bantuan dari
BPJamsostek Dumai

Dua badan usaha (perusahaan) mendapat bantuan
promotif dan preventif dari Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau dikenal
BPJamsostek Cabang Dumai karena tertib
administrasi dan kepesertaan. Bantuan secara
simbolis diserahkan Kepala BPJamsostek Dumai
diwakili Kepala Bidang Pelayanan Erlambang
Saputra, didampingi Kepala Bidang Kepesertaan
Ahmad Habibi dan Kepala Bidang Umum dan SDM
Zeki Fatrianto di kantor masing-masing perusahaan,
baru-baru ini. Program ini sangat membantu
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perusahaan dalam melaksanakan keselamatan dan
kesehatan kerja bagi pekerja," ujar Kepala Cabang
BPJamsostek Dumai Erwin Umaiyah kepada Riau
Pos, Selasa (30/8). Penyerahan bantuan yang
diberikan oleh BPJamsostek kepada PT Suropati
Jaya Abadi berupa 30 paket dan PT Layar Dumai
Sejahtera 41 paket yang berisikan bahan pangan
seperti 5 Kg beras, 1 Kg tepung terigu, 1 liter minyak
goreng, 1 Kg gula, 1 kaleng susu kental manis.
169 30
Cair Minggu Depan, Neutral Spost.id
.
Augus Ini Syarat dan Cara
t 2022 Terima BSU 2022
Rp 600 Ribu

Hingga saat ini, teknis pencairan BSU 2022 Rp600
ribu masih disiapkan. Meskipun begitu, jika merujuk
pada penyaluran BLT Subsidi Gaji tahun 2021,
pekerja dapat melakukan pengecekan penerima
secara online dengan login ke situs web
kemenaker.go.id. Merujuk penyaluran BLT Subsidi
Gaji tahun lalu berdasarkan Permenaker Nomor 16
Tahun 2021, berikut syarat penerima BSU 2022:.
Cara cek nama penerima BSU 2022:. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan menyalurkan
BLT Subsidi Gaji (BSU) 2022 senilai Rp600 ribu
kepada kategori pekerja tertentu sebagai bantalan
sosial kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

170 30
283 Pemuda
.
Augus Sumatra Selatan
t 2022 Ikuti Seleksi
Pemagangan ke
Jepang

Sebanyak 283 pemuda Sumatra Selatan mengikuti
seleksi peserta magang ke Jelang tahun 2022.
Wagub Sumatra Selatan Mawardi Yahya
mengatakan, program pemagangan yang
dilaksanakan merupakan salah satu cara mencetak
tenaga kerja terampil yang nantinya akan berimbas
pada berkurangnya pengangguran di Sumatra
Selatan. "Atas nama Pemprov Sumatra Selatan
tentu kami sangat berterima kasih karena telah
memberikan kesempatan pada calon peserta
magang asal Sumatra Selatan. Menurutnya,
program magang menjadi peluang emas bagi para
calon tenaga kerja muda di Sumatra Selatan.

Neutral Inews
Portal

171 30
Kemnaker Gelar Job Positive Pewartasat Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan
.
Augus Fair di Sulawesi
u.com
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi
t 2022 Selatan, Tersedia
Selatan menggelar Job Fair Virtual selama tiga hari
5500 Lowongan
pada Senin-Rabu (29-31/8/2022). Job fair virtual ini
Pekerjaan
diikuti oleh 68 perusahaan, dan terdapat 5500
kuota lowongan pekerjaan dari 174 jabatan (inklusi,
disabilitas, dan non-disabilitas) di wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan yang terdiri atas berbagai sektor
lapangan usaha, seperti retail, percetakan,
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perhotelan dan restoran, pertambangan,
perbankan, dan konstruksi. "Jadi bagaimana job fair
virtual yang kita lakukan ini mampu mengakomodir
yang namanya tuntutan permintaan angkatan kerja
dan langsung mendapatkan pekerjaan," kata Sekjen
Anwar di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa
(30/8/2022). "Keberhasilan yang dilakukan di
Provinsi Sulawesi Selatan ini akan saya sampaikan
ke tempat-tempat lain biar tempat-tempat lain juga
mengikuti keberhasilan yang kita lakukan,"
ucapnya.
172 30
Pesan Wakil Bupati Neutral Sudutpand ASAHAN, SUDUTPANDANG.ID- Wakil Bupati Asahan
.
Augus Asahan saat Buka
ang.id
Taufik Zainal Abidin Siregar membuka secara resmi
t 2022 Pelatihan DUDI
Pelatihan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula
Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (30/8/2022).
"Kegiatan hasil kerjasama antara Pemerintah
Kabupaten Asahan dengan Balai Besar Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan ini
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan
kemampuan angkatan kerja dalam
mengimplementasikan kompetensinya, serta
meningkatkan kualitas dan produktivitasnya," kata
Fandi Ahmad, Sub Koordinator Pemberdayaan
BBPVP Medan saat menyampaikan laporannya di
hadapan Wakil Bupati Asahan, Kepala BBPVP
Medan, Kadis Disnaker Kabupaten Asahan. Sebelum
memberikan bimbingan dan arahannya Wakil
Bupati Asahan menyerahkan Id card secara simbolis
kepada peserta pelatihan. Wakil Bupati Asahan
pada bimbingan dan arahannya menyampaikan
pidato tertulis Bupati Asahan yang mengatakan
Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan berupaya
mengakomodir kebutuhan masyarakat agar sumber
daya manusia di Kabupaten Asahan bidang
ketenagakerjaan berkompeten dan tersertifikasi
sehingga berdaya saing didalam dunia industri.
173 30
Syarat dan Kriteria Positive Tribun
.
Augus Dapat Subsidi Upah
News
t 2022 untuk Pekerja
Batam
Bergaji Rp 3,5 Juta

Salah satunya adalah para pekerja wajib bergaji
maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Selain bergaji
maksimum Rp 3,5 juta per bulan, kriteria lain akan
ditentukan di Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). "Bantuan ini akan diberikan kepada
16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5
juta per bulan, dengan total anggaran sebesar Rp
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9,6 triliun," tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers,
Selasa (29/8/2022). Adapun bantuan tersebut akan
diberikan sebesar Rp 600. 000 per orang dengan
total anggarannya sebanyak Rp 9,6 triliun.
174 30
Pengaturan Jam
Positive Tempo.co Usulan pembagian jam kerja kantor di DKI Jakarta
.
Augus Kerja Kantor di DKI
terus digodok sebagai upaya mengurangi
t 2022 Jakarta
kemacetan arus lalu lintas. Wakil Kepala Dinas
Dimatangkan,
Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Chaidir
Diyakini Ampuh
mengatakan pembahasan intens terus dilakukan
Cegah Kemacetan
bersama Polda Metro Jaya, KemenPAN-RB, dan
pihak lain yang berkaitan. Rapat koordinasi itu
diikuti antara Polda Metro Jaya, KemenPAN-RB,
Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, DPRD
DKI Jakarta, hingga Apindo. "Belum (ada keputusan
pengatuan jam kerja kantor), masih dibahas," kata
Chaidir di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, hari ini,
Selasa, 30 Agustus 2022, dikutip dari laman NTMC
Polri.
175 30
Kemenaker Dorong Neutral Kontan
.
Augus Percepatan
t 2022 Penyelesaian RUU
Pelindungan
Pekerja Rumah
Tangga

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
menyambut baik adanya pembentukan gugus tugas
Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan
mendukung percepatan penyelesaian RUU PPRT
menjadi UU PPRT. "Bersama Kementerian lain dan
DPR, Kemenaker memiliki keinginan yang sama
untuk dapat mempercepat RUU PPRT ini menjadi
Undang-Undang, untuk memberikan pelindungan
bagi tenaga kerja informal khususnya pekerja
rumah tangga dengan tetap memperhatikan kondisi
sosial masyarakat dan peraturan perundangundangan lainnya," kata Ida dalam keterangan
tertulis, Selasa (30/8). Pasalnya, pengesahan RUU
PPRT menjadi UU PPRT bertujuan menciptakan
hubungan industrial yang kondusif tanpa
diskriminasi antara pekerja rumah tangga dan
pengusaha. Berikan Pelindungan Ketenagakerjaan
Bagi Pesepak Bola Profesional Menurutnya,
pelindungan PRT tidak akan terwujud tanpa sinergi
dari semua pihak.

176 30
Segera Cair, Ini
Neutral Tribun
.
Augus Kriteria dan Cara
News
t 2022 Cek Penerima BSU
Rp 600 Ribu

Simak kriteria dan cara cek penerima BSU yang akan
segera dicairkan. Diwartakan oleh Tribunnews
sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan akan
segera menyalurkan Bantuan Subsidi Upah senilai
Rp 600 ribu. Subsidi gaji bagi pekerja ini akan
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dibayarkan 1 kali selama 1 bulan dengan nominal
sebesar Rp 600 ribu. Lebih detail dijelaskan bahwa
BSU akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang
gajinya kurang dari Rp 3,5 juta per bulan.
177 30
CEK NAMAMU
Neutral Sonora.id Pemerintah akan segera mencairkan Bantuan
.
Augus SEKARANG!
Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 600
t 2022 Pemerintah Segera
ribu. Cek namamu sekarang juga, siapa tahu
Cairkan BSU Rp 600
termasuk ke dalam daftar penerima BSU yang
Ribu
dicairkan oleh pemerintah sebesar Rp 600 ribu.
Mereka yang mendapatkan BSU itu adalah pekerja
yang gajinya maksimal Rp 3,5 juta. Dalam anggaran
subsidi gaji ini pemerintah mengalokasikan Kas
Negara sebesar Rp 9,6 triliun.
178 30
Wabup Asahan
.
Augus Buka Pelatihan
t 2022 DUDI

Neutral Ritmee.co.i Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.
d
Sos, M. Si membuka secara resmi Pelatihan Dunia
Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor
Bupati Asahan, Selasa (30/08/2022). Kegiatan yang
bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten Asahan
dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BBPVP) Medan ini bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi angkatan kerja, dan
meningkatkan kemampuan angkatan kerja dalam
memahami mengimplementasikan kompetensinya,
serta meningkatkan kualitas dan produktivitas
angkatan kerja. Ini disampaikan oleh Fandi Ahmad,
ST Sub Koordinator Pemberdayaan BBPVP Medan
saat menyampaikan laporannya dihadapan Wakil
Bupati Asahan, Kepala BBPVP Medan, Kadis
Disnaker Kabupaten Asahan, peserta pelatihan dan
tamu undangan lainnya. Sementara Kepala BBPVP
Medan Andri Susila, ST, M. Si pada sambutannya
mengatakan terselenggaranya pelatihan ini hasil
dari tindaklanjut kesepahaman antara Pemerintah
Kabupaten Asahan dengan Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan RI.

179 30
MLT BPJAMSOSTEK, Positive Suarakarya MLT BPJAMSOSTEK adalah fasilitas yang diberikan
.
Augus Peserta Tidak
.id
BPJS Ketenagakerjaan pada peserta program
t 2022 Hanya Memperoleh
Jaminan Hari Tua ( JHT ) dalam bentuk Pinjaman
Perlindungan Tapi
Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar
Juga Manfaat
Rp150 juta, Selain itu, MLT BPJAMSOSTEK juga
Tambahan
memberi Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP)
maksimal sebesar Rp200 juta, serta Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) maksimal sebesar Rp 500 juta..
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Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Kantor
Cabang Jakarta Kebon Sirih Muhyiddin DJ (Indhy)
mengatakan, program MLT BPJAMSOSTEK
memberikan kemudahan bagi pekerja dalam
memiliki rumah, dan membantu pemerintah dalam
menyediakan rumah bagi masyarakat. Menteri
Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah, Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan ( BPJAMSOSTEK )
Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo,
menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan ( MLT )
BPJAMSOSTEK pada para pekerja. Di luar semua itu,
peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take
over KPR dari skema umum menjadi skema MLT.
180 30
Pemerintah
Positive Suara.com Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan Subsidi Upah
.
Augus Kembali salurkan
Rp600 ribu Berikut kriteria penerima BSU Rp600
t 2022 Program Bantuan
ribu yang jika tidak ada halangan akan mulai
Subsidi Upah Bagi
disalurkan pekan depan. Dari sekian banyak
Para Pekerja, Cek
bantuan yang pemerintah salurkan, kali ini
Syaratnya
Pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah
(BSU) sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja
dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Bantuan
dalam bentuk BSU senilai Rp600. 000 akan
diberikan kepada kepada 16 juta pekerja di seluruh
Indonesia yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta
tiap bulannya. Pilih menu "Cek Status Calon
Penerima BSU" 3.
181 30
Kemnaker Gelar Job Positive Pripos
.
Augus Fair di Sulawesi
t 2022 Selatan, Tersedia
5500 Lowongan
Pekerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi
Selatan menggelar Job Fair Virtual selama tiga hari
pada Senin-Rabu (29-31/8/2022). Job fair virtual ini
diikuti oleh 68 perusahaan, dan terdapat 5500
kuota lowongan pekerjaan dari 174 jabatan di
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas
berbagai sektor lapangan usaha, seperti retail,
percetakan, perhotelan dan restoran,
Pertambangan, Perbankan, dan Konstruksi. "Jadi
bagaimana job fair virtual yang kita lakukan ini
mampu mengakomodir yang menuntut permintaan
angkatan kerja dan langsung pekerjaan," kata
Sekjen Anwar di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa
(30/8/2022). "Keberhasilan yang dilakukan di
Provinsi Sulawesi Selatan ini akan saya sampaikan
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ke tempat-tempat lain juga mengikuti keberhasilan
yang kita lakukan," ucapnya.
182 30
Lindungi PRT,
.
Augus Menaker Dukung
t 2022 Percepatan RUU
PPRT Menjadi
Undang-Undang

Positive Pripos

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
menyambut baik adanya pembentukan gugus tugas
Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan
mendukung percepatan penyelesaian RUU PPRT
menjadi UU PPRT. Penegasan tersebut
dikemukakan Ida Fauziyah dalam Rapat
Konsinyering dan Focus Group Discussion (FGD)
Gugus Tugas RUU PPRT yang digelar Kantor Staf
Presiden Republik Indonesia, bertajuk Mencari Titik
Temu Dalam Percepatan Pembentukan RUU PPRT,
di Jakarta, Selasa (30/8/2022). "Namun adanya RUU
PPRT dinaikkan statusnya menjadi Undang-Undang
ini, menjadi sangat penting dan sangat efektif untuk
memberikan pelindungan dan payung hukum yang
lebih kuat lagi bagi PRT," katanya. "Bersama
Kementerian lain dan DPR, Kemnaker memiliki
keinginan yang sama untuk dapat mempercepat
RUU PPRT ini menjadi Undang-Undang, untuk
memberikan pelindungan bagi tenaga kerja
informal khususnya pekerja rumah tangga dengan
tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan
peraturan perundang-undangan lainnya," kata Ida
Fauziyah.

183 30
Cara Cek Status
Neutral Tribun
.
Augus Penerima BSU Rp
News
t 2022 600 Ribu, Segera
Bogor
Cair untuk Pekerja
Bergaji di Bawah Rp
3,5 Juta

Pekerja dengan di bawah Rp 3,5 juta akan
mendapatkan ( ) dari pemerintah. "Bapak Presiden
juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta
yang memiliki maksimum Rp3,5 juta per bulan
dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total
anggaran sebesar Rp9,6 triliun." Adapun sasaran
akan diberikan kepada 16 juta yang masing-masing
menerima sebesar Rp600 ribu. Perlu diketahui, total
anggaran bantuan yang akan disalurkan oleh ( ) ini
yakni Rp9,6 triliun.

184 30
Menko PMK Minta Positive Radar
.
Augus Polinema Berperan
Malang
t 2022 Aktif Dalam
Revitalisasi Vokasi

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy
menjadi pembicara dalam kuliah tamu di Politeknik
Negeri Malang (Polinema), kemarin (29/8). Menteri
Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy
menjadi pembicara dalam kuliah tamu di Politeknik
Negeri Malang (Polinema), kemarin (29/8). Di
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depan 3.700 mahasiswa baru (maba) Polinema,
mantan Mendikbud RI itu meminta Polinema agar
memiliki peran strategis untuk menyukseskan
revitalisasi vokasi. Dan tentu saja Polinema menjadi
lembaga strategis dalam melakukan revitalisasi
vokasi ini," tegas Muhadjir.
185 30
Pemerintah Siap
.
Augus Gelontorkan
t 2022 Bansos Jelang
Kenaikan BBM

Positive Ekonomi
Mikro
English

186 30
Kriteria Penerima
.
Augus BLT Subsidi Gaji
t 2022 Rp600 Ribu /
Orang, Kapan
Jadwal Cair?

Neutral Tribun
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker )
News
menganggarkan Rp9,6 T Bantuan Subsidi Upah (
Makassar BSU ) kepada pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta /
bulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan,
BSU akan diberikan kepada 16 juta pekerja sebesar
Rp600 ribu / orang. Kriteria Penerima BSU. Gaji/Upah maksimal sebesar Rp 3,5 juta.

187 30
Cara Cek Status
Neutral Tribun
.
Augus Penerima BSU Rp
News
t 2022 600 Ribu, Diberikan
untuk Pekerja
dengan Gaji di
Bawah Rp 3,5 juta

COM- Pemerintah menyiapkan bantalan sosial
tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus
mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM)
agar tepat sasaran. JAKARTA, EKONOMIKRO.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli
masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang
terjadi secara global. Hal ini disampaikan Menteri
Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Kantor Presiden,
Jakarta, Senin (29/8/2022), usai mengikuti rapat
yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo
(Jokowi).

"Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera
menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga
langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para
pekerja tersebut," kata Sri Mulyani, usai mengikuti
rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin
(29/08/2022), dikutip dari setkab.go.id. Cara Cek
Status Penerima BSU Rp600 Ribu Lewat BPJS
Ketenagakerjaan. Cara Cek Status Penerima BSU
Rp600 Ribu via Website Kemnaker. "Bapak Presiden
juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta
pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan
total anggaran sebesar Rp9,6 triliun." Pemerintah
akan segera mencairkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah
Rp 3,5 juta per bulan.
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188 30
Sekjen Kemenaker Neutral Bukamatan Sekretaris Jenderal Kementrian Ketenagakerjaan,
.
Augus Minta Provinsi Lain
ews.id
Prof Anwar Sanusi, mengapresiasi pelaksanaan
t 2022 Contoh Virtual Job
Virtual Job Fair Sulawesi Selatan 2022. Ia bahkan
Fair Sulawesi
meminta provinsi lain agar bisa melaksanakan
Selatan
virtual job fair seperti yang dilakukan Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan. Dan
keberhasilan di Sulawesi Selatan ini akan saya
sampaikan ke provinsi lain agar bisa melakukan hal
yang sama," kata Prof Anwar, pada acara seremoni
pembukaan Virtual Job Fair Sulawesi Selatan 2022,
yang diselenggarakan di Hotel Four Point Makassar,
Selasa, 30 Agustus 2022. Sementara, Gubernur
Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman,
mengatakan, pihaknya terus berupaya menciptakan
lapangan kerja melalui program yang diturunkan di
masyarakat.
189 30
Lowongan
.
Augus Pekerjaan PT Lion
t 2022 Super Indo Simak
Penjelasannya

Positive Beritakbb.c PT Lion Super Indo atau Super Indo sedang
om
membuka lowongan kerja untuk lulusan SMA/SMK
sederajat, D3 hingga S1. Informasi lowongan kerja
terbaru di Agustus 2022, PT Lion Super Indo yang
saat ini membuka tiga posisi. Informasi lowongan
kerja terbaru di Agustus 2022, PT Lion Super Indo
yang saat ini membuka tiga posisi. Kabar baik bagi
Anda yang sedang mencari lowongan pekerjaan.

190 30
Menaker Dukung Positive Wartapem "Bersama Kementerian lain dan DPR, Kemnaker
.
Augus Percepatan
baruan.co.i memiliki keinginan yang sama untuk dapat
t 2022 Pembentukan
d
mempercepat RUU PPRT ini menjadi UndangGugus Tugas dan
Undang, untuk memberikan pelindungan bagi
Percepatan
tenaga kerja informal khususnya pekerja rumah
Penyelesaian RUU
tangga dengan tetap memperhatikan kondisi sosial
PPRT Jadi UU PPRT
masyarakat dan peraturan perundang-undangan
lainnya," kata Ida Fauziyah dalam Rapat
Konsinyering dan Focus Group Discussion (FGD)
Gugus Tugas RUU PPRT yang digelar Kantor Staf
Presiden Republik Indonesia, bertajuk Mencari Titik
Temu Dalam Percepatan Pembentukan RUU PPRT,
di Jakarta, Selasa (30/8/2022). Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
menyambut baik adanya pembentukan gugus tugas
Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan
mendukung percepatan penyelesaian RUU PPRT
menjadi UU PPRT. Pengesahan RUU PPRT menjadi
UU PPRT ini bertujuan menciptakan hubungan
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industrial yang kondusif tanpa diskriminasi antara
pekerja rumah tangga dan pengusaha. "Namun
adanya RUU PPRT dinaikkan statusnya menjadi
Undang-Undang ini, menjadi sangat penting dan
sangat efektif untuk memberikan pelindungan dan
payung hukum yang lebih kuat lagi bagi PRT," ujar
Ida.
191 30
Kemnaker Gelar Job Neutral Wartapem Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja
.
Augus Fair Virtual Selama
baruan.co.i sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
t 2022 3 Hari di Sulawesi
d
Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan)menggelar Job
Selatan, dengan
Fair Virtual selama tiga hari pada Senin-Rabu (29kuota 5500
31/8/2022), diikuti oleh 68 perusahaan, dan
Lowongan
terdapat 5500 kuota lowongan pekerjaan dari 174
Pekerjaan
jabatan (inklusi, disabilitas, dan non-disabilitas) di
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas
berbagai sektor lapangan usaha, seperti retail,
percetakan, perhotelan dan restoran,
pertambangan, perbankan, dan konstruksi. Jadi,
bagaimana job fair virtual yang kita lakukan ini
mampu mengakomodir yang namanya tuntutan
permintaan angkatan kerja dan langsung
mendapatkan pekerjaan," kata Sekjen Anwar di
Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (30/8/2022).
"Keberhasilan yang dilakukan di Provinsi Sulawesi
Selatan ini akan saya sampaikan ke tempat-tempat
lain biar tempat-tempat lain juga mengikuti
keberhasilan yang kita lakukan," ujarnya. "Job fair
dilakukan sebagai upaya dalam menjembatani
antara demand dan supply ketenagakerjaan,
sehingga terbangun situasi link and match yang
semakin kondusif.
192 30
Ini Pekerja yang
Positive Okezone
.
Augus Dapat BLT Subsidi
t 2022 Gaji Rp600.000

Kementerian Ketenagakerjaan langsung gerak cepat
untuk mencairkan bantuan berupa BLT subsidi gaji
atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja
imbas pengalihan subsidi BBM. Mengacu
penyaluran BLT subsidi gaji tahun lalu, berikut ini
syarat pekerja yang akan dapat BLT subsidi:.
Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah
minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar
dari Rp3.500.000 maka persyaratan Gaji/Upah
tersebut menjadi paling banyak sebesar upah
minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga
ratus ribuan penuh. Presiden Joko Widodo (Jokowi)
akan membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji
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maksimum Rp3,5 juta perbulan dengan bantuan
sebesar Rp600 ribu dengan total anggaran Rp9,6
triliun.
193 30
Anak Buah Sri
Positive Liputan 6
.
Augus Mulyani Pastikan
t 2022 Tambahan Bansos
Perkuat Ekonomi
Indonesia

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo,
menilai tambahan bantuan sosial (bansos)
merupakan kabar baik bagi masyarakat Indonesia.
Hal itu menambah optimisme untuk memperkuat
perekonomian Indonesia ke depannya. BLT ini akan
didistribusikan melalui kantor Pos Indonesia di
seluruh Indonesia. Sri Mulyani menjelaskan
sebanyak Rp 12,4 triliun akan diberikan kepada
20,65 juta penerima manfaat (KPM) yang ada di
seluruh Indonesia.

194 30
Buruh: Bantuan
Negativ Republika Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia)
.
Augus Subsidi Upah Cuma e
menilai langkah pemerintah mengalihkan subsidi
t 2022 Sekali, Dampak
BBM ke Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah
Kenaikan Harga
kebijakan yang tidak tepat untuk mengurangi
BBM Terusdampak kenaikan harga bahan bakar bersubsidi.
menerus
Sebab, bantuan tersebut hanya bersifat jangka
pendek. "BSU itu hanya sekali diberikan oleh
pemerintah. Sedangkan dampak kenaikan BBM itu
bukan sekali, tapi terus menerus.
195 30
Kepengurusan
Neutral Harian
.
Augus AKP2I Sumut dan
Umum
t 2022 10 Cabang Dilantik
Sinar
dan Dikukuhkan
Indonesia
Baru

Medan (SIB). Kepengurusan Daerah dan Cabang
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I )
Periode 2022-2026 dilantik dan dikukuhkan oleh
Ketua Umum DR Suherman Saleh MSc Ak CA
didampingi Wakil Ketua Umum PD Kalimantan Barat
dan PD Kepulauan Riau, di Hotel Madani Medan.
Ketua AKP2I Sumut Saragi Tua Simarmata saat
diwawancarai wartawan, Senin (29/8) mengatakan
pelantikan dan pengukuhan pengurus yang
dilaksanakan di Hotel Madani Medan pada, Jumat
(26/8) itu dihadiri Kakanwil Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) Sumut 1 yang diwakili KP2Humas Bismar
Fahlerie, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Medan Polonia Drs Augus Hendra
Simatupang. Cabang-cabang yang juga dilantik di
antaranya Pengurus Cabang Medan dengan Ketua
terpilih Drs Riswan Ak CA BKP, Wakil Ketua Darman
Halim ST MM BKP, Sekretaris Harmoko SE BKP dan
Bendahara Robert. Pengurus Cabang Tebingtinggi,
Ketua Suardi SH MH BKP, Wakil Ketua Abdul Karim
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Tarigan SE BKP, Sekretaris Sumantri SE dan
Bendahara Hasnizah/Awinga SE.
196 30
Jokowi Pastikan 16 Neutral Ayo
.
Augus Juta Pekerja dapat
Bandung
t 2022 BSU 2022 Minggu
Ini, Cek syarat dan
Jadwalnya!

Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar
bansos BSU 2022 senilai Rp9,6 triliun disalurkan
kepada para 16 juta karyawan bekerja di berbagai
sektor. Untuk itu, Jokowi menyiapkan berbagai
bantalan sosial untuk meminimalisasi dampaknya
bagi rakyat, khususnya masyarakat pra sejahtera. :
Sri Mulyani Beri Kode Subsidi Gaji Rp600 Ribu Siap
Cair ke Rekening Penerima BSU 2022, Segera Cek!
BLT akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok
atau keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan
mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun. :
Info BSU 2022: Anggaran Rp9,6 Triliun Siap
Disalurkan Kepada 16 Juta Pekerja dengan Kategori
INI, Cair Kapan? Melalui keterangan Menteri
Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani, Jokowi telah
mempersiapkan dana tambahan total sebesar
Rp24,17 triliun.

197 30
10 Provinsi
.
Augus Berjuang Raih
t 2022 Medali Emas di
KKIN VIII Regional
Wilayah Timur

Positive Berita
Sultra

La Ode Haji Polondu memaparkan, kegiatan KKIN
VIII regional wilayah timur yang pelaksanaannya di
BPVP Kendari diikuti 110 peserta yang berasal dari
10 provinsi di kawasan timur Indonesia yaitu
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan (Sulawesi
Selatan), Sulawesi Utara (Sulawesi Utara), Sulawesi
Tengah (Sulteng), Sulawesi Barat (Sulawesi Barat),
Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan
Gorontalo. Sebanyak 110 peserta dari 10 provinsi
berjuang meraih medali emas pada lomba
Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN)
VIII regional wilayah timur di Balai Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas (BPVP) Kendari. Di mana BPVP
Kendari ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan
KKIN VIII regional wilayah timur. Diketahui,
pelaksanaan KKIN VIII regional wilayah timur di
BPVP Kendari berlangsung selama lima hari sejak 29
Agustus hingga 2 September 2022.

198 30
Bahasa Jadi Salah
.
Augus Satu Kendala
t 2022 Peluang Kerja ke
Luar Negeri

Negativ Bisnis
Bisnis.com, JAKARTA- Peluang bekerja di luar negeri
e
Indonesia sepertinya menjadi incaran banyak orang.
Sayangnya, masih ada beberapa hal yang dianggap
menjadi kendala ketika pekerja ingin mengadu
nasib di luar negeri, salah satunya masalah bahasa.
Ketua Indonesian Manpower Placement
Consorsium (IMPAC) Delif Subeki mengatakan
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bahasa merupakan salah satu keahlian penting yang
harus dimiliki pekerja migran di luar negeri. Karena
itu, katanya, mereka dengan NOA grup Korea
bersepakat untuk mendirikan lembaga pelatihan
bahasa Korea serta etos kerja untuk rencana
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke
Korea Selatan.
199 30
Arzeti Bilbina, SE, Positive Cokronews Arzeti Bilbina, SE, M.AP Anggota Komisi IX DPR RI
.
Augus M.AP Anggota
.com
Bersama BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi Program
t 2022 Komisi IX DPR RI
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja
Bersama BPJS
Informal (bukan penerima upah) dan memberikan
Sosialisasi Program
gratis iuran untuk 3 bulan pertama kepada
Jaminan Sosial
masyarakat di lantai 3 Marvel City Surabaya. Selasa
Ketenagakerjaan
(30/8/2022). Acara ini diikuti 200 peserta dengan
Bagi Pekerja
menggandeng Komunitas Ojol (Ojek Online), UMKM
Informal
Marvel dan Phografer, dihadiri langsung Arzeti
Bilbina, SE, M.AP Anggota Komisi IX DPR RI, Kepala
BPJS Cabang Darmo Surabaya Guguk Heru Triyoko
yang memyampaikan sosialiasi stimulus BPJS
Ketenagakerjaan bagi pekerja Informal (bukan
penerima upah). Arzeti Bilbina, SE, M.AP Anggota
Komisi IX DPR RI saat ditemui awakmedia
menyampaikan, Masyallah acara hari ini luar biasa,
khususnya pekerja UMKM, Ojol dan pekerja
fotografi, semoga aja dengan keterlibatan keluarga
saya sebelumnya para pekerja ini tidak ada rasa
kenyamanan, karena tidak ada yang melindungi,
mitra komisi IX BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk
memberikan fasilitas agar keluarga saya (para
pekerja) dalam bekerja mereka punya rasa safety,
rasa nyaman dan setidaknya mereka bisa
meninggalkan warisan untuk keluarga jika terjadi
kecelakaan, acara ini running dibeberapa titik
karena kebutulan hari ini diadakan di marvel city,
untuk kegiatan lain masih dijalankan," ujarnya.
Komisi IX DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas)
Komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan
Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4
November 2014 mempunyai ruang lingkup tugas di
bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan,
Kependudukan, yang bermitra kerja sesuai dengan
ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI sebagaimana
tersebut di atas, Komisi IX DPR RI berdasarkan
Keputusan DPR RI Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015
tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi80

Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019
tanggal 23 Juni 2015.
200 30
Cara Mengetahui Neutral Tribun
.
Augus Apakah Anda
News Solo
t 2022 Penerima BSU Rp
600 Ribu atau
Bukan, Bisa Dicek
Lewat Dua Web Ini

"Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera
menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga
langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para
pekerja tersebut," kata Sri Mulyani, usai mengikuti
rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin
(29/08/2022), dikutip dari setkab.go.id. Cara Cek
Status Penerima BSU Rp600 Ribu Lewat BPJS
Ketenagakerjaan. Cara Cek Status Penerima BSU
Rp600 Ribu via Website Kemnaker. Menteri
Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut BSU ini
akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang masingmasing menerima sebesar Rp600 ribu. Pemerintah
dalam waktu dekat bakal mencairkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja yang memiliki
gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

201 30
KSP: UU
.
Augus Perlindungan
t 2022 Pekerja Rumah
Tangga Perlu
Dikawal hingga
Selesai

Ini menjadi penting karena pekerja rumah tangga
adalah kelompok yang mengalami kerentanan multi
dimensi," ujar Jaleswari dilansir dari siaran pers KSP,
Selasa. Termasuk di dalamnya yakni KSP,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Sosial, Kementerian Perempuan dan
Perlindungan Anak, Polri dan Kejaksaan Agung.
Sebelumnya, KSP telah mengesahkan pembentukan
Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT demi
mendorong pembahasan RUU PPRT yang mandek
selama hampir dua dekade. Deputi V Kepala Staf
Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani
memastikan pemerintah tengah bekerja keras
mempercepat pembentukan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Neutral Kompas

202 30
Jadi Peserta
Positive Sapos.co.id Manfaat beasiswa ini diberikan untuk dua orang
.
Augus BPJamsostek, Ahli
anak dengan nilai maksimal Rp 174 juta, mulai dari
t 2022 Waris Terima
Taman Kanak-Kanak (TK) hingga jenjang pendidikan
Banyak Manfaat
Strata 1 (S1). "Manfaat beasiswa ini naik signifikan,
1.350 persen, dari sebelumnya sebesar Rp 12 juta
untuk satu orang anak, hingga menjadi maksimal
Rp174 juta untuk dua orang anak. "Jadi para
pekerja akan mendapatkan secara otomatis
jaminan kehilangan pekerjaan. BADAN
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
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Ketenagakerjaan Cabang Samarinda bersama
Universitas Mulawarman (Unmul) mengadakan
sosialisasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan
Hari Tua (JHT), di Ruang Rapat Rektorat Unmul,
Senin (29/8).
203 30
Sri Mulyani Akan Positive Cnn
.
Augus Gelontorkan
Indonesia
t 2022 Subsidi untuk Ojol
Hingga Transjakarta

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan
menggelontorkan subsidi untuk ojek online dan
transportasi umum, seperti Transjakarta. "Kami di
Kemenkeu juga menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) di mana 2 persen dari dana
transfer umum yaitu DAU dan DBH diberikan ke
rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk
angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan,
serta untuk perlindungan sosial tambahan," kata Sri
Mulyani, Senin (29/8). Sementara itu, selain subsidi
transportasi, Sri Mulyani juga akan
menggelontorkan dana untuk bantuan sosial
tambahan. "Bansos akan mengalir untuk 16 juta
pekerja, sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan
yang diberikan lewat Kementerian
Ketenagakerjaan," imbuh Ani.

204 30
Tingkatkan SDM, Neutral Metroindo Alhamdulillah, kata Taufik, sebagai realisasi dari
.
Augus BBPVP Medan Buka
nesia.co.id penandatanganan MOU antara Kepala BBPVP
t 2022 Pelatihan DUDI di
Medan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri
Asahan - Metro
(DUDI) yang ada di Kabupaten Asahan telah
Indonesia
dilaksanaan 3 paket pelatihan berbasis kompetensi
yang langsung dipraktekkan dengan konsentrasi di
work place ekonomi kreatif. Wakil Bupati Asahan
juga menyatakan dengan adanya kolaborasi
Pemerintah Kabupaten Asahan dan BBPVP Medan
ini dapat mengatasi masalah utama
ketenagakerjaan yaitu ketidak cocokan antara
supply dan demand tenaga kerja yang berdampak
pada rendahnya produktivitas dan tingginya tingkat
pengangguran. Sementara Fandi Ahmad ST Sub
Koordinator Pemberdayaan BBPVP Medan selalu
panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa
kegiatan yang merupakan bekerjasama Pemerintah
Kabupaten Asahan dengan BBPVP Medan ini
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
angkatan kerja, dan meningkatkan kemampuan
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angkatan kerja dalam memahami dan
mengimplementasikan kompetensinya, serta
meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan
kerja. Sedangkan Kepala BBPVP Medan Andri Susila
ST, MSi dalam kesempatan itu menyampaikan
terselenggaranya pelatihan tersebut merupakan
tindaklanjut dari kesepahaman antara Pemerintah
Kabupaten Asahan dengan Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan RI.
205 30
5500 Lowongan
.
Augus Tersedia Job Fair
t 2022 Kemnaker di
Sulawesi Selatan

Positive Suara.com Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi
Selatan menggelar Job Fair Virtual selama tiga hari
pada Senin-Rabu (29-31/8/2022). Job fair virtual ini
diikuti oleh 68 perusahaan, dan terdapat 5500
kuota lowongan pekerjaan dari 174 jabatan (inklusi,
disabilitas, dan non-disabilitas) di wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan yang terdiri atas berbagai sektor
lapangan usaha, seperti retail, percetakan,
perhotelan dan restoran, pertambangan,
perbankan, dan konstruksi. "Keberhasilan yang
dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan ini akan saya
sampaikan ke tempat-tempat lain biar tempattempat lain juga mengikuti keberhasilan yang kita
lakukan," ucapnya. Sekretaris Jenderal Kemnaker,
Anwar Sanusi mengatakan, Job fair dilakukan
sebagai upaya dalam menjembatani antara demand
dan supply ketenagakerjaan, sehingga terbangun
situasi link and match yang semakin kondusif.

206 30
Wabup Asahan
Neutral Berita
.
Augus Buka Pelatihan
Nasional
t 2022 Dunia Usaha Dunia
Industri - Kantor
Berita Online
Nasional Indonesia

Id- Asahan, Sumatera Utara- Wakil Bupati Asahan
Taufik Zainal Abidin S.Sos, MSi secara resmi
membuka pelatihan Dunia Usaha Dunia Industri
(DUDI) yang diselenggarakan Balai Besar Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan di aula
Melati kantor Bupati setempat, Selasa
(30/08/2022). Dalam kesempatan itu Wakil Bupati
menyampaikan Pemerintah Kabupaten Asahan
melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan
berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat
agar SDM (Sumber Daya Manusia) pencari kerja di
bumi Rambate Rata Raya memiliki kompetensi dan
tersertifikasi sehingga memiliki daya saing di dunia
industri. Dikatakannya, untuk mewujudkan cita- cita
tersebut telah dilaksanakan MoU (Master Of
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Understanding) antara Balai Besar Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas (BBPVP) Medan dengan Dunia
Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang ada di
Kabupaten Asahan diantaranya usaha Selasih, PT.
Pandawa Pokar Berjaya dan CV. Alhamdulillah, kata
Taufik, sebagai realisasi dari penandatanganan
MOU antara Kepala BBPVP Medan dengan Dunia
Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang ada di
Kabupaten Asahan telah dilaksanaan 3 paket
pelatihan berbasis kompetensi yang langsung
dipraktekkan dengan konsentrasi di work place
ekonomi kreatif.
207 30
Sri Mulyani Akan Positive Smkn6sby Menteri Keuangan Sri Mulyani akan
.
Augus Gelontorkan
menggelontorkan subsidi untuk ojek online dan
t 2022 Subsidi untuk Ojol
transportasi umum, seperti Transjakarta. "Kami di
Hingga Transjakarta
Kemenkeu juga menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) di mana 2 persen dari dana
transfer umum yaitu DAU dan DBH diberikan ke
rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk
angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan,
serta untuk perlindungan sosial tambahan," kata Sri
Mulyani, Senin (29/8). Sementara itu, selain subsidi
transportasi, Sri Mulyani juga akan
menggelontorkan dana untuk bantuan sosial
tambahan. "Bansos akan mengalir untuk 16 juta
pekerja, sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan
yang diberikan lewat Kementerian
Ketenagakerjaan," imbuh Ani.
208 30
283 Pemuda
.
Augus Sumatra Selatan
t 2022 ikuti Seleksi
Pemagangan ke
Jepang

Neutral Republik
Merdeka
Sumsel

Wakil Gubernur Sumatra Selatan Mawardi Yahya
berharap para peserta dapat bersaing secara sehat
pada seleksi daerah dan seleksi nasional. "Para
peserta seleksi harus jaga sikap disiplin dan fokus,
karena seleksi ini juga diikuti ara peserta bukan
hanya dari Sumatra Selatan tetapi juga secara
nasional," harap Mawardi Yahya saat membuka
secara resmi jalannya Seleksi Nasional Pemagangan
ke Jepang yang dilaksanakan di Gor Dempo
Jakabaring Sport City (HSC) Palembang, Senin
(29/8). Program pemagangan merupakan salah satu
cara Pemprov Sumatra Selatan dalam mencetak
tenaga kerja terampil yang nantinya akan berimbas
pada berkurangnya pengangguran di Sumatra
Selatan. "Atas nama Pemprov Sumatra Selatan
tentu kami sangat berterimakasih karena telah
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memberikan kesempatan pada calon peserta
magang asal Sumatra Selatan.
209 30
Menaker Dukung
.
Augus Percepatan RUU
t 2022 PPRT Menjadi
Undang-undang

Positive Suara.com Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
mendukung pembentukan gugus tugas Rancangan
Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja
Rumah Tangga (RUU PPRT), dan mendukung
percepatan penyelesaian RUU PPRT menjadi UU
PPRT. Hal tersebut disampaikan Ida Fauziyah dalam
Rapat Konsinyering dan Focus Group Discussion
(FGD) Gugus Tugas RUU PPRT yang digelar Kantor
Staf Presiden Republik Indonesia, bertajuk Mencari
Titik Temu Dalam Percepatan Pembentukan RUU
PPRT, di Jakarta, Selasa (30/8/2022). Di sisi lain
Pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT ini
bertujuan menciptakan hubungan industrial yang
kondusif tanpa diskriminasi antara pekerja rumah
tangga dan pengusaha. "Bersama Kementerian lain
dan DPR, Kemnaker memiliki keinginan yang sama
untuk dapat mempercepat RUU PPRT ini menjadi
Undang-Undang, untuk memberikan pelindungan
bagi tenaga kerja informal khususnya pekerja
rumah tangga dengan tetap memperhatikan kondisi
sosial masyarakat dan peraturan perundangundangan lainnya," kata Ida Fauziyah.

210 30
Ada 4,2 Juta
Neutral Tribun
.
Augus Pekerja Rumah
News
t 2022 Tangga Indonesia,
Pemerintah
Pastikan
Percepatan
Penyusunan UU
PPRT

211 30
Peserta PKN
.
Augus
t 2022

Ada, 4,2 juta jumlah pekerja rumah tangga di
Indonesia, yang 75,5 persen di antaranya adalah
perempuan dan 25 persen-nya adalah anak-anak,"
kata Jaleswari. Ini menjadi penting karena pekerja
rumah tangga adalah kelompok yang mengalami
kerentanan multi dimensi dan jumlah PRT di
Indonesia tidak sedikit. Menurutnya, Indonesia akan
bisa menuntut negara lain yang tidak
memperlakukan pekerja rumah tangga secara
manusiawi karena Indonesia telah memiliki regulasi
yang mengatur standar perlindungan bagi pekerja
rumah tangga. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan
Jaleswari Pramodhawardani memastikan
pemerintah sedang bekerja keras mempercepat
pembentukan Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Neutral Malangpos Sampaikan Policy Brief ke Menko PMK Bagikan
comedia.id Malang Posco Media- Masa Pelatihan
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk.I angkatan ke-53
memasuki tahap pamungkas. Pada tahap ini,
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sebanyak 41 peserta PKN Tk.I angkatan ke-53
menyampaikan Policy Brief kepada Menko
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI
Prof Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa
(30/8/2022). Policy Brief diserahkan secara simbolis
oleh Ketua Kelas PKN Tk.I Angkatan 53 Aries Agung
Paewai kepada Menko PMK RI. Aries menjelaskan,
peserta PKN Tk.I angkatan 53 mengusulkan
terwujudnya zona kebudayaan di instansi
kementerian/ lembaga/ dinas dan satuan
pendidikan.
212 30
Peserta PKN-I
Positive Surabaya.i Policy Brief diserahkan secara simbolis oleh Ketua
.
Augus Angkatan 53
news.id
Kelas PKN Tingkat I Angkatan 53 Aries Agung
t 2022 Usulkan Zona
Paewai kepada Menko PMK RI. Masa Pelatihan
Kebudayaan Masuk
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I bagi
Instrumen
angkatan ke-53 telah memasuki tahap pamungkas.
Reformasi Birokrasi
Pada tahap ini, sebanyak 41 peserta menyampaikan
Policy Brief kepada Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI
Prof Muhadjir Effendy di Jakarta. Dalam
rekomendasi tersebut, Aries menjelaskan, peserta
PKN Tingkat I angkatan 53 mengusulkan
terwujudnya zona kebudayaan di instansi
kementerian/lembaga/dinas dan satuan
pendidikan.
213 30
Gugus Tugas
Positive Warta
.
Augus Percepatan
Ekonomi
t 2022 Penyusunan UU
PPRT Bukti
Komitmen Negara
Lindungi Pekerja
Rumah Tangga

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari
Pramodhawardani memastikan pemerintah tengah
bekerja keras mempercepat pembentukan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU
PPRT). Dia menambahkan bahwa kementerian dan
lembaga telah membentuk konsolidasi dan
sinkronisasi yang kuat melalui konsinyering pertama
dan diskusi terbatas Gugus Tugas Percepatan
Pembentukan UU PPRT yang berlangsung di Jakarta,
Selasa (30/8/2022). Sementara itu, Gugus Tugas UU
PPRT beranggotakan delapan kementerian
lembaga, termasuk di dalamnya Kantor Staf
Kepresidenan (KSP), Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial,
Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung. Perlu diketahui,
Pemerintah sebenarnya sudah mempunyai
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Permenaker No. 2 tahun 2015 yang mengatur
perihal Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
214 30
Cara Cek Penerima Neutral Surya
.
Augus BLT Subsidi BBM Rp
t 2022 600 Ribu Cair 1
September, Beserta
Alur Penyaluran

Berikut ini cara cek penerima BLT Subsidi BBM
sebesar Rp 600 ribu yang cair mulai 1 September
2022. BLT yang dijadwalkan cair mulai 1 September
2022 ini merupakan satu dari tiga bantuan
tambahan pengalihan subsidi bahan bakar minyak
(BBM), dengan total anggaran sekitar Rp 24,17
triliun. Lebih lanjut, Risma menyampaikan, BLT
subsidi BBM akan disalurkan dalam dua tahap,
dengan masing-masing tahap sebanyak Rp 300.000.
Dengan demikian, setiap penerima akan
mendapatkan BLT pengalihan subsidi BBM sebesar
Rp 600.000. Menurut Risma, BLT ini nantinya akan
disalurkan kepada masyarakat melalui PT Pos
Indonesia. Diketahui, pemerintah melalui
Kementerian Sosial ( Kemensos) akan menyalurkan
bantuan langsung tunai (BLT) dengan total anggaran
sekitar Rp 24,17 triliun.

215 30
Pemerintah Segera Positive Bisnis
Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah terus
.
Augus Lindungi 4,2 Juta
Indonesia mempercepat pembentukan Undang-undang
t 2022 Pekerja Rumah
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT)
Tangga Lewat UU
sebagai wujud komitmen negara dalam melindungi
PPRT
4,2 juta PRT. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan
Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan
bahwa kementerian dan lembaga telah membentuk
konsolidasi dan sinkronisasi yang kuat melalui
konsinyering pertama dan diskusi terbatas Gugus
Tugas Percepatan Pembentukan UU PPRT yang
berlangsung di Jakarta, Selasa (30/8/2022). "UU
PPRT yang bersifat lintas sektor perlu dikawal
hingga selesai. Sesuai dengan arahan dan komitmen
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Perlindungan
Tenaga Kerja, Perempuan, dan Anak, perancangan
UU PPRT tidak hanya mengatur pekerja rumah
tangga tetapi juga menjamin hak dan kewajiban
pemberi pekerjaan dan juga penyalur PRT.
216 30
Akan Sejajarkan
Positive Poskota
.
Augus Pembantu Rumah
t 2022 Tangga dengan
Pekerja Formal,
Menaker Dukung
Bentuk Gugus

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
menyambut baik adanya pembentukan gugus tugas
Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan
mendukung percepatan penyelesaian RUU PPRT
menjadi UU PPRT. Penegasan tersebut
dikemukakan Ida Fauziyah dalam Rapat
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Tugas RUU PRRT
jadi UU PRT

Konsinyering dan Focus Group Discussion (FGD)
Gugus Tugas RUU PPRT yang digelar Kantor Staf
Presiden Republik Indonesia, bertajuk "Mencari
Titik Temu Dalam Percepatan Pembentukan RUU
PPRT", di Jakarta, Selasa (30/8/2022). "Bersama
Kementerian lain dan DPR, Kemnaker memiliki
keinginan yang sama untuk dapat mempercepat
RUU PPRT ini menjadi Undang-Undang, untuk
memberikan pelindungan bagi tenaga kerja
informal khususnya pekerja rumah tangga dengan
tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan
peraturan perundang-undangan lainnya," kata Ida
Fauziyah. Pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT
ini bertujuan menciptakan hubungan industrial
yang kondusif tanpa diskriminasi antara pekerja
rumah tangga dan pengusaha.

217 30
BPJS
Neutral Antara
.
Augus Ketenagakerjaan
Maluku
t 2022 Maluku bayar klaim
Rp125 miliar
selama JanuariAgustus

Data pada BPJS Ketenagakerjaan Maluku, Selasa,
pada periode Januari-Agustus 2022 telah
membayarkan klaim peserta untuk lima manfaat
yakni Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp111 miliar
dengan 7.828 pengajuan klaim. BPJS
Ketenagakaerjaan Cabang Maluku telah
membayarkan klaim sebesar Rp125,1 miliar periode
Januari hingga Agustus 2022. Kepala dinas Tenaga
Kerja dan Transnigrasi provinsi Maluku, Endang
Diponegoro mengatakan, sesuai tugas pokok
pihaknya terus bekerja untuk penanganan masalah
ketenagakerjaan di Maluku. Pihaknya juga terus
mendorong setiap kabupaten dan kota di provinsi
Maluku untuk mendaftarkan tenaga kerja maupun
pekerja rentan ke program BPJAMSOSTEK.

218 30
Wakil Bupati
.
Augus Asahan Buka
t 2022 Pelatihan DUDI

Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.
Sos, M. Si membuka secara resmi Pelatihan Dunia
Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor
Bupati Asahan, Selasa (30/08/2022). Ini
disampaikan oleh Fandi Ahmad, ST Sub Koordinator
Pemberdayaan BBPVP Medan saat menyampaikan
laporannya dihadapan Wakil Bupati Asahan, Kepala
BBPVP Medan, Kadis Disnaker Kabupaten Asahan,
peserta pelatihan dan tamu undangan lainnya.
Sebelum memberikan bimbingan dan arahannya
Wakil Bupati Asahan menyerahkan Id card secara
simbolis kepada peserta pelatihan. Kegiatan yang
bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten Asahan

Neutral Terkini
News
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dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BBPVP) Medan ini bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi angkatan kerja, dan
meningkatkan kemampuan angkatan kerja dalam
memahami mengimplementasikan kompetensinya,
serta meningkatkan kualitas dan produktivitas
angkatan kerja.
219 30
Menaker Ida
Positive Jawa Post
.
Augus Dukung Percepatan
National
t 2022 RUU PPRT Menjadi
Network
Undang-Undang

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyambut baik adanya pembentukan gugus tugas
Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Penegasan
tersebut dikemukakan Menaker Ida Fauziyah dalam
Rapat Konsinyering dan Focus Group Discussion
(FGD) Gugus Tugas RUU PPRT\ yang digelar Kantor
Staf Presiden Republik Indonesia, di Jakarta, Selasa
(30/8). Sejatinya pemerintah, lanjut Ida Fauziyah,
membuat regulasi melalui Permenaker Nomor 2
Tahun 2015 tentang PPRT. Menaker Ida
mengungkapkan, saat ini masih banyak ditemukan
masalah yang dialami PRT, di antaranya jam kerja
PRT lebih lama dari pekerja umum.

220 30
16 Juta Pekerja
Neutral Tribun
.
Augus Dapat BSU 2022, Ini
News
t 2022 Cara Cek di
bsu.kemnaker.go.id

Mengutip dari setkab.go.id, Menkeu
menyampaikan bahwa BSU akan diberikan kepada
16 juta pekerja pada tahun ini. Bantuan Subsidi
Upah (BSU) akan segera cair pada September 2022.
Melalui rapat pada Senin (29/8/2022) yang
dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, Menteri
Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa
pemerintah akan memberikan bantuan kepada
masyarakat untuk mengurangi kemiskinan. Alokasi
dana BSU sebesar Rp 9.6 triliun akan diberikan
kepada pekerja-pekerja yang menjadi sasaran
penerima BSU.

221 30
Segera Disalurkan Positive Parapuan Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Rp600.000. Apabila
.
Augus Pemerintah, Begini
Kawan Puan ingin mengetahui apakah kamu
t 2022 Cara Cek Penerima
termasuk ke dalam penerima BSU atau tidak,
BSU Rp600 Ribu
berikut ini langkah untuk mengeceknya. Selanjutnya cek pemberitahuan, kamu akan
mendapatkan notifikasi apakah kamu termasuk
"Calon Penerima BSU". Itulah informasi mengenai
cara cek BSU Rp600. 000 untuk pekerja yang akan
segera disalurkan oleh pemerintah. Menteri
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Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan akan
segera menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
222 30
Wakil Bupati
.
Augus Asahan Buka
t 2022 Pelatihan DUDI

Neutral Liputan
Kini

223 30
BSU Rp 600 Ribu Positive Tribun
.
Augus Segera Cair! Cek
News
t 2022 Syarat dan Daftar
Pontianak
Nama Penerima
Subsidi Gaji Terbaru

ASAHAN-Wakil Bupati Taufik Zainal Abidin Siregar
buka pelatihan dunia usaha dunia industri (DUDI) di
aula Melati kantor Bupati Asahan, Selasa
(30/8/2022). Hal itu disampaikan Sub Koordinator
Pemberdayaan BBPVP Medan, Fandi Ahmad saat
menyampaikan laporan di hadapan Wakil Bupati
Asahan, Kepala BBPVP Medan, Kadis Disnaker
Asahan, peserta pelatihan dan undangan lainnya.
Sebelum memberikan arahan, Wakil Bupati Asahan
menyerahkan Id card secara simbolis kepada
peserta pelatihan. "Alhamdulillah, ini merupakan
realisasi dari penandatanganan MoU antara kepala
BBPVP Medan dengan dunia usaha dan dunia
industri (DUDI) di Asahan, melalui pelaksanaan tiga
paket pelatihan berbasis kompetensi yang
dipraktikkan dengan konsentrasi di workplace
ekonomi kreatif," ucap wakil bupati.
Kabar gembira terkait pencairan Subsidi Gaji
kembali dihembuskan pemerintah. Sri Mulyani
menjelaskan BSU atau Subsidi Gaji ini akan
diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki Gaji
maksimal Rp 3,5 juta. "16 juta pekerja yang
memiliki Gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan akan
mendapatkan bantuan Rp 600.000, dengan total
anggarannya Rp 9,6 triliun," kata Sri Mulyani.
Penerima subsidi gaji BSU bisa di cek melalui online
di laman bpjsketenagakerjaan.

224 30
BSU Cair
Neutral Tribunbeka Kabarnya, dana bantuan subsidi upah atau BSU cair
.
Augus September 2022,
si.com
September 2022. Pencairan BSU pada September
t 2022 Berikut Kriteria dan
2022 itu demi mengurangi angka kemiskinan di
Cara Cek Penerima
wilayah Indonesia. Pada rapat Senin (29/8/2022)
BSU Melalui Laman
dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi),
bsu.kemnaker.go.id
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
menyampaikan bila pemerintah akan memberikan
bantuan kepada masyarakat. Mengutip
setkab.go.id, Sri Mulyani menyampaikan BSU akan
diberikan kepada 16 juta pekerja pada tahun ini.
225 30
Pekerja Gaji di
.
Augus Bawah Rp3,5 Juta
t 2022 akan Dapat
Bantuan Rp600.

Positive Solo Pos

Bantuan dalam bentuk BLT senilai Rp600. 000 akan
diberikan kepada sejumlah pekerja. Pemerintah
berjanji memberikan bantuan langsung tunai atau
BLT Rp600. 000 kepada para pekerja yang memiliki
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000 Dibayar Satu
Kali

gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. "Ini akan
diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji
maksimal Rp3,5 juta," ujar Sri Mulyani pada Senin
(29/8/2022). Menurut Sri Mulyani pemerintah akan
membayarkan bansos Rp600. 000 satu kali kepada
pekerja yang memenuhi kriteria.

226 30
Kabar Gembira 16 Positive Tribun
Berdasarkan setkab.go.id, Menkeu menyampaikan
.
Augus Juta Pekerja Dapat
News
bahwa BSU akan diberikan kepada 16 juta pekerja
t 2022 BSU 2022, Gini Cara
Palembang pada tahun ini. Pemerintah melalui Menteri
Cek Penerima BSU
Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa akan
Rp 600 Ribu dan
memberikan Bantuan Subsidi Upah atau BSU Rp
Kriterianya
600 ribu untuk pekerja akan segera cair pada
September 2022. Hal tersebut dikatakan Presiden RI
Joko Widodo, usai rapat bersama Menteri
Keuangan Sri Mulyani. Simak cara cek penerima
BSU Rp 600 ribu hingga kriteria penerimanya diselasela berita ini.
227 30
Aries Agung Paewai Neutral Times
.
Augus Serahkan Policy
Indonesia
t 2022 Brief Peserta PKN-I
Angkatan 53 ke
Menko PMK RI |
TIMES Indonesia

Policy Brief diserahkan secara simbolis oleh Ketua
Kelas PKN Tk.I Angkatan 53 sekaligus Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
Jawa Timur Aries Agung Paewai kepada Menko PMK
RI. Dan 41 peserta PKN Tk.I angkatan ke-53 kali ini
sudah menyampaikan Policy Brief kepada Menko
PMK RI Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa
(30/8/2022) malam.(*) **) Dapatkan update
informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia
dengan bergabung di Grup Telegram TI Update.
Sebanyak 41 peserta Pelatihan Kepemimpinan
Nasional (PKN) Tk.I angkatan ke-53 menyampaikan
Policy Brief kepada Menteri Koordinator
PembangunanManusia dan Kebudayaan RI (Menko
PMK RI) Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa
(30/8/2022) malam. Zona kebudayaan merupakan
praktik kerja dengan menerapkan nilai budaya
Bangsa Indonesia untuk menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai sarana mewujudkan integrasi
bangsa.

228 30
Siap-Siap,
Neutral Tribun
.
Augus Pemerintah akan
News
t 2022 Berikan BLT Bulan
Pontianak
September Sebagai
Bentuk Pengalihan
Subsidi BBM

Isu kenaikan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) yang
beredar di masyarakat sepertinya bukan sekedar
wacana belaka, Sebagaimana diketahui Pemerintah
akan menaikan harga BBM pada 6 September 2022
mendatang. Sebagaimana dikutip dari Presiden
Jokowi menyampaikan pemeberian BLT sebagai
ganti subsidi BBM, melalui akun Twitternya, Senin
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29 Agustus 2022. "Pemerintah akan menyalurkan
sejumlah bantuan sosial tambahan kepada
masyarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM
sebesar Rp24,17 triliun. ( Jokowi ), Presiden
menyatakan jika pemerintah akan memberikan
bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak
naiknya harga BBM bersubsidi.
229 30
Pemprov Sumatra Neutral Info
.
Augus Selatan Akan Kirim
Sumsel
t 2022 Peserta Magang ke
Jepang, Hasil
Seleksi Kemenaker

230 30
Kawal
.
Augus Pembentukan UU
t 2022 PPRT untuk
Lindungi Pekerja
Rumah Tangga

Menurut Wagub, program magang ke Jepang yang
dilakukan merupakan salah satu cara Pemprov
Sumatra Selatan untuk menghasilkan tenaga
terampil yang akan berdampak pada pengurangan
pengangguran di Sumatra Selatan. "Atas nama
Pemprov Sumatra Selatan tentunya kami sangat
berterima kasih telah memberikan kesempatan bagi
calon peserta magang dari Sumatra Selatan. Wakil
Gubernur Sumatra Selatan H Mawardi Yahya
mengharapkan 283 calon peserta magang ke
Jepang pada 2022 dari Sumatra Selatan mampu
bersaing secara sehat dalam seleksi regional dan
nasional yang digelar Kementerian Tenaga Kerja (
Kemenaker ) Republik Indonesia dan Tenaga Kerja
Internasional atau Organisasi Pembangunan (IM
Jepang). "Peserta seleksi magang ke Jepang melalui
harus menjaga sikap disiplin dan fokus, karena
seleksi ini juga diikuti oleh peserta tidak hanya dari
Sumatra Selatan tapi juga nasional," harap Mawardi
Yahya saat membuka secara resmi Seleksi Nasional
Magang ke Jepang yang digelar di Gor Dempo
Jakabaring Sport City ( HSC) Palembang, Senin 29
Agustus 2022.

Positive Kompas.id Pemerintah kini tengah mempercepat
pembentukan Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT. Deputi V
Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani
melalui keterangan tertulis menuturkan, konsolidasi
serta sinkronisasi kementerian dan lembaga
tersebut ditempuh melalui konsinyering pertama
dan diskusi terbatas Gugus Tugas Percepatan
Pembentukan UU PPRT yang berlangsung di Jakarta,
Selasa (30/8/2022). Seperti diketahui, pemerintah
sebenarnya sudah mempunyai Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 yang
mengatur perihal Perlindungan Pekerja Rumah
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Tangga. "UU PPRT yang bersifat lintas sektor perlu
dikawal hingga selesai.
231 30
Dampak Pandemi, Positive Radar
.
Augus Kemnaker Siapkan
Bangsa
t 2022 Strategi
Penyerapan
Angkatan Kerja

RADARBANGSA.COM- Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
menyiapkan langkah strategis penyerapan angkatan
dengan meningkatkan kapital digital tenaga kerja
Indonesia. "Melalui kapital digital, akses teknologi
digital akan meningkat dan keterampilan
memanfaatkan teknologi digital dapat dilakukan
secara maksimal," kata Sekjen Kemnaker, Anwar
Sanusi di Jakarta, Selasa 30 Agustus 2022. Hal ini
membuat Kemnaker membuat strategi agar link and
match pasar kerja bisa diatasi salah satunya melalui
pelatihan vokasi. Selasa, 30/08/2022 22:54 WIB.

232 30
KSP: Ada
Positive Kompas
.
Augus Kekosongan Aturan
t 2022 Perlindungan PRT,
Pemerintah Kawal
RUU PPRT hingga
Disahkan

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari
Pramodhawardani mengatakan, saat ini masih ada
kekosongan peraturan soal perlindungan pekerja
rumah tangga (PRT). "Saat ini terdapat kekosongan
regulasi terkait perlindungan bagi pekerja rumah
tangga," ujar Jaleswari dilansir dari siaran pers KSP,
Rabu (31/8/2022). Termasuk di dalamnya yakni KSP,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Sosial, Kementerian Perempuan dan
Perlindungan Anak, Kepolisian RI, dan Kejaksaan
Agung. Sebelumnya, KSP telah mengesahkan
pembentukan Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT
demi mendorong pembahasan RUU PPRT yang
mandek selama hampir dua dekade.

233 30
Pemerintah Segera Neutral Journalist.c Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan
.
Augus Salurkan Bantalan
o.id
sebesar Rp24, 17 triliun sekaligus mengalihkan
t 2022 Sosial Tambahan
subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat
Rp24,17 Triliun
sasaran. BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial
(Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. Kebijakan ini
diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat
yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara
global. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di
Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat yang
dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
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234 30
Wakil Bupati
.
Augus Asahan Buka
t 2022 Pelatihan DUDI

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

235 31
Sekjen Kemenaker Neutral Antara
.
Augus minta provinsi lain
t 2022 contohi Virtual Job
Fair Sulawesi
Selatan

Kita harus mengkonversi dengan baik bonus
demografi kita, seperti Jepang, China, Thailand dan
Singapura Makassar (ANTARA)- Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Prof
Anwar Sanusi mengapresiasi pelaksanaan Virtual
Job Fair Sulawesi Selatan 2022, kemudian meminta
provinsi lain agar bisa mencontoh giat tersebut.
Keberhasilan di Sulawesi Selatan ini akan saya
sampaikan ke provinsi lain agar bisa melakukan hal
yang sama," kata Anwar pada seremoni pembukaan
Virtual Job Fair Sulawesi Selatan 2022 di Makassar,
Selasa. Sementara, Gubernur Sulawesi Selatan Andi
Sudirman Sulaiman mengatakan, pihaknya terus
berupaya menciptakan lapangan kerja melalui
program yang diturunkan di masyarakat, di
antaranya, pembangunan infrastruktur. Kepala
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi
Selatan Ardiles Saggaf menyampaikan, 69
perusahaan nasional dan multinasional terlibat
dalam job fair yang diselenggarakan virtual ini.

236 31
Sekjen Kemenaker Neutral Antara
.
Augus minta provinsi lain
Sulteng
t 2022 contohi Virtual Job

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) Prof Anwar Sanusi mengapresiasi
pelaksanaan Virtual Job Fair Sulawesi Selatan 2022,
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Fair Sulawesi
Selatan

kemudian meminta provinsi lain agar bisa
mencontoh giat tersebut. Keberhasilan di Sulawesi
Selatan ini akan saya sampaikan ke provinsi lain
agar bisa melakukan hal yang sama," kata Anwar
pada seremoni pembukaan Virtual Job Fair Sulawesi
Selatan 2022 di Makassar, Selasa. Sementara,
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman
mengatakan, pihaknya terus berupaya menciptakan
lapangan kerja melalui program yang diturunkan di
masyarakat, di antaranya, pembangunan
infrastruktur. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf
menyampaikan, 69 perusahaan nasional dan
multinasional terlibat dalam job fair yang
diselenggarakan virtual ini.

237 31
Sekjen Kemenaker Neutral Antara
.
Augus minta provinsi lain
Papua
t 2022 contohi Virtual Job
Fair Sulawesi
Selatan

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) Prof Anwar Sanusi mengapresiasi
pelaksanaan Virtual Job Fair Sulawesi Selatan 2022,
kemudian meminta provinsi lain agar bisa
mencontoh giat tersebut. Keberhasilan di Sulawesi
Selatan ini akan saya sampaikan ke provinsi lain
agar bisa melakukan hal yang sama," kata Anwar
pada seremoni pembukaan Virtual Job Fair Sulawesi
Selatan 2022 di Makassar, Selasa. Sementara,
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman
mengatakan, pihaknya terus berupaya menciptakan
lapangan kerja melalui program yang diturunkan di
masyarakat, di antaranya, pembangunan
infrastruktur. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf
menyampaikan, 69 perusahaan nasional dan
multinasional terlibat dalam job fair yang
diselenggarakan virtual ini.

238 31
Sekjen Kemenaker Neutral Antara
.
Augus minta provinsi lain
Riau
t 2022 contohi Virtual Job
Fair Sulawesi
Selatan

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) Prof Anwar Sanusi mengapresiasi
pelaksanaan Virtual Job Fair Sulawesi Selatan 2022,
kemudian meminta provinsi lain agar bisa
mencontoh giat tersebut. Keberhasilan di Sulawesi
Selatan ini akan saya sampaikan ke provinsi lain
agar bisa melakukan hal yang sama," kata Anwar
pada seremoni pembukaan Virtual Job Fair Sulawesi
Selatan 2022 di Makassar, Selasa. Sementara,
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman
mengatakan, pihaknya terus berupaya menciptakan
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lapangan kerja melalui program yang diturunkan di
masyarakat, di antaranya, pembangunan
infrastruktur. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf
menyampaikan, 69 perusahaan nasional dan
multinasional terlibat dalam job fair yang
diselenggarakan virtual ini.
239 31
Dinsos Tunggu Data Positive Kalimantan Intruksi pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak
.
Augus Penerima Bansos
Post
(BBM) sebesar Rp 24,17 Triliun oleh pemerintah
t 2022 Pengganti Subsidi
pusat dalam bentuk bantuan sosial (bansos) bagi
BBM
masyarakat, sudah sampai ke pemerintah daerah.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin, Dolly
Syahbana mengaku sudah mendengar instruksi
yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri
Mulyani dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini
tersebut. Ia menjelaskan, bantuan sosial pengalihan
subsidi BBM itu rencananya akan disalurkan melalui
PT. Pos Indonesia kepada masyarakat. Dengan
begitu, maka lanjut Dolly, penerima PKH yang
jumlahnya sekitar 14 ribu Kepala Keluarga (KK) akan
mendapat bantuan tambahan dari pengalihan
subsidi BBM ini.
240 31
Tahun 2002 Ini
Neutral Kalimantan Banjarmasin KP- Pemko Banjarmasin tahun 2022 ini
.
Augus Pemko Tak Bisa
Post
tak bisa menarik retribusi untuk para Tenaga Kerja
t 2022 Kenakan Retribusi
Asing (TKA) yang bekerja di kota ini. Dijelaskan,
TKA
sebelumnya retribusi TKA diatur dalam Perda
Pemko Kota Banjarmasin Nomor : 30 tahun 2014
tentang perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA). Sementara Ketua Pansus
Raperda tentang Retribusi Penggunaan TKA Gusti
Yasni Iqbal SE. Masalahnya karena payung atau
Raperda tentang Retribusi Pengguna Tenaga Asing
masih dibahas," kata Kabid P3K Dinas Koperasi,UKM
dan tenaga Kerja Kota Banjarmasin Sri Rusnaini
SE,MAP.
241 31
Jutaan Pekerja tak Negativ Republika Jutaan pekerja tak akan mendapatkan Bantuan
.
Augus Kebagian BSU
e
Subsidi Upah (BSU) pengalihan subsidi BBM.
t 2022 Pengalihan Subsidi
Alasannya jutaan orang ini tak memenuhi syarat
BBM
calon penerima meski mereka ikut terdampak jika
harga BBM bersubsidi naik. Jika merujuk pada
jumlah penerima yang ditetapkan pemerintah,
maka akan ada 4,7 juta pekerja kategori ini yang tak
akan mendapatkan BSU. Mereka semua jelas tak
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kebagian BSU karena tak sesuai kriteria yang
ditetapkan pemerintah.
242 31
Tingkatkan SDM
Neutral Wajo
.
Augus Pencari Kerja,
Terkini
t 2022 BBPVP Medan Buka
Pelatihan DUDI Di
Asahan

Alhamdulillah, kata Taufik, sebagai realisasi dari
penandatanganan MOU antara Kepala BBPVP
Medan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri
(DUDI) yang ada di Kabupaten Asahan telah
dilaksanaan 3 paket pelatihan berbasis kompetensi
yang langsung dipraktekkan dengan konsentrasi di
work place ekonomi kreatif. Wakil Bupati Asahan
juga menyatakan dengan adanya kolaborasi
Pemerintah Kabupaten Asahan dan BBPVP Medan
ini dapat mengatasi masalah utama
ketenagakerjaan yaitu ketidak cocokan antara
supply dan demand tenaga kerja yang berdampak
pada rendahnya produktivitas dan tingginya tingkat
pengangguran. Sementara Fandi Ahmad ST Sub
Koordinator Pemberdayaan BBPVP Medan selalu
panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa
kegiatan yang merupakan bekerjasama Pemerintah
Kabupaten Asahan dengan BBPVP Medan ini
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
angkatan kerja, dan meningkatkan kemampuan
angkatan kerja dalam memahami dan
mengimplementasikan kompetensinya, serta
meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan
kerja. Sedangkan Kepala BBPVP Medan Andri Susila
ST, MSi dalam kesempatan itu menyampaikan
terselenggaranya pelatihan tersebut merupakan
tindaklanjut dari kesepahaman antara Pemerintah
Kabupaten Asahan dengan Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan RI.

243 31
Menaker Ingin
.
Augus Percepat
t 2022 Rancangan UU
untuk Lindungi
Pekerja Rumah
Tangga

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
menyambut baik adanya pembentukan gugus tugas
Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). "Bersama
Kementerian lain dan DPR, Kemnaker memiliki
keinginan yang sama untuk dapat mempercepat
RUU PPRT ini menjadi Undang-Undang, untuk
memberikan pelindungan bagi tenaga kerja
informal khususnya pekerja rumah tangga dengan
tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan
peraturan perundang-undangan lainnya," kata Ida
dalam keterangan pers, Selasa (30/8/2022). Hal itu

Positive Idx
Channel
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untuk mendukung upaya pelindungan PRT.
Pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT ini
bertujuan menciptakan hubungan industrial yang
kondusif tanpa diskriminasi antara pekerja rumah
tangga dan pengusaha.
244 31
Cek Info Loker S1 di Neutral Semarangk Cek info loker BUMN PT Amarta Karya Persero atau
.
Augus BUMN PT Amarta
u.com
Amka dimana membuka lowongan kerja S1. Bagi S1
t 2022 Karya Persero
yang tertarik untuk mendaftar loker atau lowongan
Amka, Ini Syarat
kerja BUMN PT Amarta Karya Persero atau Amka,
Dan Cara Daftarnya
kunjungi Website recruitment@amka.co.id.
Demikian persyaratan dan cara mendaftar loker
atau lowongan kerja S1 di BUMN PT Amarta Karya
Persero atau Amka.***. Berikut persyaratan dan
cara daftar loker atau lowongan kerja S1 yang
dibuka BUMN PT PT Amarta Karya Persero atau
Amka. Berikut adalah persyaratan dan cara
mendaftar loker atau lowongan kerja S1 di BUMN
PT Amarta Karya Persero atau Amka :. Project
Manager Gedung.
245 31
3 BLT Rp600. 000 Positive Okezone
.
Augus yang Siap Dicairkan,
t 2022 dari UMKM hingga
Pekerja

Berikut syarat yang harus dipenuhi jika ingin
mendapat BLT UMKM Rp600.000:. BLT UMKM cair
sebesar Rp600. 000 untuk membantu pelaku usaha.
Berikut daftar BLT dengan besaran Rp600.000,
seperti dirangkum Okezone:. 3. BLT UMKM.

246 31
Sekjen Kemenaker Neutral Antara
.
Augus minta provinsi lain
Sulsel
t 2022 contohi Virtual Job
Fair Sulawesi
Selatan 2022

Com dengan judul: Sekjen Kemenaker minta
provinsi lain contohi Virtual Job Fair Sulawesi
Selatan. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Prof Anwar Sanusi
mengapresiasi pelaksanaan Virtual Job Fair Sulawesi
Selatan 2022, kemudian meminta provinsi lain agar
bisa mencontoh giat tersebut. Keberhasilan di
Sulawesi Selatan ini akan saya sampaikan ke
provinsi lain agar bisa melakukan hal yang sama,"
kata Anwar pada seremoni pembukaan Virtual Job
Fair Sulawesi Selatan 2022 di Makassar, Selasa.
Sementara, Gubernur Sulawesi Selatan Andi
Sudirman Sulaiman mengatakan, pihaknya terus
berupaya menciptakan lapangan kerja melalui
program yang diturunkan di masyarakat, di
antaranya, pembangunan infrastruktur.
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247 31
BSU 2022 Cair, Ini Positive Okezone
.
Augus Pekerja yang Layak
t 2022 Dapat BLT
Rp600.000

Bantuan tersebut sebesar Rp600.000. Menteri
Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah
akan menyiapkan bantuan sosial tambahan senilai
Rp24,17 triliun yang akan dirilis pemerintah minggu
ini. Pemerintah segera mencairkan BLT subsidi gaji
pada 16 juta pekerja. Dari jumlah tersebut, akan
diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi
pekerja. "Pak Presiden instruksikan juga untuk
membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji
maksimal Rp3,5 juta per bulan," kata Sri Mulyani.

248 31
Undang-Undang
Positive Harian
.
Augus Perlindungan
Jogja
t 2022 Pekerja Rumah
Tangga Dikebut
untuk Lindungi 4,2
Juta Pekerja

Pemerintah terus mempercepat pembentukan
Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga (UU PPRT) sebagai wujud komitmen negara
dalam melindungi 4,2 juta PRT. Ada, 4,2 juta jumlah
pekerja rumah tangga di Indonesia, yang 75,5
persen di antaranya adalah perempuan dan 25
persen-nya adalah anak-anak," katanya dikutip
dalam keterangan tertulis, Selasa (30/8/2022).
Sesuai dengan arahan dan komitmen Presiden Joko
Widodo (Jokowi) dalam Perlindungan Tenaga Kerja,
Perempuan, dan Anak, perancangan UU PPRT tidak
hanya mengatur pekerja rumah tangga tetapi juga
menjamin hak dan kewajiban pemberi pekerjaan
dan juga penyalur PRT. Sementara itu, Gugus Tugas
UU PPRT beranggotakan delapan kementerian
lembaga, termasuk di dalamnya Kantor Staf
Kepresidenan (KSP), Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial,
Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung.

249 31
Gelar Job Fair di
Positive Suarakarya Gelar Job Fair, Kementerian Ketenagakerjaan (
.
Augus Sulawesi Selatan,
.id
Kemnaker ) bekerja sama dengan Dinas Tenaga
t 2022 Kemnaker
Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan
Menyediakan 5500
selenggarakan secara virtual selama tiga hari, SeninLowongan
Rabu (29-31/8/2022). Job Fair virtual ini diikuti 68
Pekerjaan
perusahaan, dan tersedia 5500 kuota lowongan
pekerjaan dari 174 jabatan (inklusi, disabilitas, dan
non-disabilitas) di wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan.. "Jadi bagaimana job fair virtual yang kita
lakukan ini mampu mengakomodir, yang namanya
tuntutan permintaan angkatan kerja dan langsung
mendapatkan pekerjaan," kata Sekjen Anwar, di
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Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (30/8/2022).
Dalam Job Fair tersebut terdapat berbagai sektor
lapangan usaha.
250 31
BLT Pekerja Rp600. Neutral Okezone
.
Augus 000 Cair Pekan Ini,
t 2022 Perhatikan
Syaratnya Ya!

BLT pekerja sebesar Rp600. 000 dipastikan cair
pekan ini. BLT ini akan cair ke 16 juta pekerja yang
bergaji maksimum Rp3,5 juta dengan anggaran
mencapai Rp9,6 triliun. Menteri Keuangan Sri
Mulyani mengatakan kalau nantinya pencairan BLT
pekerja ini akan diurus oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). "Menakertrans akan
segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung
bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja
tersebut," ujar Sri Mulyani.

251 31
Link dan Cara Cek Positive Detik
.
Augus Penerima Bantuan
t 2022 Subsidi Upah

"Bantuan sebesar Rp 600 ribu akan diberikan
kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5
juta. 4. Lengkapi profil Anda seperti foto profil,
tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi. 5.
Cek pemberitahuan. Pemerintah kembali
menyalurkan bantuan untuk para pekerja dalam
bentuk bantuan subsidi upah (BSU).

252 31
3 Jenis Bansos yang Positive Okezone
.
Augus Cair saat Harga
t 2022 BBM Naik

Ada tiga bansos yang disiapkan dalam rencana
kenaikan harga BBM. Di mana pemerintah
mengalokasikan Rp24,17 triliun sebagai bantalan
sosial saat harga BBM dinaikan pada minggu ini.
"Pak Presiden instruksikan juga untuk membantu 16
juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta
per bulan," kata Sri Mulyani. Di mana masingmasing keluarga mendapat Rp150. 000 selama 4
bulan atau total sebesar Rp600. 000 yang akan
diberikan 2 kali.

253 31
Siap-siap! Pekerja Positive Demak
.
Augus Bakal Dapat
Bicara
t 2022 Bantuan 600 Ribu
dari BSU 2022
Pekan Ini, Cek
Syarat dan Cara
Pencairannya Demak Bicara

Sri Mulyani Menteri Keuangan menyatakan BSU
2022 senilai Rp600. 000 bakal disalurkan mulai
pekan ini kepada 16 juta pekerja dengan gaji
maksimum Rp3.500.000 juta per bulan. Berikut tata
cara cek nama penerima BSU 2022 sebesar Rp600.
000 untuk mencairkan BLT Subsidi Gaji yang
dikabarkan cair pekan ini. DEMAK BICARAPemerintah akan menyalurkan dana BSU 2022 atau
BLT Subsidi Gaji bagi pekerja pada September
mendatang. Pada April 2022, Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) sempat
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mengatakan akan menyalurkan dana subsidi gaji
kepada pekerja melalui BSU 2022 senilai Rp600.000.
254 31
Menanti Kejelasan Negativ Detik
.
Augus Nasib Kenaikan
e
t 2022 Harga BBM yang
Katanya Hari Ini

255 31
Menaker Dukung
.
Augus Percepatan RUU
t 2022 Perlindungan
Pekerja Rumah
Tangga

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Arifin Tasrif buka suara dan meminta masyarakat
menunggu hari ini, 31 Agustus 2022. "Ya tunggu aja
besok (hari ini)," ujar Arifin Tasrif dilansir dari
Antara, Selasa (30/8/2022) kemarin. Belum jelas
maksud Arifin Tasrif apakah hari ini kenaikan atau
pengumuman terkait harga BBM subsidi. Sinyal
kenaikan harga BBM semakin kuat dan dekat.

Positive Media
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambut
Indonesia baik adanya pembentukan gugus tugas Rancangan
Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja
Rumah Tangga (RUU PPRT), dan mendukung
percepatan penyelesaian RUU PPRT menjadi UU
PPRT. Pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT ini
bertujuan menciptakan hubungan industrial yang
kondusif tanpa diskriminasi antara pekerja rumah
tangga dan pengusaha. "Bersama Kementerian lain
dan DPR, Kemnaker memiliki keinginan yang sama
untuk dapat mempercepat RUU PPRT ini menjadi
Undang-Undang, untuk memberikan pelindungan
bagi tenaga kerja informal khususnya pekerja
rumah tangga dengan tetap memperhatikan kondisi
sosial masyarakat dan peraturan perundangundangan lainnya," ungkapnya dilansir dari
keterangan resmi, Rabu (31/8). "Namun adanya
RUU PPRT dinaikkan statusnya menjadi UndangUndang ini, menjadi sangat penting dan sangat
efektif untuk memberikan pelindungan dan payung
hukum yang lebih kuat lagi bagi PRT," sambungnya.

256 31
Info Terbaru BSU Neutral Ayoindone Berikut info terbaru BSU 2022 cair minggu ini.
.
Augus 2022 Cair Minggu
sia.com
Tanda BSU 2022 cair minggu ini dapat dilakukan
t 2022 Ini, Cek di Sini
pengecekan pada saldo rekening Bank Himbara
Apakah Nama Anda
atau Himpunan Bank Milik Negara. Terkait kapan
Terdaftar?
BSU 2022 cair minggu ini, para pekerja calon
penerima dana bisa melakukan pengecekan dengan
memperhatikan tanda yang ada dan notifikasi yang
diterima. BSU 2022 merupakan program bantuan
pemerintah melalui Kemnaker via BPJS
Ketenagakerjaan.
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257 31
BBM Naik, Deretan Positive Publiksultr PUBLIKSULTRA.ID- Ada tiga bansos yang disiapkan
.
Augus Bansos Ini Langsung
a.id
dalam rencana kenaikan harga BBM. Di mana
t 2022 Cair - publiksultra
pemerintah mengalokasikan Rp24,17 triliun sebagai
bantalan sosial saat harga BBM dinaikan pada
minggu ini. Di mana masing-masing keluarga
mendapat Rp150. 000 selama 4 bulan atau total
sebesar Rp600. 000 yang akan diberikan 2 kali. Di
mana bansos tersebut diberikan dalam rencana
kenaikan harga BBM.
258 31
KSP: Pemerintah
.
Augus Percepat
t 2022 Pembentukan UU
PPRT

Neutral Republika Ada, 4,2 juta jumlah pekerja rumah tangga di
Indonesia, yang 75,5 persen di antaranya adalah
perempuan dan 25 persennya adalah anak-anak,"
kata Jaleswari, dikutip dari siaran pers KSP pada
Rabu (31/8/2022). Sementara itu, Gugus Tugas UU
PPRT beranggotakan delapan kementerian
lembaga, termasuk di dalamnya KSP, Kemenko
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial,
Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung. Deputi V Kepala
Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani
memastikan pemerintah tengah bekerja keras
mempercepat pembentukan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Ia
mengatakan, kementerian dan lembaga telah
membentuk konsolidasi dan sinkronisasi yang kuat
melalui konsinyering pertama dan diskusi terbatas
Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PPRT di
Jakarta, Selasa (30/8).

259 31
Harga BBM Naik
Negativ Tribun
.
Augus Bulan September, e
News
t 2022 Pemerintah Alihkan
Pontianak
Subsidi BBM Jadi
BLT 600. 000 !

( BLT ). Kabarnya BLT yang diberikan dengan
nominal RP 600. 000 BLT ini merupakan satu dari
tiga bantuan tambahan pengalihan subsidi Bahan
Bakar Minyak (BBM), dengan total anggaran sekitar
Rp 24,17 triliun. Dengan demikian, setiap penerima
akan mendapatkan BLT pengalihan subsidi BBM
sebesar Rp 600.000. Menurut Risma, BLT ini
nantinya akan disalurkan kepada masyarakat
melalui PT Pos Indonesia. Menteri Risma
mengatakan untuk mekanisme penairan BLT
pengalihan subsidi BBM akan disalurkan dalam dua
tahap, yaitu Rp 300. 000 untuk satu kali cair. Namun
demikian, Kemensos akan menyalurkan bantuan
sebanyak dua kali, masing-masing sebesar Rp
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300.000. Adapun menurut Risma, pemerintah
menggunakan data KPM terakhir per September
2022 sebagai rujukan penerima penyaluran BLT
pengalihan subsidi BBM.
260 31
BSU 2022 Rp600. Neutral Pikiran
.
Augus 000 Akan Cair
Rakyat
t 2022 September? Cek
Depok
Nama Penerima di
Link
bsu.bpjsketenagake
rjaan.go.id

BSU 2022 Rp600. 000 akan cair September? cek
nama penerima di link
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. BSU 2022
dikabarkan akan segera cair untuk para pekerja dan
buruh, senilai Rp600. 000 dari Kemnaker.
Sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com
dari situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, berikut
penjelasan cara cek nama penerima BSU 2022
Rp600. 000 yang berpeluang cair di bulan
September. Untuk bisa dapat BSU 2022, pekerja
atau penerima Bantuan Subsidi Upah harus lebih
dulu melakukan cek nama penerima di link
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, guna memastikan
sudah terdaftar sebagai penerima bantuan atau
tidak. Adapun bantuan BSU 2022 Rp600. 000 ini,
hanya akan dicairkan kepada pekerja yang memiliki
pendapatan gaji atau upah di bawah Rp3,5 juta per
bulan, dengan syarat-syarat tertentu.

261 31
Ojek Online Bakal
.
Augus Dapat Subsidi
t 2022 Transportasi, Ini
Penjelasan Sri
Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan
subsidi transportasi untuk angkutan umum
termasuk ojek online, serta nelayan sejalan dengan
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Kami
di Kemenkeu juga menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) di mana 2 persen dari dana
transfer umum yaitu DAU dan DBH diberikan ke
rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk
angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan,
serta untuk perlindungan sosial tambahan," kata Sri
Mulyani, Senin (29/8). "Bansos akan mengalir untuk
16 juta pekerja, sebesar Rp600 ribu per pekerja per
bulan yang diberikan lewat Kementerian
Ketenagakerjaan," imbuh Ani. Dalam hal ini,
Kemendagri akan menerbitkan aturan untuk
perlindungan sosial tambahan," kata Ani.

Neutral Trans
Online
Watch

262 31
Menaker Dukung Positive Republika Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
.
Augus Percepatan
mendukung percepatan pembahasan dan
t 2022 Pengesahan RUU
pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang
Pelindungan PRT
Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
|Republika Online
"Bersama Kementerian lain dan DPR, Kemnaker
memiliki keinginan yang sama untuk dapat
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mempercepat RUU PPRT ini menjadi UndangUndang, untuk memberikan pelindungan bagi
tenaga kerja informal khususnya pekerja rumah
tangga dengan tetap memperhatikan kondisi sosial
masyarakat dan peraturan perundang-undangan
lainnya," kata Ida dalam rapat Gugus Tugas RUU
PPRT yang digelar Kantor Staf Presiden di Jakarta,
Selasa (30/8/2022). "Namun adanya RUU PPRT
dinaikkan statusnya menjadi Undang-Undang ini,
menjadi sangat penting dan sangat efektif untuk
memberikan pelindungan dan payung hukum yang
lebih kuat lagi bagi PRT," ujarnya. Wakil Menteri
Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej
menyebut RUU PPRT terdiri atas berisi 12 Bab dan
34 pasal.
263 31
Srikandi DPW
Positive Sumut 24
.
Augus Pendawa Sumatra
t 2022 Utara Lakukan
Pemberdayaan
Srikandi Bersama
Menaker Jelang
Milad 23th
Pendawa - Sumatra
Utara24

264 31
Menaker Dukung
.
Augus Percepatan
t 2022 Pengesahan RUU
Pelindungan PRT

Medan I Sumatra Utara24.co. Menjelang gelar
Milad 23 Th Persatuan Pemuda Jawa (PENDAWA)
pada bulan September mendatang, Srikandi DPW
Pendawa Sumatra Utara yang merupakan salah satu
lembaga sayap Pendawa akan melakukan
pemberdayaan kaum perempuan yang bekerjasama
dengan Kemenaker. Hal ini disampaikan Dewi
Anggraini,SAg ketua Srikandi DPW Pendawa
Sumatra Utara di dampingi pengurus Srikandi
Sumatra Utara, usai gelar rapatnya di kantor
PENDAWA Jl.Garu III Medan, Selasa (30/08).
Srikandi DPW Pendawa Sumatra Utara juga akan
berperan serta aktif dalam mensukseskan Milad ke
23th Pendawa bersama lembaga-lembaga sayap
lainnya. Sehingga keberadaan Pendawa dapat selalu
bermanfaat buat warga Pendawa dan masyarakat
umumnya.

Positive Republika Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mendukung percepatan pembahasan dan
pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang
Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
"Bersama Kementerian lain dan DPR, Kemnaker
memiliki keinginan yang sama untuk dapat
mempercepat RUU PPRT ini menjadi UndangUndang, untuk memberikan pelindungan bagi
tenaga kerja informal khususnya pekerja rumah
tangga dengan tetap memperhatikan kondisi sosial
masyarakat dan peraturan perundang-undangan
lainnya," kata Ida dalam rapat Gugus Tugas RUU
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PPRT yang digelar Kantor Staf Presiden di Jakarta,
Selasa (30/8/2022). "Namun adanya RUU PPRT
dinaikkan statusnya menjadi Undang-Undang ini,
menjadi sangat penting dan sangat efektif untuk
memberikan pelindungan dan payung hukum yang
lebih kuat lagi bagi PRT," ujarnya. Wakil Menteri
Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej
menyebut RUU PPRT terdiri atas berisi 12 Bab dan
34 pasal.
265 31
KABAR Gembira, Neutral Tribun Bali
.
Augus BLT Subsidi Gaji Rp
t 2022 600 Ribu per Orang
Segera Cair, Ini
Syarat Penerima

Nilai bantuan subsidi upah ( BSU) 2022 tersebut
sebesar Rp 600.000. Sri Mulyani mengatakan,
Presiden Jokowi meminta 16 juta pekerja yang
memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan
mendapatkan bantuan Rp600.000. "Total
anggarannya Rp9,6 triliun," ungkap Sri Mulyani.
Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah
minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar
dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi
paling banyak sebesar upah minimum
kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus
ribuan penuh. Syarat Penerima BSU 2022. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5
juta.

266 31
Sekjen Kemenaker Neutral Elshinta
.
Augus minta provinsi lain
t 2022 contohi Virtual Job
Fair Sulawesi
Selatan

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) Prof Anwar Sanusi mengapresiasi
pelaksanaan Virtual Job Fair Sulawesi Selatan 2022,
kemudian meminta provinsi lain agar bisa
mencontoh giat tersebut. Keberhasilan di Sulawesi
Selatan ini akan saya sampaikan ke provinsi lain
agar bisa melakukan hal yang sama," kata Anwar
pada seremoni pembukaan Virtual Job Fair Sulawesi
Selatan 2022 di Makassar, Selasa. Sementara,
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman
mengatakan, pihaknya terus berupaya menciptakan
lapangan kerja melalui program yang diturunkan di
masyarakat, di antaranya, pembangunan
infrastruktur. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf
menyampaikan, 69 perusahaan nasional dan
multinasional terlibat dalam job fair yang
diselenggarakan virtual ini.
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267 31
Kabar Gembira!
Positive Ini
Kabar menggembirakan datang bagi para pekerja
.
Augus Pekerja Bergaji
Sumedang yang memiliki gaji dibawah 3,5 juta per bulan.
t 2022 Dibawah 3,5 Juta
Adapun besaran bantuan tunai bagi para pekerja
Bakal Terima
bergaji dibawah 3,5 juta yaitu sebesar Rp 600 ribu
Bansos Rp 600.000
yang akan disalurkan kepada 16 juta para pekerja di
Indonesia. Pasalnya, Pemerintah pusat akan
menggelontorkan bantuan tunai sebagai pengalihan
dari kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Demikian
disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Sri Mulyani dalam siaran persnya belum lama ini.
268 31
Wakil Bupati
.
Augus Asahan Buka
t 2022 Pelatihan DUDI

Neutral Sumut Pos Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar
SSos MSi membuka secara resmi Pelatihan Dunia
Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor
Bupati Asahan, Selasa (30/8). Ini disampaikan oleh
Fandi Ahmad ST Sub Koordinator Pemberdayaan
BBPVP Medan saat menyampaikan laporannya
dihadapan Wakil Bupati Asahan, Kepala BBPVP
Medan, Kadis Disnaker Kabupaten Asahan, peserta
pelatihan dan tamu undangan lainnya. Sebelum
memberikan bimbingan dan arahannya Wakil
Bupati Asahan menyerahkan Id card secara simbolis
kepada peserta pelatihan.

269 31
Cara Cek Penerima Positive Kompas
.
Augus BLT Subsidi untuk
t 2022 Karyawan Gaji
Maksimal Rp 3,5
Juta

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

270 31
Cara Cek Penerima Positive Kompas
.
Augus BLT Subsidi untuk
t 2022 Karyawan Gaji
Maksimal Rp 3,5
Juta

Seperti diketahui, BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji
2022 akan diberikan senilai Rp 600. 000 kepada
setiap pekerja yang bergaji maksimal 3,5 juta per
bulan. Berikut 2 cara cek BLT subsidi gaji 2022 untuk
karyawan dengan gaji per bulan kurang dari Rp 3,5
juta:. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
mengatakan Pemerintah akan kembali
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mengucurkan program BLT BSU atau subsidi gaji
kepada 16 juta pekerja (BLT subsidi gaji 2022 atau
BSU 2022). Untuk subsidi gaji kali ini, pemerintah
telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,6
triliun.
271 31
Target Penerima Positive Kompas.id Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan
.
Augus Bertambah, Buka
subsidi upah untuk mengantisipasi dampak
t 2022 Ruang Pendaftaran
kenaikan bahan bakar minyak dan harga sejumlah
Bantuan Subsidi
barang terhadap daya beli masyarakat. Dengan
Upah
jumlah target penerima yang bertambah, ruang
pendaftaran program bantuan sosial itu perlu
dibuka agar bisa lebih merangkul lebih banyak
pekerja dan rakyat kecil. Sebelumnya, Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan,
pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp
24,17 triliun untuk menyediakan tiga jenis bantalan
sosial. Salah satunya, program bantuan subsidi upah
(BSU) yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja
dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
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Title

Jadi Tuan Rumah KKIN VIII Regional Wilayah Timur, BPVP Kendari Author
Penuhi Standar Kompetensi

_noname

Media

Lentera Sultra

Reporter

Date

30 August 2022

Tone

Link

http://lenterasultra.com/web/2022/08/30/jadi-tuan-rumah-kkin-viii-regional-wilayahtimur-bpvp-kendari-penuhi-standar-kompetensi

Positive

Summary Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari menjadi pelaksanakan Kompetisi
Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII untuk wilayah regional timur pada 29 Agustus
2022 kemarin. Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu mengatakan, pelaksanan KKIN
tersebut berlangsung lima hari, sejak 29 hingga 2 Agustus 2022. "Alhamdulillah, pelaksanaan
KKIN semua sudah siap dan dilaksanakan sesuai jadwalnya," kata La Ode Haji Polondu, Selasa
(30/8/22.). Ia melanjutkan, ada 10 provinsi yang menjadi peserta KKIN yakni Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua, Papua
Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Gorontalo.

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari menjadi pelaksanakan Kompetisi Keterampilan
Instruktur Nasional (KKIN) VIII untuk wilayah regional timur pada 29 Agustus 2022 kemarin.Segala
persiapan dalam kompetisi tersebut telah memenuhi standar kompetensi dalam bidang lomba
elektronika, pengelasan, instalasi listrik, pendingin dan tata udara, otomotif sepeda motor, otomotif
kendaraan ringan, desain grafis, kecantikan, pelayanan restoran, solusi perangkat lunak, tata busana
danmerancang rekayasa mekanik CAD.Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu mengatakan,
pelaksanan KKIN tersebut berlangsung lima hari, sejak 29 hingga 2 Agustus 2022. Kegiatan itu diikuti 110
peserta dari wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua."Alhamdulillah, pelaksanaan KKIN semua sudah siap
dan dilaksanakan sesuai jadwalnya," kata La Ode Haji Polondu, Selasa (30/8/22.)Ia melanjutkan, ada 10
provinsi yang menjadi peserta KKIN yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Gorontalo."Jadi, 12 bidang
lomba yang diperlombakan akan dinilai kompeten pada aspek teknis dan metodologi oleh dewan juri
yang dihadirkan dari pusat, hal itu untuk menjaga independensi dan profesionalisme pada proses
penentuan juara," katanya.Sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan, ia memastikan tidak punya
kewenangan mengintervensi hasil pertandingan. Siapapun yang menjadi juara akan berkompetisi di
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Padang, Sumatera Barat untuk mewakili regional wilayah timur.Mantan Kepala Bagian (Kabag) Rumah
Tangga Kementerian Ketenagakerjaan RI ini menambahkan, kegiatan tersebut merupakan bagian untuk
memotivasi dan memberi kesempatan bagi instruktur dalam berkompetisi secara positif dan konstruktif.
Sehingga dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap profesi dan unit kerjanya."Kami berharap
kepercayaan yang diberikan kepada kami dapat kami jalankan dengan sukses sesuai harapan dan untuk
para instruktur peserta KKIN bisa semakin meningkatkan kompetensi dalam menguasai kejuruan yang
ditekuni," tutupnya.
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Title

The Deputy Governor of Southeast Sulawesi Officially Opens KKIN VIII Author
for the Eastern Region

Https

Media

Indonesia Postsen

Reporter

Date

30 August 2022

Tone

Link

http://indonesia.postsen.com/news/177403/The-Deputy-Governor-of-Southeast-SulawesiOfficially-Opens-KKIN-VIII-for-the-Eastern-Region.html

Neutral

Summary The Deputy Governor of Southeast Sulawesi (Sultra) Lukman Abunawas officially opened the
National Instructor Skills Competition (KKIN) VIII Eastern Region 2022 organized by the
Vocational and Productivity Training Agency (BPVP) Kendari, which was held at the Claro
Hotel, Kendari, Monday (29 August 2022).

The Deputy Governor of Southeast Sulawesi (Sultra) Lukman Abunawas officially opened the National
Instructor Skills Competition (KKIN) VIII Eastern Region 2022 organized by the Vocational and Productivity
Training Agency (BPVP) Kendari, which was held at the Claro Hotel , Kendari, Monday (29 August
2022).Present at this event were the Chairman of the DPRD for the Province of Southeast Sulawesi,
Abdurrahman Saleh, the Director General of Binalavotas, the Indonesian Ministry of Manpower, Budi
Hartawan, representatives of the Forkopimda Prov. Southeast Sulawesi, Southeast Sulawesi Kabinda,
representatives of the Mayor of Kendari, leaders of vertical institutions both civil and TNI/Polri, Head of
the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights Silvester Sili Laba, high-ranking officials in
the scope of the Southeast Sulawesi Provincial Government.Also attending were Heads of Regency/City
Manpower Offices throughout Southeast Sulawesi, Heads of Vocational and Productivity Training Centers
and Training Centers, Heads of Occupational Safety and Health (K3) Centers and Heads of the Office for
Expansion of Employment Opportunities of the Ministry of Manpower, Head of Kendari Vocational and
Productivity Training Centers , the KKIN VIII Eastern Regional Jury and the participants of the Eastern
Region VIII Regional KKIN 10 Provinces of Eastern Indonesia.The committee report submitted by La Ode
Haji Polondu, as the Head of BLK or BPVP Kendari stated that, this year Southeast Sulawesi as the host
for the opening of the National Instructor Skills Competition (KKIN) VIII eastern region in 2022, held from
August 29 to 2 September 2022, 11 (eleven) championships will be held at the Kendari Vocational and
Productivity Training Center and 1 (one) vocational restaurant service will be held at the Claro Hotel
Kendari.Furthermore, the fields of competition that are included are 12 fields, including electrical
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installation, electronics, grounding, cooling and air conditioning, motorcycle automotive, light vehicle
automotive, graphic design, CAD mechanical engineering planning, software solutions and information
technology for business, fashion design. , beauty, and restaurant service.The participants who took part
in this activity were 110 competitors from 10 provinces from eastern Indonesia, including those from
Papua, West Papua, Maluku, North Maluku, North Sulawesi, Gorontalo, West Sulawesi, South Sulawesi,
and Southeast Sulawesi.Furthermore, the Inspector General of Vocational Training and Productivity of
the Indonesian Ministry of Manpower, Budi Hartawan, expressed his appreciation to the Kendari
Vocational and Productivity Training Center for preparing for the implementation of KKIN properly.At the
same time, Budi Hartawan said that, in the final of the VIII National Instructor Skills Competition (KKIN)
for the eastern region of Indonesia, the final will continue at the national level in Padang in October
2022."Therefore, I hope that this competition is carried out well, so that later we can compete with the
winners that have been produced from the KKIN which was held in Bekasi, Solo, Aceh and also in Kendari,"
explained Budi Hartawan.In the remarks of the Deputy Governor of Southeast Sulawesi, Lukman
Abunawas said that the implementation of the National Instructor Skills Competition (KKIN) VIII for the
eastern region was held in Kendari City, Southeast Sulawesi Province in 2022, with the Vocational and
Productivity Training Center (BPVP). It said "Kendari as the organizing committee, is one form of
implementation of the Presidential Regulation No. 6 of 2022 concerning the revitalization of vocational
education and vocational training," said the Deputy Governor.According to him, the Provincial
Government and the people of Southeast Sulawesi welcomed and appreciated the implementation of
the Eastern Regional VIII National Instructor Skills Competition (KKIN VIII) in 2022 which was attended by
110 instructors or trainers from various job training institutions from 10 countries. Provinces in eastern
Indonesia," said the Deputy Governor.The Deputy Governor of Southeast Sulawesi also expressed his
gratitude and highest appreciation to the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia, Mrs. Dr.
Hj. Ida Fauziyah, M.Si, for the collaboration and synergy of the Ministry of Manpower of the Republic of
Indonesia with the Provincial Government of Southeast Sulawesi, especially in competency-based
training for the workforce carried out by the Kendari BPVP extended family.He continued, "I also express
my pride and gratitude to the Head of BLK or BPVP Kendari, my younger brother La Ode Haji Polondu and
the entire extended family of BLK Kendari who are always committed to continuously improving the
quality of human resources in the workforce in Southeast Sulawesi Province through competency-based
training and training. entrepreneurship development as well as increasing training in accordance with
the needs of the job market or the needs of the business world and the industrial world," explained the
Deputy Governor.The Government of Southeast Sulawesi conveys congratulations and hopes to the
participants and all instructors of job training centers in eastern Indonesia to continue to hone and
improve competencies to be transferred to the trainees they train. one of them is through the KKIN VIII
event for the eastern region which is currently being held at BLK or BPVP Kendari.Then, the Deputy
Governor of Southeast Sulawesi officially opened the Opening of the Eastern Regional VIII National
Instructor Skills Competition (KKIN) in 2022, "by saying Bismillahirrahmanirrahim, while asking Allah
Subhanahu Wata'ala's blessing, the Opening of the Eastern Region VIII National Instructor Skills
Competition (KKIN) In 2022, I declare that it will be officially opened," Closed the Deputy Governor.The
article is in Indonesian
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Bansos pengalihan kenaikan BBM, Rp150 ribu dibayar 4 kali,
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Positive

Summary Dikatakan Jokowi, bansos pertama yakni sebesar Rp 150 ribu yang dibayarkan 4 kali kepada
20,65 juta keluarga penerima manfaat. "Sebanyak Rp12,4 triliun akan disalurkan berupa
bantuan sosial sebesar Rp150 ribu yang dibayarkan 4 kali kepada 20,65 juta keluarga
penerima manfaat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah bakal
memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) dengan total anggaran sebesar Rp 24,17
triliun. Bansos tersebut disalurkan sebagai sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah bakal memberikan sejumlah bantuan sosial
(bansos) dengan total anggaran sebesar Rp 24,17 triliun. Bansos tersebut disalurkan sebagai sebagai
bentuk pengalihan subsidi BBM.Jokowi berharap, penyaluran Bansos ini nantinya akan meringankan
beban masyarakat akibat kenaikan harga sebagai dampak dinaikkannya harga BBM.Hal itu disampaikan
Jokowi melalui cuitan di akun Twitternya, Senin (29/8/2022)."Pemerintah akan menyalurkan sejumlah
bantuan sosial tambahan kepada masyarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17
triliun. Saya berharap agar bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan
pada tekanan berbagai kenaikan harga," tulis Jokowi di akun Twitternya @jokowi.Jokowi kemudian
merinci bansos yang diberikan. Dikatakan Jokowi, bansos pertama yakni sebesar Rp 150 ribu yang
dibayarkan 4 kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Anggarannya sebesar Rp 12,4
triliun.Bansos selanjutnya yakni untuk 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan,
dimana para pekerja itu akan mendapatkan bansos sebesar Rp 600 ribu."Sebanyak Rp12,4 triliun akan
disalurkan berupa bantuan sosial sebesar Rp150 ribu yang dibayarkan 4 kali kepada 20,65 juta keluarga
penerima manfaat. Lalu, Rp9,6 triliun disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta
per bulan, masing-masing Rp600 ribu," tulisnya.Tak hanya itu, Jokowi juga menyampaikan, akan diberima
pula bansos dari pemerintah daerah dalam bentuk subsidi transportasi kepada angkutan umum, ojek dan
nelayan."Selanjutnya, pemerintah daerah akan menggunakan anggaran 2 persen dari dana transfer
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umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dalam bentuk subsidi transportasi. Dana Rp2,17
triliun ini disalurkan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, sampai nelayan,"
tulisnya.Diketahui, saat ini pemerintah bersiap untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.Namun, hingga
saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait kenaikan harga BBM subsidi.Sementara itu
dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pernyataan
senada dengan keterangan Jokowi.Bansos sebesar Rp 24,17 triliun itu merupakan bansos tambahan
sebagai bentuk kompensasi pengalihan harga BBM."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak
Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini
diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi
kemiskinan," ujar Menkeu di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden
Jokowi, Senin (29/8/2022).Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan
sosial tambahan.Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun
dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial
(Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang
akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150
ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu
pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu.Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi
anggaran Rp9,6 triliun.Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini
akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu."Bapak
Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum
Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.
Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa
dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Ketiga, pemerintah daerah
(pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana
Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.Subsidi ini akan
diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan.Selain itu,
pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan
menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di
mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk
subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan
sosial tambahan," pungkasnya.
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Summary Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan Subsidi Upah Rp600 ribu Berikut kriteria penerima BSU
Rp600 ribu yang jika tidak ada halangan akan mulai disalurkan pekan depan. Dari sekian
banyak bantuan yang pemerintah salurkan, kali ini Pemerintah menyalurkan bantuan subsidi
upah (BSU) sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per
bulan. Bantuan dalam bentuk BSU senilai Rp600. 000 akan diberikan kepada kepada 16 juta
pekerja di seluruh Indonesia yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta tiap bulannya. Pilih
menu "Cek Status Calon Penerima BSU" 3.

Dari sekian banyak bantuan yang pemerintah salurkan, kali ini Pemerintah menyalurkan bantuan subsidi
upah (BSU) sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Informasi
penyaluran itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers hasil
rapatnya bersama Presiden Jokowi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma
Harini, Senin (29/8/2022).Presiden Jokowi akan memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) kepada
masyarakat dengan menggunakan Rp24,17 triliun dari anggaran subsidi BBM. Bantuan dalam bentuk BSU
senilai Rp600. 000 akan diberikan kepada kepada 16 juta pekerja di seluruh Indonesia yang memiliki gaji
maksimum Rp3,5 juta tiap bulannya. Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan Subsidi Upah Rp600 ribu
Berikut kriteria penerima BSU Rp600 ribu yang jika tidak ada halangan akan mulai disalurkan pekan
depan. Penerimanya ini akan ditentukan berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).1.
Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)2. Peserta aktif
program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 3. Memiliki gaji/upah paling banyak
sebesar Rp 3,5 juta. Pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Maka persyaratan
gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas
hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh: upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312
dibulatkan menjadi Rp 4.800.000 4. Penerima BSU diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang
konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan
dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK) 5. Memiliki rekening bank yang aktifUntuk
memastikan apakah kamu termasuk ke dalam daftar penerima bantuan tersebut, simak cara mengecek
status penerima BSU berikut ini. 1. Kunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Pilih menu "Cek Status
Calon Penerima BSU" 3. Masukkan data diri sesuai kolom yang tersedia, meliputi NIK, Nama Lengkap, dan
Tanggal Lahir 4. Setelah mengisi data diri, klik captcha "saya bukan robot" kemudian klik lanjutkan 5.
Nantinya akan terlihat di akun tersebut jika kamu masuk kriteria penerima BSU Kabar baiknya lagi,
pemerintah juga akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600. 000 kepada 20,65 juta
masyarakat miskin.Ditambah Pemerintah Daerah berencana menegeluarkan kebijakan program bantuan
sosial berupa subsidi transportasi umum dari kas APBD.
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Summary Artinya, positif untuk melakukan pencegahan kemacetan dengan mengatur jam kerja seperti
yang adanya WFH, kerja di kantor, itu udah dibagi persentasenya," ungkap Chaidir,
sebagaimana dikutip dari NTMC Polri. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman
mengatakan ada respons positif untuk penerapan aturan jam kantor di Ibu Kota dalam rapat
koordinasi dengan sejumlah pihak. "Sudah kami lakukan rapat koordinasi bersama dari
seluruh instansi terkait baik itu dari KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas
Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada. Wakil Kepala
Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta, Chaidir mengatakan pembahasan intens terus
dilakukan bersama Polda Metro Jaya, KemenPAN-RB, terkait pembagian jam kerja kantor.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta, Chaidir mengatakan pembahasan intens terus
dilakukan bersama Polda Metro Jaya, KemenPAN-RB, terkait pembagian jam kerja kantor. Chaidir
menuturkan sejauh ini pembahasan bersama pemerintah pusat mengarah ke hal positif. Prinsipnya,
upaya pengaturan jam pergi ke kantor ini diyakini mencegah terjadinya kemacetan.Dalam kebijakan baru,
akan diatur mengenai jam kerja hingga pembagian Work from Home (WFH) dan Work from Office (WFO).
Kebijakan terbaru yang sedang digodok akan disesuaikan dengan aturan yang ditetapkan oleh
KemenPAN-RB. "Prinsipnya positif. Artinya, positif untuk melakukan pencegahan kemacetan dengan
mengatur jam kerja seperti yang adanya WFH, kerja di kantor, itu udah dibagi persentasenya," ungkap
Chaidir, sebagaimana dikutip dari NTMC Polri. "Yang penting jumlah kerjanya itu sesuai dengan aturan,
output-nya ada kemudian jam kerja yang diberlakukan oleh PermenPAN juga sama," sambungnya.
Wacana pengaturan jam kerja kantor di DKI Jakarta terus digodok. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes
Pol Latif Usman mengatakan ada respons positif untuk penerapan aturan jam kantor di Ibu Kota dalam
rapat koordinasi dengan sejumlah pihak. "Sudah kami lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh
instansi terkait baik itu dari KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD,
dari Provinsi Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada. Baik itu Apindo, lalu pengusaha-pengusaha
angkutan. Sudah kami lakukan rapat dengan hasilnya mereka menyepakati," kata Latif Usman di Polda
Metro Jaya, Jakarta.
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Summary Artinya, positif untuk melakukan pencegahan kemacetan dengan mengatur jam kerja seperti
yang adanya WFH, kerja di kantor, itu udah dibagi persentasenya," ungkap Chaidir,
sebagaimana dikutip dari NTMC Polri.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta, Chaidir mengatakan pembahasan intens terus
dilakukan bersama Polda Metro Jaya, KemenPAN-RB, terkait pembagian jam kerja kantor.Chaidir
menuturkan sejauh ini pembahasan bersama pemerintah pusat mengarah ke hal positif. Prinsipnya,
upaya pengaturan jam pergi ke kantor ini diyakini mencegah terjadinya kemacetan .Dalam kebijakan
baru, akan diatur mengenai jam kerja hingga pembagian Work from Home (WFH) dan Work from Office
(WFO). Kebijakan terbaru yang sedang digodok akan disesuaikan dengan aturan yang ditetapkan oleh
KemenPAN-RB."Prinsipnya positif. Artinya, positif untuk melakukan pencegahan kemacetan dengan
mengatur jam kerja seperti yang adanya WFH, kerja di kantor, itu udah dibagi persentasenya," ungkap
Chaidir, sebagaimana dikutip dari NTMC Polri."Yang penting jumlah kerjanya itu sesuai dengan aturan,
output-nya ada kemudian jam kerja yang diberlakukan oleh PermenPAN juga sama,"
sambungnya.Wacana pengaturan jam kerja kantor di DKI Jakarta terus digodok. Dirlantas Polda Metro
Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan ada respons positif untuk penerapan aturan jam kantor di Ibu
Kota dalam rapat koordinasi dengan sejumlah pihak."Sudah kami lakukan rapat koordinasi bersama dari
seluruh instansi terkait baik itu dari KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari
DPRD, dari Provinsi Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada. Baik itu Apindo, lalu pengusaha-pengusaha
angkutan. Sudah kami lakukan rapat dengan hasilnya mereka menyepakati," kata Latif Usman di Polda
Metro Jaya, Jakarta.
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Summary (Foto: Humas Setkab/Rahmat) Kabarjagad.id, Jakarta- Pemerintah menyiapkan bantalan
sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak
(BBM) agar tepat sasaran. "Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden
untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. BLT ini
disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. Menkeu Sri
Mulyani didampingi Gubernur BI Perry Warjiyo dan Mensos Tri Rismaharini memberikan
keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/08/2022).

Menkeu Sri Mulyani didampingi Gubernur BI Perry Warjiyo dan Mensos Tri Rismaharini memberikan
keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/08/2022). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Kabarjagad.id, Jakarta - Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun
sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan
dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global. Hal ini
disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta,
usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). "Total bantalan sosial yang
tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah
sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan
bahkan mengurangi kemiskinan," ujar Menkeu. Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan
tiga jenis bantalan sosial tambahan. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh
Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. "Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga
penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan
oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua
kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu. Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU)
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dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar
Rp600 ribu. "Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki
gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar
Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga
langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani. Ketiga, pemerintah
daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU
(Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi
ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan.
Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. "Kementerian Dalam Negeri akan
menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di
mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk
subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan
sosial tambahan," pungkasnya.
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Summary Kabar gembira tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah
menggelar rapat kerja dengan Presiden Jokowi pada Senin (29/8/2022) kemarin. Terus
bagaimana cara mengetahui daftar pekerja yang menerima BSU bantalan sosial 2022 ini?.
Dikutip dari Kompas.com, berikut ini enam langkah untuk mengetahui apakah kita masuk
dalam penerima BSU bantalan sosial 2022 atau tidak :. 1. Kabar gembira bagi para pekerja
yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

Kabar gembira bagi para pekerja yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Pemerintah akan kembali
menyalurkan bantuan subsidi upah sebagai bantalan sosial pengalihan subsidi BBM.Pencairan BSU
bantalan sosial ini direncanakan akan dilaksanakan pada September ini.Masing-masing pekerja akan
menerima Rp 600 ribu.BSU bantalan sosial pengalihan subsidi BBM ini akan diberikan kepada 16 juta
pekerja yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Kabar gembira tersebut disampaikan langsung oleh
Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah menggelar rapat kerja dengan Presiden Jokowi pada Senin
(29/8/2022) kemarin."Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta
per bulan dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," sebut Sri Mulyani.Terus bagaimana cara
mengetahui daftar pekerja yang menerima BSU bantalan sosial 2022 ini?Dikutip dari Kompas.com,
berikut ini enam langkah untuk mengetahui apakah kita masuk dalam penerima BSU bantalan sosial 2022
atau tidak :1. Telusuri ke situs bsu.kemnaker.go.id.2. Daftar akun.Apabila pekerja belum memiliki akun
maka harus melakukan pendaftaran.Lengkapi pendaftaran akun. Kemudian, aktivasi akun dengan
menggunakan OTP yang akan dikirimkan melalui pesan teks pada nomor ponsel yang Anda daftarkan.3.
Jika sudah mendaftarkan akun, kemudian log in kembali menggunakan akun yang didaftarkan.4. Lengkapi
profil tahap ini, pekerja diminta untuk melengkapi biodata diri tentang Anda, termasuk status pernikahan
dan tipe lokasi disertai foto profil.5. Cek pemberitahuan setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi
apakah termasuk "Calon Penerima BSU" atau hanya sekadar tulisan "Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021",
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yang artinya Anda tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan sebesar Rp 600. 000 tersebut.Setelah
ada pemberitahuan tersebut, bagi yang merupakan penerima BSU akan kembali mendapat notifikasi
penyaluran yang bisa dicek pada situs Kemenaker dan masuk menggunakan akun yang Anda
daftarkan.Notifikasi penyaluran bertuliskan "Dana BSU 2021 Tersalurkan".Selain itu, untuk mengetahui
apakah Anda penerima BSU atau tidak, bisa mengakses melalui kanal-kanal informasi resmi yang
disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.Kanal-kanal resmi tersebut antara lain situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian aplikasi BPJSTKU.Selain itu, juga dapat mengakses melalui situs
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id dan layanan WhatsApp di nomor 081380070175 maupun call center
Layanan Masyarakat 175.
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Summary 5. Cek pemberitahuan setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi apakah termasuk
"Calon Penerima BSU" atau hanya sekadar tulisan "Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021", yang
artinya Anda tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan sebesar Rp 600. 000 tersebut.
Pemerintah akan segera mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar
Rp 600 ribu. Subsidi gaji yang diberikan kepada 16 juta pekerja sebesar Rp 600. 000 akan
dibayarkan sekaligus. Kabar gembira bagi para pekerja.

Kabar gembira bagi para pekerja. Pemerintah akan segera mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu.Subsidi gaji yang diberikan kepada 16 juta pekerja sebesar Rp 600. 000
akan dibayarkan sekaligus.Subsidi gaji yang akan dicairkan itu dituturkan oleh Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan persnya, Senin (29/8/2022).Namun teknis
pelaksanaan penyalurannya menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)."Ini
juga nanti Ibu Menakertrans akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan
pembayaran kepada para pekerja tersebut," ucapnya dikutip Selasa (30/8/2022).Total anggaran subsidi
gaji ini, pemerintah telah mengalokasikan Kas Negara sebesar Rp 9,6 triliun."Ini akan diberikan kepada
16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar Rp 9,6
triliun," sebut Sri Mulyani.Dihubungi terpisah, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari
menjelaskan, mengenai petunjuk teknis (juknis) penyalurannya masih dalam pertimbangan apakah masih
menggunakan skema BSU tahun 2021 atau harus direvisi kembali."Jadi juknis BSU akan digodok ulang
atau tidak, semua tergantung apakah akan ada perubahan skema BSU dibandingkan BSU tahun
sebelumnya," ujar Dita.Bagi 16 juta pekerja yang ingin mengetahui apakah termasuk penerima BSU atau
tidaknya bisa mengikuti langkah-langkah ini:1. Telusuri ke situs bsu.kemnaker.go.id.2. Daftar akun.
Apabila pekerja belum memiliki akun maka harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun.
Kemudian, aktivasi akun dengan menggunakan OTP yang akan dikirimkan melalui pesan teks pada nomor
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ponsel yang Anda daftarkan.3. Jika sudah mendaftarkan akun, kemudian log in kembali menggunakan
akun yang didaftarkan.4. Lengkapi profil tahap ini, pekerja diminta untuk melengkapi biodata diri tentang
Anda, termasuk status pernikahan dan tipe lokasi disertai foto profil.5. Cek pemberitahuan setelah itu,
Anda akan mendapatkan notifikasi apakah termasuk "Calon Penerima BSU" atau hanya sekadar tulisan
"Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021", yang artinya Anda tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan
sebesar Rp 600. 000 tersebut.Setelah ada pemberitahuan tersebut, bagi yang merupakan penerima BSU
akan kembali mendapat notifikasi penyaluran yang bisa dicek pada situs Kemenaker dan masuk
menggunakan akun yang Anda daftarkan. Notifikasi penyaluran bertuliskan "Dana BSU 2021
Tersalurkan".Selain itu, untuk mengetahui apakah Anda penerima BSU atau tidak, bisa mengakses
melalui kanal-kanal informasi resmi yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.Kanal-kanal resmi
tersebut antara lain situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian aplikasi BPJSTKU. Selain itu, juga
dapat mengakses melalui situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id dan layanan WhatsApp di nomor
081380070175 maupun call center Layanan Masyarakat 175
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Summary Wakil Gubernur Sumatra Selatan H Mawardi Yahya mengharapkan 283 para calon peserta
magang ke Jepang tanun 2022 asal Sumatra Selatan dapat bersaing secara sehat pada seleksi
daerah dan seleksi nasional yang digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
Republik Indonesia dan Internasional Manpower Development Organisation (IM Japan).
"Para peserta seleksi harus jaga sikap disiplin dan fokus, karena seleksi ini juga diikuti ara
peserta bukan hanya dari Sumatra Selatan tetapi juga secara nasional," harap Mawardi
Yahya saat membuka secara resmi jalannya Seleksi Nasional Pemagangan ke Jepang yang
dilaksanakan di Gor Dempo Jakabaring Sport City (HSC) Palembang, Senin (29/8). Sementara
itu Ketua DPP Ikatan Pengusaha Keshusei Indonesia (IKAPEKSI), Edi Waryono menuturkan
para peserta calon magang di Jepang tahun 2022 akan mengikuti seleksi Daerah di
Palembang dan Nasional di Bekasi masing-masing 2 bulan lamanya. "Peserta akan mengikuti
beberapa seleksi diantaranya tingkat daerah dan nasional dengan bermacam test, mulai tari
tes akademik, tes fisik, tes psikologi, tes wawancara dan akan mengikuti les bahasa Jepang
sebelum berangkat pun mereka telah mendapatkan ilmu dan pengalaman," kata Edi.

Wakil Gubernur Sumatra Selatan H Mawardi Yahya mengharapkan 283 para calon peserta magang ke
Jepang tanun 2022 asal Sumatra Selatan dapat bersaing secara sehat pada seleksi daerah dan seleksi
nasional yang digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia dan
Internasional Manpower Development Organisation (IM Japan)."Para peserta seleksi harus jaga sikap
disiplin dan fokus, karena seleksi ini juga diikuti ara peserta bukan hanya dari Sumatra Selatan tetapi juga
secara nasional," harap Mawardi Yahya saat membuka secara resmi jalannya Seleksi Nasional
Pemagangan ke Jepang yang dilaksanakan di Gor Dempo Jakabaring Sport City (HSC) Palembang, Senin
(29/8).Menurut Wagub program pemagangan yang dilaksanakan merupakan salah satu cara Pemprov
Sumatra Selatan dalam mencetak tenaga kerja terampil yang nantinya akan berimbas pada berkurangnya
pengangguran di Sumatra Selatan."Atas nama Pemprov Sumatra Selatan tentu kami sangat
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berterimakasih karena telah memberikan kesempatan pada calon peserta magang asal Sumatra Selatan.
Semoga nantinya mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membuat usaha sendiri setelah
selesai magang nantinya," imbuh Wagub.Menurutnya, program magang menjadi peluang emas bagi para
calon tenaga kerja muda di Sumatra Selatan."Manfaatkan kesempatan emas ini, bagi mereka yang lulus
nantinya pada tahapan akhir bisa beradaptasi dengan kondisi negara tujuan dan setelah kembali dapat
membangun daerah," pungkasnya.Sementara itu Ketua DPP Ikatan Pengusaha Keshusei Indonesia
(IKAPEKSI), Edi Waryono menuturkan para peserta calon magang di Jepang tahun 2022 akan mengikuti
seleksi Daerah di Palembang dan Nasional di Bekasi masing-masing 2 bulan lamanya. Sedangkan IKAPEKSI
tegas dia, sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan seleksi daerah selama di Palembang."Peserta akan
mengikuti beberapa seleksi diantaranya tingkat daerah dan nasional dengan bermacam test, mulai tari
tes akademik, tes fisik, tes psikologi, tes wawancara dan akan mengikuti les bahasa Jepang sebelum
berangkat pun mereka telah mendapatkan ilmu dan pengalaman," kata Edi.Ditempat yang sama Wakil
Direktur Internasional Manpower Development Organisation (IM Japan), Pujita Singgoh menyebutkan
program Magang ke Jepang telah lama dilaksanakan Kemenaker dan IM Japan sejak 1993 dan
menghasilkan alumni sebanyak 5000 yang tersebar di Indonesia."Program ini telah dua puluh sembilan
tahun berlangsung yang telah menghasilkan alumni yang telah sukses dengan usahanya masing-masing
total 5 ribu alumni yang berasal dari Indonesia," kata Pujita.Dia menuturkan para peserta yang lulus akan
diberangkatkan pada tahun 2023 dan siap akan mengikuti kegiatan magang selama 5 tahu di
Jepang"Peserta yang telah lulus berangkat sekitar bulan Aprli atau Juli tahun 2023 akan ditanggung
perusahaan selama di Jepang 5 tahun, 3 tahun pertama kemudian akan di pulangkan ke Indonesia lalu
sisa 2 tahun lagi akan diberangkatkan kembali," tandasnya.
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Positive

Summary Cair mulai 1 September 2022, begini sistem penyaluran bansos pengalihan subsidi BBM.
Rencananya, bansos pengalihan subsidi BBM akan disalurkan mulai 1 September 2022
kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Hal ini disampaikan Menteri Sosial (Mensos)
Tri Rismaharini yang menyebut bansos pengalihan subsidi BBM akan disalurkan per 1
September 2022. Bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi BBM dari anggaran Rp24,17
Triliun siap disalirkan sebagai bentuk meringankan beban masyarakat terhadap kenaikan
harga BBM.

Cair mulai 1 September 2022, begini sistem penyaluran bansos pengalihan subsidi BBM.Bantuan sosial
(bansos) pengalihan subsidi BBM dari anggaran Rp24,17 Triliun siap disalirkan sebagai bentuk
meringankan beban masyarakat terhadap kenaikan harga BBM.Rencananya, bansos pengalihan subsidi
BBM akan disalurkan mulai 1 September 2022 kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat.Hal ini
disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang menyebut bansos pengalihan subsidi BBM
akan disalurkan per 1 September 2022.Penyaluran bansos pengalihan subsidi BBM dilakukan bersamaan
dengan pemberian bansos rutin untuk masyarakat."Ya, saya kalau siapkan sekarang sudah siap
sebetulnya (BLT pengalihan subsidi BBM). Tapi nanti per 1 September sekalian bansos yang normal, yang
rutin," ujar Risma di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022).Lantas bagaimana sistem
penyaluran bansos pengalihan subsidi BBM?Menurut Risma, bansos pengalihan subsidi BBM akan
disalurkan dalam dua termin.Masing-masing akan diserahkan sebesar Rp300 ribu.Dengan demikian, total
setiap penerima akan mendapatkan BLT pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600.000.Adapun bansos
pengalihan subsidi BBM yang diberikan sejumlah Rp600 ribu dan disalurkan dalam dua termin."Nanti
yang satu kalinya saya akan lihat kondisi perekonomiannya, kita harus serahkan bulan apa." kata
Risma.Dilanjutkan Risma, bansos tersebut bakal disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) lewat PT Pos
Indonesia."PT Pos punya kewajiban ngantar, meskipun mereka (penerima) enggak keberatan datang ke
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kantor pos, tapi PT Pos kewajibannya melaporkan kepada saya itu foto rumah sama foto dia di rumah
itu," ujar Risma, melansir dari Kompas.com.Menurut dia, hal itu dilakukan supaya penyaluran bantuan
tersebut betul-betul tepat sasaran."Karena pengalaman kita dengan PT Pos, sampai yang terjauh begitu,
enggak sampai dua minggu kita sudah kelar, ya," tambah Risma.Namun, dari unggahan Menteri
Keuangan Sri Mulyani, BLT pengalihan subsidi BBM termin kedua akan disalurkan menjelang Desember
2022.Risma menyampaikan, total ada 20,65 juta penerima manfaat yang akan mendapatkan BLT
pengalihan subsidi BBM.Data yang dijadikan rujukan pemerintah untuk penyaluran BLT pengalihan
subsidi BBM adalah data terakhir per September 2022.Diketahui ada tiga macam bansos yang diberikan
kepada masyarakat terkait pengalihan subsisdi BBM, antara lain:Bansos KPM atau Keluarga Penerima
Manfaat akan diberikan pada 20,65 juta kelompok atau keluarga peneriman manfaat.Bansos tersebut
berbentuk tunai dengan anggaran pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun.Untuk prosesnya
bansos ini akan diarahkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp300 ribu selama dua kali."Jadi dalam hal ini
Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp 300. 000 pertama dan Rp 300. 000 kedua," jelas Sri
Mulyani.Selanjutnya adalah bantuan subsidi upah atau BSU.BSU akan diberikan pada 16 juta pekerja
dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Besaran bantuan yang diberikan yakni Rp600 ribu dan
anggaran yang digelontorkan mencapai Rp9.6 triliun.Sri Mulyani juga meyebutkan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan tegah menyusun petunjuk teknis agar BSU dapat segera dibayarkan.Yang ketiga,
pemerintah daerah diminta mengalokasikan dua persen dana transfer umum untuk membantu sektor
transportasi di daerah masing-masing.Sektor transportasi yang jadi sasaran bantuan seperti angkutan
umum, ojek, hingga pelayan."Akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah dengan menggunakan dua
persen dari dana transfer umum, yaitu DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bagi hasil) sebanyak Rp
2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi," kata Sri Mulyani.
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Summary Com- jaringan Telisik.id, ini syarat dan kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah Rp600 ribu
yang akan ditentukan berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker):.
Diketahui, program BSU ini diberikan kepada 16 juta pekerja yang terdampak pandemi
COVID-19 dan mengantongi gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Pekerja yang memenuhi
syarat, nantinya akan menerima BSU sebesar Rp 600.000. Pemerintah sendiri akan
menerbitkan petunjuk teknis tentang penyaluran subsidi gaji yang akan kembali diberikan
kepada para pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Penerima
BSU diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka
industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan
(sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).

Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji untuk tahun 2022 dalam
waktu dekat ini.Diketahui, program BSU ini diberikan kepada 16 juta pekerja yang terdampak pandemi
COVID-19 dan mengantongi gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.Pekerja yang memenuhi syarat, nantinya
akan menerima BSU sebesar Rp 600.000.Pemerintah sendiri akan menerbitkan petunjuk teknis tentang
penyaluran subsidi gaji yang akan kembali diberikan kepada para pekerja yang memiliki penghasilan di
bawah Rp 3,5 juta per bulan.Melansir Suara. com - jaringan Telisik.id, ini syarat dan kriteria penerima
Bantuan Subsidi Upah Rp600 ribu yang akan ditentukan berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker):1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK)2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan3. Memiliki gaji/upah
paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan
gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas
hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh: upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312
dibulatkan menjadi Rp 4.800.0004. Penerima BSU diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang
konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali pendidikan
dan kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).5. Memiliki rekening bank yang aktifUntuk
memastikan apakah kamu termasuk ke dalam daftar penerima bantuan tersebut, simak cara mengecek
status penerima BSU berikut ini seperti dikutip dari cnnindonesia.com:1. Kunjungi laman
bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU"3. Masukkan data diri sesuai
kolom yang tersedia, meliputi NIK, Nama Lengkap, dan Tanggal Lahir4. Setelah mengisi data diri, klik
captcha "saya bukan robot" kemudian klik lanjutkan5. Nantinya akan terlihat di akun tersebut jika kamu
masuk kriteria penerima BSU. (C)Penulis: Fitrah Nugraha
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Positive

Summary "Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan
mengurangi kemiskinan," ujar Sri Mulyani. 3. Subsidi Transportasi. Jadi dalam hal ini Ibu
Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua,"
jelas Menkeu. 2. Bantuan Subsidi Upah (BSU).

JAKARTA. Pemerintah bakal segera menyalurkan bantalan sosial tambahan kepada masyarakat. Tidak
tanggung-tanggung, nilai bantalan sosial ini mencapai Rp 24,17 triliun.Melansir laman setkab.go.id,
bantalan sosial ini juga bertujuan untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sehingga bisa
menyasar ke masyarakat yang membutuhkan."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak
Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp 24,17 triliun," jelas
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta.Dia
menambahkan, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan
harga yang terjadi secara global."Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat
dan bahkan mengurangi kemiskinan," ujar Sri Mulyani.Terkait hal tersebut, pemerintah telah
menyiapkan tiga jenis bantalan sosial tambahan. Apa saja?1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)Alokasi
anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai atau BLT mencapai Rp 12,4 triliun. Program ini menyasar 20,65
juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui
PT. Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan
anggaran sebesar Rp 12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp 150 ribu selama empat
kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp 300 ribu pertama dan Rp 300
ribu kedua," jelas Menkeu.2. Bantuan Subsidi Upah (BSU)Alokasi anggaran untuk program Bantuan
Subsidi Upah alias BSU mencapai Rp 9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing
menerima sebesar Rp 600 ribu.Menurut Sri Mulyani, Jokowi menginstruksikan untuk membantu 16 juta
pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu.
Sehingga, total anggaran BSU sebesar Rp 9,6 triliun."Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan
juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja
tersebut," kata Sri Mulyani.3. Subsidi TransportasiPemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan
sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana
Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan
umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, pemda juga diminta untuk
melindungi daya beli masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di
Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana
Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk
angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan,"
pungkasnya.
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Positive

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan sosial (bansos) atau bantuan
subsidi upah sebesar Rp600. 000 kepada pekerja sebagai bentuk pengalihan subsidi harga
bahan bakar minyak (BBM).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan sosial (bansos) atau bantuan subsidi upah
sebesar Rp600. 000 kepada pekerja sebagai bentuk pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak
(BBM).Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers
hasil rapat Presiden Joko Widodo dengan dirinya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri
Sosial Tri Risma Harini.Berdasarkan hasil rapat itu, Jokowi akan memberikan sejumlah bantuan sosial
(bansos) kepada masyarakat dengan menggunakan Rp24,17 triliun dari anggaran subsidi BBM. Bantuan
dalam bentuk subsidi upah senilai Rp600. 000 akan diberikan kepada sejumlah pekerja.Lantas, apa syarat
dan kriteria pekerja yang akan mendapat bansos Rp600.000?Menkeu Sri Mulyani mengatakan
pemerintah siap memberikan bantuan langsung tunai atau BLT Rp600. 000 kepada para pekerja dengan
gaji maksimal Rp3,5 juta per bulannya."Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji
maksimal Rp3,5 juta," ujar Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022).Menurutnya, pemerintah akan
membayarkan bansos Rp600. 000 satu kali kepada pekerja yang memenuhi kriteria. Penerimanya akan
ditentukan berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan."Nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan [Ida
Fauziyah] akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya, sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran
kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Selain itu, pemerintah pun akan memberikan bantuan
langsung tunai (BLT) senilai Rp150. 000 yang dibayarkan sebanyak empat kali kepada 20,65 juta
masyarakat miskin. Lalu, terdapat bantuan sosial berupa subsidi transportasi umum yang berasal dari
kantong pemerintah daerah."Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali yaitu Rp300
ribu pertama dan Rp300 ribu kedua. Nanti Ibu Mensos akan bisa menjelaskan secara lebih detail itu akan
dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima
dengan anggaran Rp12,4 triliun," tutur Menkeu.
129

Title

Bantalan Sosial Rp 24,17 Triliun Agar Daya Beli Masyarakat Tak
Menurun, Pekerja Bergaji di Bawah Rp 3,5 Juta Ikut Terima

Author

_noname

Media

Sultra Kini

Reporter

Date

30 August 2022

Tone

Link

http://sultrakini.com/bantalan-sosial-rp-2417-triliun-agar-daya-beli-masyarakat-takmenurun-pekerja-bergaji-di-bawah-rp-35-juta-ikut-terima

Positive

Summary Bantalan berikutnya untuk 16 juta orang pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta
perbulan melalui pemberian bantuan subsidi upah senilai Rp 600.000. Total bantuan
digelontorkan pemerintah, yakni Rp 24,17 triliun. Kementerian Sosial akan memberikan Rp
150. 000 selama empat kali penyaluran atau total jumlahnya Rp 600. 000 setiap penerima.
"Mensos akan membayarkan dua kali, yaitu Rp 300. 000 pertama dan Rp 300. 000 kedua
melalui berbagai saluran Kantor Pos di Indonesia," jelas Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Indrawati dilansir dari Kemenkeu, Selasa (30 Agustus 2022).

Di tengah pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta lonjakan harga secara global, Pemerintah
Indonesia akan memberikan tiga bantalan sosial agar daya beli masyarakat tidak menurun. Bantuan ini
diterima oleh keluarga penerima manfaat, pekerja, serta masyarakat yang berhak.Total bantuan
digelontorkan pemerintah, yakni Rp 24,17 triliun. Hal ini juga sudah dibahas dalam Rapat Bersama
Presiden RI, Joko Widodo di Kantor Presiden pada Senin (29 Agustus 2022).Khusus Bantuan Langsung
Tunai (BLT) senilai Rp 12,4 miliar. Penerimanya merupakan keluarga penerima manfaat berjumlah 20,65
juta kelompok. Kementerian Sosial akan memberikan Rp 150. 000 selama empat kali penyaluran atau
total jumlahnya Rp 600. 000 setiap penerima."Mensos akan membayarkan dua kali, yaitu Rp 300. 000
pertama dan Rp 300. 000 kedua melalui berbagai saluran Kantor Pos di Indonesia," jelas Menteri
Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dilansir dari Kemenkeu, Selasa (30 Agustus 2022).Bantalan berikutnya
untuk 16 juta orang pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta perbulan melalui pemberian
bantuan subsidi upah senilai Rp 600.000. Total anggaran untuk jalur ini Rp 9,6 triliun.Dikatakan Menkeu,
bantuan ini akan disalurkan oleh Kemnaker. Juknisnya juga segera diterbitkan guna penyalurkannya
kepada penerima.Sementara itu, pemerintah daerah juga diminta melindungi daya beli masyarakat.
Untuk itulah Kementerian Keuangan akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan, di mana dua
persen dari Dana Transfer Umum, meliputi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Rp 2,17 triliun untuk
subsidi sektor transportasi, meliputi angkutan umum, ojek, nelayan, serta untuk melindungi sosial
tambahan."Ini diharapkan akan mengurangi tekanan kepada masyarakat, bahkan mengurangi
kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari
nii dihadapan pada tekanan kenaikkan harga," ucap Sri Muryani.
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Neutral

Summary Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus
mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. "Total bantalan sosial
yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu
ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos)
melalui PT. Pos Indonesia. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing
menerima sebesar Rp600 ribu.

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi
bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli
masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.Hal ini disampaikan Menteri
Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat
yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh
Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini
diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi
kemiskinan," ujar Menkeu.Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan
sosial tambahan.Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun
dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial
(Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang
akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150
ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu
pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu.Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi
anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini
akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu."Bapak
Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum
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Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.
Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa
dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Ketiga, pemerintah daerah
(pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana
Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini
akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan.
Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan
menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di
mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk
subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan
sosial tambahan," pungkasnya. (DND/UN).
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Summary CIANJURTODAY.COM, Jakarta- Menurut siaran pers yang diumumkan oleh Menteri
Keuangan Sri Mulyani bahwa sejumlah 16 juta pekerja akan mendapat bantuan subsidi Upah
(BSU) atau BLT pekerja sebesar Rp600 ribu. Menurut Sri Mulyani Presiden Jokowi
memberikan instruksi untuk berikan bantuan kepada para pekerja yang memenuhi syarat
dan kriteria penerima BSU atau BLT Subsidi Gaji, yaitu pekerja dengan gaji maksimal sebesar
Rp 3,5 Juta. Sri Mulyani juga menerangkan bahwa bantuan ini, merupakan bantuan
pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar total Rp24,17 triliun yang dibagi
menjadi tiga pos bantuan. Kabar baik penyaluran BSU tahun 2022 ini diumumkan Sri Mulyani
usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin
29 Agustus 2022.

CIANJURTODAY.COM, Jakarta- Menurut siaran pers yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani
bahwa sejumlah 16 juta pekerja akan mendapat bantuan subsidi Upah (BSU) atau BLT pekerja sebesar
Rp600 ribu.Lalu apa saja syarat untuk mendapatkan BLT tersebut?Menurut Sri Mulyani Presiden Jokowi
memberikan instruksi untuk berikan bantuan kepada para pekerja yang memenuhi syarat dan kriteria
penerima BSU atau BLT Subsidi Gaji, yaitu pekerja dengan gaji maksimal sebesar Rp 3,5 Juta.Banyak yang
bertanya apakah driver ojek online mendapatkan subsidi BLT pekerja juga? sayangnya menurut informasi
yang kami dapatkan saat ini tidak berlaku bagi para driver ojek online (ojol).- BSU 2022 akan Cair,
Perhatikan Hal Ini Agar Tak Mendapat Kendala- BLT UMKM Tahun 2022 Akan Segera Disalurkan? Cek
Eform.bri.co.id- Cara Cek Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Via Website dan WhatsAppSeperti tahuntahun sebelumnya, mekanisme penyaluran BSU di tahun 2022 ini akan diatur oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).Sri Mulyani juga menerangkan bahwa bantuan ini, merupakan bantuan
pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar total Rp24,17 triliun yang dibagi menjadi tiga pos
bantuan.Ketiga pos bantuan tersebut meliputi bantuan langsung tunai sebesar Rp600 ribu, bantuan
subsidi upah sebesar Rp600 ribu dan bantuan pemerintah daerah.Besaran bantuan yang diberikan untuk
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para pekerja berbeda dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1 juta di tahun 2021 dan sebesar Rp2,4 juta
di tahun 2022.Pada tahun 2022 ini, besaran bantuan yang akan diterima oleh pekerja adalah sebesar
Rp600 ribu sebanyak satu kali pencairan.Kabar baik penyaluran BSU tahun 2022 ini diumumkan Sri
Mulyani usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin 29
Agustus 2022."Saya mengumumkan hari ini untuk penambahan bansos (bantuan sosial) dulu, itu yang
diinstruksikan," kata Sri Mulyani seperti dikutip melalui siaran pers yang ditayangkan Youtube sekretariat
presiden, Senin 29 Agustus 2022. Berikut kriteria penerima bantuan, BLT pekerta atau subsidi upah 2022WNI dengan status pekerja.- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.- Memiliki gaji
maksimal Rp3,5 juta.- Bukan penerima BLT UMKM, Kartu Prakerja dan PKH.Nah itu dia informasi tentang
bantuan BLT pekerja atau subsidi upah 2022, semoga bermanfaat ya.
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Summary Sebagai upaya mewujudkan program smart city, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai,
Sulawesi Selatan menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) untuk
mengimplementasikan layanan Satu Data. "Sebelumnya dapat perintah dari Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) terkait Satu Data. Kerja sama antara Pemkab Sinjai dan Telkom
merupakan langkah awal dalam Proof of Concept (PoC) penggunaan BigBox sebagai produk
digital dari Telkom yang berada di bawah payung Leap-Telkom Digital untuk
mengimplementasikan layanan Satu Data di Pemkab Sinjai. Untuk diketahui, Satu Data
Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang
akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan
dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah.

Sebagai upaya mewujudkan program smart city, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai, Sulawesi
Selatan menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) untuk mengimplementasikan layanan
Satu Data."Sebelumnya dapat perintah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait Satu Data. Lalu
diajak berkolaborasi dengan Telkom Indonesia, khususnya BigBox. Ya, ini memang yang kita cari," kata
Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa, saat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)
dengan Telkom, belum lama ini.Kerja sama antara Pemkab Sinjai dan Telkom merupakan langkah awal
dalam Proof of Concept (PoC) penggunaan BigBox sebagai produk digital dari Telkom yang berada di
bawah payung Leap-Telkom Digital untuk mengimplementasikan layanan Satu Data di Pemkab
Sinjai.Untuk diketahui, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk
menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah
diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah.Presiden Joko Widodo menetapkan
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI) pada 12 Juni
2019.Bersamaan kegiatan tersebut, Telkom dan Pemkab Sinjai juga melakukan penandatanganan kerja
sama Digitalisasi Agrikultur platform Agree dengan Kospermindo dan Koperasi Kopi Manipi Sinjai.Agree
merupakan bagian dari produk digital Telkom yang membantu mengakselerasi ekosistem digital di sektor
pertanian.Seto berharap, digitalisasi oleh Agree bisa membantu mempromosikan seluruh hasil pertanian
di Kabupaten Sinjai, khususnya Kopi Manipi. Kopi arabika khas Sinjai ini diharapkan bisa disukai
masyarakat luas dan dikenal dunia."Semoga dengan adanya Agree, orang-orang bisa lebih mengenal Kopi
Manipi asal Sinjai ini. Menurut saya, Kopi Manipi rasanya luar biasa," kata Seto.Pada kesempatan sama,
Deputy EVP Marketing Telkom Regional VII Muhamad Nasrun Ihsan, menuturkan Telkom sebagai Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah bertransformasi menjadi perusahaan digital telekomunikasi,
memiliki tanggung jawab memasifkan ekosistem digital nasional dan bermanfaat bagi seluruh
masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Sinjai."Kami berharap kehadiran BigBox dan Agree di
Kabupaten Sinjai bisa membantu Sinjai menjadi Smart City," ujarnya.Nasrun menambahkan para petani
di Kabupaten Sinjai juga bisa merasakan manfaat Agree sehingga meningkatkan perekonomian mereka,
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serta membantu Pemkab Sinjai menyatukan data yang kompleks dan tersebar dalam satu manajemen
data melalui BigBox.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat implementasi
kebijakan satu data ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan di
pusat dan daerah. Koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di
Indonesia.Hal tersebut dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika membuka Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis
(21/7/2022).Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan merupakan rangkaian sinergitas program dan kegiatan
pusat dan daerah, terkait implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rakornas ini
sebagai media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergi Kemnaker dengan dinas
ketenagakerjaan, dalam mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip
Satu Data Indonesia," katanya.Menaker mengatakan, dari Rakornas SDK juga menyatukan prinsip satu
data ketenagakerjaan untuk mendukung pemulihan nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang
terguncang akibat pandemi COVID-19.Menurutnya, perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda
pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional berkelanjutan pasca pandemi, antara lain menentukan
sektor prioritas, mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan
dampak stimulus fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.Ia menambahkan, melalui Rakornas
ini juga dikenalkan aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData, sebagai aplikasi pendukung
satu data ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah untuk percepat implementasi satu
data ketenagakerjaan."Adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan dinas yang membidangi
ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata, dan kode referensi data ketenagakerjaan,"
ucapnya.Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker,
Bambang Satrio Lelono, mengatakan, reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan satu
data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental mewujudkan ketersediaan data ketenagakerjaan akurat,
mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dipakai kembali."Pada akhirnya setiap
pengambilan keputusan dan kebijakan ketenagakerjaan memiliki dukungan data dan informasi
berkualitas, relevan, akurat, up to date, lengkap dan berkesinambungan serta berbasis pada fakta/bukti
(evidence based)," kata Bambang.Bambang menyebut, Kemnaker telah melakukan berbagai rangkaian
sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang
ketenagakerjaan."Rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi
satu data Indonesia di bidang ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan
rencana aksi satu data Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data
Indonesia," pungkasnya.
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Positive

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan subsidi upah sebesar Rp600. 000 perorang kepada 16 juta pekerja di Tanah Air. Pekerja yang akan mendapatkan subsidi itu
bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. "Sebanyak Rp600. 000 dibayarkan sekali dengan
anggaran Rp9,6 triliun," kata Ani sapaan akrabnya. "Bapak Presiden juga menginstruksikan
kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan,"
kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Negara,
Jakarta, Senin (29/8/2022).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan subsidi upah sebesar Rp600. 000 per-orang kepada 16
juta pekerja di Tanah Air. Pekerja yang akan mendapatkan subsidi itu bergaji maksimal Rp3,5 juta per
bulan."Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat bersama Presiden Jokowi
di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8/2022).Sumber dana subsidi itu berasal dari pengalihan subsidi BBM
dengan anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Subsidi upah itu hanya dibayarkan satu kali."Sebanyak Rp600.
000 dibayarkan sekali dengan anggaran Rp9,6 triliun," kata Ani sapaan akrabnya.Dia menjelaskan,
petunjuk teknis pencarian akan diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Setelah itu
langsung dibayar kepada para pekerja."Ini juga nanti Ibu menakertrans akan segera menerbitkan
juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ucap
Ani.Salurkan BansosWacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih belum menemukan titik
terang. Namun Pekan ini pemerintah akan menyalurkan bantalan sosial (bansos) tambahan senilai Rp
24,17 triliun. Tambahan anggaran ini diberikan untuk merespon kenaikan harga-harga yang terjadi dalam
beberapa waktu terakhir."Pemerintah akan memberikan bansos tambahan sebagai pengalihan subsidi
BBM sebesar Rp 24,17 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jakarta,
Senin (29/8/2022).Sri Mulyani menjelaskan sebanyak Rp 12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta
penerima manfaat (KPM) yang ada di seluruh Indonesia. Tambahan bansos ini diberikan dalam rangka
pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)."Jadi 20,65 juta tersebut akan dapat anggaran Rp 12,4t
triliun," kata dia.Adapun mekanisme pembayarannya akan dilakukan melalui Kementerian Sosial. Setiap
keluarga akan mendapatkan tambahan uang tunai Rp150. 000 per KPM selama 4 bulan. Namun dalam
pembayarannya akan diberikan 2 kali masing-masing Rp300.000."Ini diberikan lewat saluran pos seluruh
Indonesia," kata Sri Mulyani.
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Positive

Summary Di mana BLT ini akan cair ke 16 juta pekerja yang bergaji maksimum Rp3,5 juta. Pemerintah
memberikan BLT Rp600. 000 kepada pekerja sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.
Adapun anggaran BLT pekerja ini mencapai Rp9,6 triliun. Sri Mulyani mengatakan kalau
nantinya pencairan BLT pekerja ini akan diurus oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker).

Pemerintah memberikan BLT Rp600. 000 kepada pekerja sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.Di
mana BLT ini akan cair ke 16 juta pekerja yang bergaji maksimum Rp3,5 juta.Adapun anggaran BLT pekerja
ini mencapai Rp9,6 triliun.Sri Mulyani mengatakan kalau nantinya pencairan BLT pekerja ini akan diurus
oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Menakertrans akan segera menerbitkan juknisnya
sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ujar Sri Mulyani.Sebagai
informasi, pemerintah mengguyur bansos sebesar Rp24,17 triliun kepada masyarakat."Pemerintah akan
mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17
triliun," ucap Sri Mulyani.Di mana bansos ini dalam rangka meningkatkan daya beli, terlebih untuk
merespons tendensi kenaikan harga dari pengaruh global dalam beberapa waktu terakhir.Adapun
pmerintah juga akan memberikan bansos kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat
dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun.
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Summary Info bansos terbaru 2022 yakni Pemerintah akan segera menyalurkan bantuan sosial kepada
masyarakat yang nilainya mencapai Rp 24,17 triliun. "Total bantalan sosial yang tadi
ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini
adalah sebesar Rp 24,17 triliun," jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin
(29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta. Info bansos 2022 ini pemerintah ternyata sudah
menyiapkan tiga jenis bansos lho. Dikutip dalam kontan.co.id, bansos ini bertujuan untuk
mengalihkan subsidi BBM sehingga dapat menyasar ke masyarakat yang membutuhkan.

Info bansos terbaru 2022 yakni Pemerintah akan segera menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat
yang nilainya mencapai Rp 24,17 triliun.Dikutip dalam kontan.co.id, bansos ini bertujuan untuk
mengalihkan subsidi BBM sehingga dapat menyasar ke masyarakat yang membutuhkan."Total bantalan
sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini
adalah sebesar Rp 24,17 triliun," jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di
Kantor Presiden, Jakarta.Info bansos 2022 ini pemerintah ternyata sudah menyiapkan tiga jenis bansos
lho. Apa saja ya? Bantuan Langsung Tunai atau BLTAlokasi anggaran untuk BLT mencapai Rp 12,4 triliun.
Program ini menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian
Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat
yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos
Rp 150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp
300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua," jelas Menkeu. Bantuan Subsidi Upah atau BSUAlokasi anggaran
untuk program BSU mencapai Rp 9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing
menerima sebesar Rp 600 ribu.Menurut Sri Mulyani, Jokowi menginstruksikan untuk membantu 16 juta
pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu.
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Sehingga, total anggaran BSU sebesar Rp 9,6 triliun."Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan
juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja
tersebut," kata Sri Mulyani.Subsidi TransportasiPemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan
sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana
Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan
umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, pemda juga diminta untuk
melindungi daya beli masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di
Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana
Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk
angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan,"
pungkasnya.

140

Title

Cek Status BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, BSU 2022 Cair Pekan Ini untuk
Pekerja

Author

_noname

Media

Pikiran Rakyat Depok

Reporter

Date

30 August 2022

Tone

Link

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095392352/cek-status-blt-subsidi-gajirp600000-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-bsu-2022-cair-pekan-ini-untuk-pekerja

Positive

Summary Pemerintah baru-baru ini mengungkap bahwa BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji bakal segera
cair pekan ini kepada pekerja dengan nominal Rp600.000. Menurut keterangan Menteri
Keuangan Sri Mulyani, nominal BLT Subsidi Gaji atau BSU 2022 yang bakal dicairkan mulai
pekan ini senilai Rp600.000, bakal diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5
juta per bulan. Mengacu keterangan tersebut, bagi pekerja yang akan mencairkan BSU 2022
atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 pekan ini, diimbau untuk cek status kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan terlebih dahulu di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, jika mengacu penyaluran
tahun lalu. Apabila status pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka nama tersebut
berkesempatan dapat mencairkan BLT Subsidi Gaji atau BSU 2022 senilai Rp600. 000 yang
direncanakan cair pekan ini. Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah menyebut jika penerima
BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 ini bakal diambil dari data pekerja yang memiliki
status sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah baru-baru ini mengungkap bahwa BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji bakal segera cair pekan ini
kepada pekerja dengan nominal Rp600.000.Menurut keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, nominal
BLT Subsidi Gaji atau BSU 2022 yang bakal dicairkan mulai pekan ini senilai Rp600.000, bakal diberikan
kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah
menyebut jika penerima BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 ini bakal diambil dari data pekerja
yang memiliki status sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Mengacu keterangan tersebut, bagi pekerja
yang akan mencairkan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 pekan ini, diimbau untuk cek status
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, jika mengacu
penyaluran tahun lalu.Sebagaimana diketahui, sso.bpjsketenagakerjaan.go.id merupakan link terpadu
yang bakal memberikan informasi mengenai status pekerja terdaftar dan tidaknya sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan.Apabila status pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka nama tersebut
berkesempatan dapat mencairkan BLT Subsidi Gaji atau BSU 2022 senilai Rp600. 000 yang direncanakan
cair pekan ini.Saat cek status kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, pekerja nantinya hanya diminta
untuk melakukan registrasi jika belum terdaftar, kemudian input sejumlah data pelengkap yang
diperlukan.
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Positive

Summary Bantalan tersebut untuk menambah dan melengkapi bantuan sosial (bansos) yang selama
ini telah diterima masyarakat yang membutuhkan. Bantalan lain adalah Bantuan Langsung
Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat
(KPM). Ketiga, Pemda diminta menyiapkan dua persen DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH
(Dana Bagi Hasil), untuk subsidi transportasi. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang
Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah menyiapkan bantalan
sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah
menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun. Bantalan tersebut untuk menambah dan
melengkapi bantuan sosial (bansos) yang selama ini telah diterima masyarakat yang membutuhkan."Jadi
tidak mengurangi yang sudah diterima," katanya kepada Pro3 RRI, Selasa (30/8/2022). "Sifatnya
tambahan, melengkapi yang sudah diberikan."Dengan demikian, ditegaskannya, pemerintah tidak
menghilangkan atau mengurangi subsidi sebesar Rp502,4 triliun. Melainkan hanya mengalihkan."Subsidi
sebelumnya kurang tepat sasaran menjadi lebih berkeadilan," ujarnya. "Jatah yang mestinya dinikmati
masyarakat tidak mampu yang dinikmati mereka yang mampu, dapat dialihkan melalui bantalan sosial
ini."Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan
subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli
masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.Pemerintah akan menyalurkan tiga
jenis bantalan sosial tambahan, salah satunya BSU alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan disalurkan
oleh Kemnaker ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar
Rp600 ribu.Bantalan lain adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65
juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui
PT. Pos Indonesia.Ketiga, Pemda diminta menyiapkan dua persen DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH
(Dana Bagi Hasil), untuk subsidi transportasi. Subsidi ini diperuntukkan bagi angkutan umum, hingga
nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.
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Neutral

Summary Sementara itu, Menko PMK Muhajir Effendi menyampaikan apresiasi positif terhadap
Polinema. Sebanyak 3.700 mahasiswa Politeknik Negeri Malang (Polinema) mengikuti
rangkaian kegiatan Kuliah Umum dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun
Akademik 2022/2023, pada Senin (29/8/2022). Direktur Polinema Supriatna Adhisuwignjo
ST MT menyampaikan, bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi menyiapkan diri
untuk ikut serta dalam berbagai program maupun kebijakan yang ada. Lebih lanjut, tambah
Supriatna, bahwa dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) Polinema 2010-2034 di
gariskan bahwa visinya adalah menjadi lembaga pendidikan vokasi yang unggul dalam
persaingan global.

Sebanyak 3.700 mahasiswa Politeknik Negeri Malang (Polinema) mengikuti rangkaian kegiatan Kuliah
Umum dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2022/2023, pada Senin
(29/8/2022).Hadir langsung dalam kegiatan itu sebagai pemateri yakni Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Prof Muhajir Effendi.Direktur Polinema
Supriatna Adhisuwignjo ST MT menyampaikan, bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi
menyiapkan diri untuk ikut serta dalam berbagai program maupun kebijakan yang ada.Utamanya,
kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat melalui MBKM, maupun terkait revitalisasi
pendidikan dan pelatihan vokasi maupun kebijakan link and match antara politeknik, pendidikan tinggi
vokasi, pendidikan vokasi secara umum dengan dunia usaha dunia industri (DUDI) dan dunia
kerja."Kesempatan yang bisa diambil oleh oleh para maba (mahasiswa baru) dalam berbagai macam
kebijakan tersebut antara lain disamping menggali potensi diri, minat dan bakatnya masing-masing
seiring dengan peningkatan komptensi yang dimiliki, pada akhirnya diharapkan bisa menerapkan dan
menjadi agent problem solver untuk membantu menyelsiakan permasalahan dan tantangan yang ada di
masyarakat," papar dia.Lebih lanjut, tambah Supriatna, bahwa dalam Rencana Induk Pengembangan
(RIP) Polinema 2010-2034 di gariskan bahwa visinya adalah menjadi lembaga pendidikan vokasi yang
unggul dalam persaingan global. "Untuk itu Polinema harus dikembangkan agar bisa mewujudkan visi
tersebut melalui sistem tata kelola yang semakin baik," ujarnya.Sebab itu, dalam upaya pencapaiannya
Polinema harus terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, maupun pengabdian
kepada masyarakat. Apalagi, penelitian ilmiah merupakan komponen yang sentral dan penting."Oleh
karena itu, budaya penelitian harus menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat akademik
Polinema. Sekaligus penumbuh kembangkan serta penguatan budaya penelitian merupakan hal yang
perlu diupayakan," sambungnya.Sementara itu, Menko PMK Muhajir Effendi menyampaikan apresiasi
positif terhadap Polinema. Khususnya, tentang kedisiplinan. Sebab, salah satu problem dalam dunia kerja
yakni tidak disiplin. "Kunci agar siap mengambil alih tongkat generasi kedepan adalah belajar. Maka,
manfaatkan kesempatan untuk belajar di Polinema ini," kata dia.Dikatakan Muhajir, merujuk pada
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
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Vokasi bahwa saat ini tidak hanya merujuk pada Revitalisasi pada SMK saja, melainkan semua pendidikan
vokasi mulai SMK sampai pendidikan tinggi."Pelatihan vokasi domainnya itu ada pada Kementerian
Tenaga Kerja (Kemnaker) yang nanti akan kita upayakan bersinergi dan sinkron dengan apa yang
dikembangkan di pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi," jelas dia.Pelatihan vokasi itu, terutama sebagai
jembatan penghubung antara pendidikan vokasi dan dunia kerja. Sehingga, perlu ada pelatihan-pelatihan
yang tulang punggungnya di tangan Kemnaker. Sedangkan untuk pendidikan vokasi, ada pada
Kemendikbudristek. "Maka, tentunya Politeknik termasuk Polinema ini jadi lembaga strategis dalam
melakukan revitalisasi vokasi," terangnya.Untuk itu, Muhajir menekankan bahwa pendidikan vokasi perlu
melibatkan DUDI untuk duduk bersama merumuskan kurikulum yang tepat dan sesuai permintaan serta
kebutuhan dunia kerja."Harus ada lima hal yang perlu dikuatkan. Kurikulum, tenaga pelatih pendidik,
sarana prasarana, dan standardisasi baik melalui sertifikasi maupun pengeluaran ijazah harus ditata
sedemikian rupa sehingga revitalisasi pendidikan vokasi seperti yang diharapkan oleh Perpres tercapai
dengan baik. Apalagi waktunya mepet, tinggal dua tahun maka kita harus kejar tayang,"
tandasnya.Reporter: Feni Yusniaeditor:jatmikoTerima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media
sosial kami yakni Instagram @tugumalangid , Facebook Tugu Malang ID ,Youtube Tugu Malang ID , dan
Twitter @tugumalang_id
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Positive

Summary BLT ini akan disalurkan pada 1 September 2022. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini
mengatakan, pengalihan subsidi BBM akan disalurkan per 1 September 2022. Pemerintah
melanjutkan pencairan bantuan langsung tunai (BLT) yang merupakan pengalihan subsidi
BBM (bahan bakar minyak). Seperti diberitakan, pemerintah akan menaikkan harga BBM.

Pemerintah melanjutkan pencairan bantuan langsung tunai (BLT) yang merupakan pengalihan subsidi
BBM (bahan bakar minyak).Seperti diberitakan, pemerintah akan menaikkan harga BBM.BLT ini akan
disalurkan pada 1 September 2022.Adapun besaran pengalihan subsidi BBM yang diberikan sejumlah Rp
600 ribu dan disalurkan dalam dua termin.Rencananya, pengalihan subsidi BBM akan disalurkan kepada
20,65 juta keluarga penerima manfaat.Sementara itu, penyaluran pengalihan subsidi BBM dilakukan
melalui kantor pos.Selengkapnya, berikut beberapa fakta tentang pengalihan subsidi BBM sebagaimana
dirangkum Tribunnews. com dari berbagai sumber:Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan,
pengalihan subsidi BBM akan disalurkan per 1 September 2022.Penyaluran pengalihan subsidi BBM
dilakukan bersamaan dengan pemberian bansos rutin untuk masyarakat."Ya, saya kalau siapkan sekarang
sudah siap sebetulnya (BLT pengalihan subsidi BBM).""Tapi nanti per 1 September sekalian bansos yang
normal, yang rutin," ujar Risma di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022).Risma juga
mengatakan, pengalihan subsidi BBM akan disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) lewat PT Pos
Indonesia."PT Pos punya kewajiban ngantar, meskipun mereka (penerima) enggak keberatan datang ke
kantor pos, tapi PT Pos kewajibannya melaporkan kepada saya itu foto rumah sama foto dia di rumah
itu," ujar Risma, dikutip dari Kompas.com.Menurut dia, hal itu dilakukan supaya penyaluran bantuan
tersebut betul-betul tepat sasaran.3. Disalurkan 2 KaliMenurut Risma, pengalihan subsidi BBM akan
disalurkan dalam dua termin.Masing-masing akan diserahkan sebesar Rp 300 ribu.Dengan demikian,
total setiap penerima akan mendapatkan pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 600.000."Nanti yang satu
kalinya saya akan lihat kondisi perekonomiannya, kita harus serahkan bulan apa.""Karena pengalaman
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kita dengan PT Pos, sampai yang terjauh begitu, enggak sampai dua minggu kita sudah kelar, ya," kata
Risma.Namun, dari unggahan Menteri Keuangan Sri Mulyani, BLT pengalihan subsidi BBM termin kedua
akan disalurkan menjelang Desember 2022.Risma menyampaikan, total ada 20,65 juta penerima manfaat
yang akan mendapatkan pengalihan subsidi BBM.Data yang dijadikan rujukan pemerintah untuk
penyaluran pengalihan subsidi BBM adalah data terakhir per September 2022.5. Penggunaan Pengalihan
Subsidi BBMRisma menyatakan, pengalihan subsidi BBM tidak boleh digunakan untuk membeli rokok
atau minuman beralkohol."Yang jelas enggak boleh untuk rokok, enggak boleh untuk minuman
keras.""Untuk kebutuhan pokok," kata Risma.Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk pengalihan
subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun.Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun
Instagram-nya."Sebanyak Rp 12,4 triliun akan disalurkan berupa bantuan sosial sebesar Rp 150 ribu yang
akan dibayarkan empat kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat," tulis Jokowi.Selain
pengalihan subsidi BBM, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan sosial tambahan sebagai bentuk
pengalihan subsidi BBM.Yaitu bantuan subsidi upah (BSU) dengan total anggaran Rp 9,6 triliun.Bantuan
ini diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.Para pekerja akan
menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu.Bantuan ini akan dibayarkan sekali oleh Kementerian
Ketenagakerjaan.Dengan demikian, total alokasi anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk
bantuan pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun.Selain itu, pemerintah daerah juga akan
menggunakan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk subsidi transportasi.Dana sebesar Rp 2,17 triliun disalurkan untuk
membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, sampai nelayan."Saya berharap agar
bantuan sosial yang diberikan pemerintah ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan
pada tekanan berbagai kenaikan harga," kata Jokowi.Diketahui, ketiga bantuan sosial ini digulirkan
pemerintah di tengah mencuatnya isu kenaikan harga BBM bersubsidi dalam beberapa waktu
terakhir.Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menjawab saat ditanya mengenai
kemungkinan harga BBM subsidi bakal naik pada pekan ini."Saya hanya bicara tentang subsidi dan
bansos," kata Sri Mulyani setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin
(29/8/2022).Jawaban serupa juga disampaikan Bendahara Negara itu ketika ditanya mengenai
pencabutan subsidi BBM seiring dengan adanya bantalan sosial yang disiapkan pemerintah."Saya
mengumumkan hari ini untuk penambahan bansos dulu, itu yang dinstruksikan oleh Bapak Presiden hari
ini," kata Sri Mulyani.
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Negative

Summary Kepastian itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani di Istana Presiden usai mengikuti sidang
kabinet mengenai rencana kenaikan BBM Dilansir ayobandung.com, ada syarat yang harus
dipenuhi karyawan untuk mendapatkan BSU 2022. Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun
2022, ini syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan: 1. Sedangkan cara untuk cek
nama calon penerima, anda bisa klik dua link di bawah ini: Link 1: bpjsketenagakerjaan.go.id/
Link 2: Itulah syarat yang harus dipenuhi karyawan agar bisa mendapatkan BSU 2022 atau
BLT subsidi upah Rp1 juta. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
memastikan segera mencairkan 3 bansos termasuk bantuan subsidi upah (BSU) bagi
karyawan bergaji Rp3,5 juta sebulan.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan segera mencairkan 3 bansos
termasuk bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawan bergaji Rp3,5 juta sebulan. Kepastian itu
disampaikan Menkeu Sri Mulyani di Istana Presiden usai mengikuti sidang kabinet mengenai rencana
kenaikan BBM Dilansir ayobandung.com, ada syarat yang harus dipenuhi karyawan untuk mendapatkan
BSU 2022. Jika tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan Kemnaker, karyawan tidak bisa
mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta. Karena aliran dana BSU menggunakan dana penanganan Covid19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Sedangkan PC-PEN sendiri berada di bawah kendali
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Sehingga, Kemnaker saat ini masih
menunggu arahan Menteri Perekonomian untuk penyaluran BSU BPJS Ketenagakerjaan. Untuk
mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta, calon penerima harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan
Kemnaker. Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, ini syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan: 1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK). 2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.3. Mempunyai gaji/upah
paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Dalam hal pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan
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UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah menjadi paling banyak sebesar
UMP/UMK dengan pembulatan ratusan ribu ke atas, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan
Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. 4. Pekerja / Buruh
penerima upah. 5. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 (28 Provinsi dan 167 Kab/Kota) sesuai
Inmendagri 22/2021 dan 23/2021. 6. Diutamakan bekerja di sektor usaha : Industri Barang Konsumsi,
Transportasi, Aneka Industri, Properti & Real Estate dan Perdagangan & jasa (kecuali jasa Pendidikan dan
Kesehatan) sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan cara untuk cek
nama calon penerima, anda bisa klik dua link di bawah ini: Link 1: bpjsketenagakerjaan.go.id/ Link 2:
Itulah syarat yang harus dipenuhi karyawan agar bisa mendapatkan BSU 2022 atau BLT subsidi upah Rp1
juta.
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Positive

Summary Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang, Kementerian Perikanan dan Kelautan RI
menggelar pelatihan integrasi penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2018 dan K3 PP
50 tahun 2012. Pelatihan diikuti para pegawai yang terlibat dalam Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) BBBPI. Umar Saleh, mewakili Tim (P2K3) BBPI
menjelaskan, bahwa pelatihan ini dimaksudkan untuk merefresh kembali pemahaman
sekaligus evaluasi penerapan SMK3 dan ISO para pegawai di lingkungan BBPI. "Pelatihan ini
dimaksudkan untuk merefresh kembali pemahaman kami mengenai klausul maupun kriteria
dalam penerapan Mutu dan K3 di BBPI" Ungkapnya.

Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang, Kementerian Perikanan dan Kelautan RI menggelar
pelatihan integrasi penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2018 dan K3 PP 50 tahun 2012. Senin
29 Agustus 2022.Pelatihan diikuti para pegawai yang terlibat dalam Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3) BBBPI.Turut pula menggandeng PJK3 Segoro Interkon, perusahaan yang bergerak
di bidang jasa pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bawah naungan kementerian tenaga kerja
RI.>Umar Saleh, mewakili Tim (P2K3) BBPI menjelaskan, bahwa pelatihan ini dimaksudkan untuk
merefresh kembali pemahaman sekaligus evaluasi penerapan SMK3 dan ISO para pegawai di lingkungan
BBPI"Pelatihan ini dimaksudkan untuk merefresh kembali pemahaman kami mengenai klausul maupun
kriteria dalam penerapan Mutu dan K3 di BBPI" UngkapnyaLebih lanjut, Umar mengungkapkan bahwa
pelaksanaan sistem manajemen Mutu dan K3 di BBPI selama ini telah berjalan pada unit kerja dan
layanan di BBPI.>"Kami harap pelatihan ini dapat menjadi bagian pengembangan sistem manajemen
yang telah berjalan di BBPI" TambahnyaBBPI sendiri sebelumnya telah mendapatkan pengakuan dari
badan Audit ISO 9001 tentang penerapan sistem manajemen mutu, serta penerapan SMK3 dari
kementerian Tenaga Kerja lewat sertifikasi SMK3 pada tahun 2020 lalu.
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Positive

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengalihkan dana subsidi BBM untuk bantuan sosial
sebanyak Rp24,17 triliun kepada masyarakat. Lalu, Jokowi juga akan menyalurkan bantuan
dana berupa subsidi upah kepada para pekerja yang memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta per
bulan. Tak hanya BLT dan subsidi upah saja, Jokowi juga akan memberikan bantuan dana
melalui pemerintah daerah. Keterangan soal dana bantuan sosial tersebut disampaikan
langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengalihkan dana subsidi BBM untuk bantuan sosial sebanyak
Rp24,17 triliun kepada masyarakat.Keterangan soal dana bantuan sosial tersebut disampaikan langsung
oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati."Saya mengumumkan hari ini untuk
penambahan bansos (bantuan sosial) dulu, itu yang diinstruksikan," katanya, dikutip dari Antara, Selasa,
30 Agustus 2022.Diketahui, dana bantuan sosial tersebut akan terbagi dalam 3 jenis, diantaranya yaitu
bantuan langsung tunai (BLT) yang menyasar 20,65 juta masyarakat dengan total anggaran Rp12,4
triliun.Nantinya, dalam bantuan langsung tunai (BLT) tersebut, pemerintah akan menyalurkan uang
senilai Rp600 ribu yang akan diberikan secara bertahap sebanyak empat kali. Jadi masing-masing
periodenya akan diberikan senilai Rp150 ribu.Lalu, Jokowi juga akan menyalurkan bantuan dana berupa
subsidi upah kepada para pekerja yang memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta per bulan. Nantinya, para pekerja
yang masuk dalam kategori tersebut akan menerima subsidi upah sebanyak Rp600 ribu.Adapun,
pemerintah akan menyasar 16 juta pekerja untuk menyalurkan subsidi upah tersebut. Rencananya,
subsidi upah tersebut akan disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan.Tak hanya BLT dan subsidi
upah saja, Jokowi juga akan memberikan bantuan dana melalui pemerintah daerah. Bantuan melalui
pemerintah daerah itu akan menggunakan dua persen dana dari transfer umum yaitu dana alokasi umum
dan dana bagi hasil.Diketahui, jumlah dana tersebut mencapai Rp2,17 triliun. Adapun, dana tersebut
akan dipergunakan untuk membantu sistem transportasi, diantaranya adalah untuk angkutan umum,
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tukang ojek, dan nelayan.Selain itu, pemerintah pusat akan menyalurkan dana tambahan untuk
perlindungan sosial di setiap daerah.Sejumlah bantuan sosial tersebut akan disalurkan jika harga BBM
benar-benar naik. Pemerintah merencanakan skema tersebut agar kuota BBM bersubsidi dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2022.Sebagai informasi, bantuan sosial yang
merupakan pengalihan dana subsidi BBM tersebut juga bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk di
kalangan masyarakat, salah satunya soal kenaikan harga kebutuhan hidup."Ini diharapkan akan bisa
mengurangi, tentu tekanan kepada masyarakat, dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa
memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang hari hari ini dihadapkan pada tekanan
terhadap kenaikan harga," ujarnya.Adapun, belanja subsidi dan kompensasi yang dikeluarkan
pemerintah hingga Agustus 2022 mencapai Rp502,4 triliun, dengan rincian; dana untuk subsidi energi
sebesar Rp208,9 triliun dan kompensasi energi Rp293,5 triliun.
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Positive

Summary "Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai
dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp 24,17 triliun," jelas Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta. Pemerintah bakal
segera menyalurkan bantalan sosial tambahan kepada masyarakat. Tidak tanggungtanggung, nilai bantalan sosial ini mencapai Rp 24,17 triliun. Melansir laman setkab.go.id,
bantalan sosial ini juga bertujuan untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM)
sehingga bisa menyasar ke masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah bakal segera menyalurkan bantalan sosial tambahan kepada masyarakat. Tidak tanggungtanggung, nilai bantalan sosial ini mencapai Rp 24,17 triliun.Melansir laman setkab.go.id, bantalan sosial
ini juga bertujuan untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sehingga bisa menyasar ke
masyarakat yang membutuhkan."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk
bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp 24,17 triliun," jelas Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta.Dia menambahkan, kebijakan ini
diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara
global."Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi
kemiskinan," ujar Sri Mulyani.Terkait hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan tiga jenis bantalan
sosial tambahan. Apa saja?Alokasi anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai atau BLT mencapai Rp 12,4
triliun. Program ini menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh
Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga
penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan
oleh Ibu Mensos Rp 150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya
dua kali, yaitu Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua," jelas Menkeu.Alokasi anggaran untuk
program Bantuan Subsidi Upah alias BSU mencapai Rp 9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang
masing-masing menerima sebesar Rp 600 ribu.Menurut Sri Mulyani, Jokowi menginstruksikan untuk
membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar
Rp 600 ribu. Sehingga, total anggaran BSU sebesar Rp 9,6 triliun."Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera
menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para
pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua
persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil),
untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum
hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, pemda juga diminta untuk
melindungi daya beli masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di
Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana
Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk
angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan,"
pungkasnya.
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Neutral

Summary Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan
mengurangi kemiskinan," ujar Sri Mulyani seperti yang dikutip dari laman setkab.go.id. Dia
menambahkan, salah satu bantuan yang bakal disalurkan adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU)
dengan alokasi anggaran Rp 9,6 triliun. Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten
Tangerang sebesar Rp 4.285.798, dibulatkan menjadi Rp 4.300.000. 5. Menurut Menteri
Keuangan Sri Mulyani, total bantalan sosial yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 24,17
triliun. "Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi
mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun.

Pemerintah bakal segera mencairkan sejumlah bantalan sosial kepada masyarakat. Menurut Menteri
Keuangan Sri Mulyani, total bantalan sosial yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 24,17 triliun."Total
bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada
minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada
masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan," ujar Sri Mulyani seperti yang dikutip dari laman
setkab.go.id.Dia menambahkan, salah satu bantuan yang bakal disalurkan adalah Bantuan Subsidi Upah
(BSU) dengan alokasi anggaran Rp 9,6 triliun.Rencananya, bantuan ini akan disalurkan langsung oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Adapun sasarannya adalah 16 juta pekerja di mana masingmasing pekerja akan menerima dana bantuan sebesar Rp 600 ribu."Bapak Presiden juga
menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun," papar Sri
Mulyani.Dia menambahkan, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah akan segera menerbitkan juknis atau
petunjuk teknis sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja terkait.Lantas, apa
saja syarat penerima subsidi gaji 2022?Melansir Kompas.com, berikut adalah syarat penerima subsidi gaji
2022:1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK2. Pekerja harus terdaftar
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sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)3. Upah bulanan yang diterima paling besar Rp 3,5
juta4. Apabila bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari
Rp 3,5 juta, maka persyaratan upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum
kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh: Upah minimum
Kabupaten Tangerang sebesar Rp 4.285.798, dibulatkan menjadi Rp 4.300.0005. Bekerja di wilayah PPKM
Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah6. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang
konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali Pendidikan
dan
Kesehatan
(sesuai
klasifikasi
data
sektoral
BPJSTK).Pertama,
kunjungi
situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Kemudian pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU".Namun, jika Anda
belum memiliki akun, Anda harus mendaftarkan diri dulu dengan mengisi formulir secara
lengkap.Kemudian, Anda harus melakukan aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan
dikirim ke nomor handphone yang didaftarkan Login dan lengkapi kembali biodata diri.Setelahnya, cek
informasi pemberitahuan. Apabila Anda terdaftar sebagai penerima, maka akan ada centang hijau
notifikasi sebagai bukti penerima BLT subsidi gaji. Namun apabila ternyata Anda tidak terdaftar, akan ada
notifikasi "tidak terdaftar".
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Positive

Summary Bantuan akan disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk 16 juta pekerja
sasaran, masing-masing menerima Rp 600 ribu. Pemerintah telah menyiapkan tambahan
anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun, sekaligus mengalihkan subsidi
bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Pemerintah akan menyalurkan tiga jenis
bantuan sosial tambahan, yang pertama Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 12,4 triliun dengan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat
(KPM). Yang kedua berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 9,6 triliun.

Pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun,
sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran.Pernyataan itu disampaikan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko
Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/08/2022).Kebijakan tersebut diharapkan bisa
menjaga daya beli masyarakat terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global dan mengurangi
kemiskinan."Total bantuan sosial yang ditetapkan Bapak Presiden bisa dieksekusi mulai minggu sebesar
Rp 24,17 triliun. Ini diharapkan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi
kemiskinan," kata Sri Mulyani dalam laman resmi Kemenkeu.Pemerintah akan menyalurkan tiga jenis
bantuan sosial tambahan, yang pertama Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 12,4 triliun dengan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM)."Sebanyak 20,65 juta KPM
akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan Ibu Mensos Rp 150 ribu
selama 4 kali. Ibu Mensos akan membayarkan dua kali, yaitu Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua,"
ujar Sri Mulyani.Yang kedua berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 9,6 triliun. Bantuan akan
disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk 16 juta pekerja sasaran, masing-masing
menerima Rp 600 ribu."Bapak Presiden menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki
gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan Rp 600 ribu, jadi total anggaran Rp 9,6 triliun. Ibu
Menaker akan segera menerbitkan juknis-nya agar bisa dilakukan pembayaran," imbuh Sri Mulyani.
Pemda akan diminta menyiapkan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum)
dan DBH (Dana Bagi Hasil) untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.Subsidi diperuntukkan bagi
angkutan umum hingga nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, pemda juga
diminta untuk melindungi daya beli masyarakat.Kebijakan itu akan ditindaklanjuti Kementerian Dalam
Negeri dengan menerbitkan aturan. Begitu juga Kementerian Keuangan akan menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan, yang mengatur 2 persen DAU dan DBH diberikan untuk subsidi transportasi angkutan
umum, ojek dan nelayan, serta perlindungan sosial tambahan.**
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Positive

Summary Pemerintah berjanji akan menyalurkan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600. 000 kepada
pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Angka ini turun 40 persen dari
sebelumnya Rp 1 juta per orang. Informasi ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati dalam siaran pers yang muncul dari pertemuan dengan Presiden Jokowi, Gubernur
Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Mensos Tri Risma di Dinas Sosial, Senin(29.8.2022).
Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Jokowi akan memberikan berbagai bantuan sosial
(bansos) kepada masyarakat, dengan menggunakan dana subsidi BBM sebesar Rp 24,17
Trilyun.

Pemerintah berjanji akan menyalurkan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600. 000 kepada pekerja dengan
gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Angka ini turun 40 persen dari sebelumnya Rp 1 juta per orang.
Informasi ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam siaran pers yang muncul dari
pertemuan dengan Presiden Jokowi, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Mensos Tri Risma di
Dinas Sosial, Senin(29.8.2022). Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Jokowi akan memberikan
berbagai bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, dengan menggunakan dana subsidi BBM sebesar
Rp 24,17 Trilyun.Nah, dukungan berupa BSU senilai Rp 600. 000 akan diberikan kepada 16 juta pekerja di
seluruh Indonesia yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Dengan nilai bantuan yang sama
yakni sebesar Rp600 ribu, total anggaran untuk dana ini mencapai Rp9,6 triliun. Adapun pemerintah, kata
Sri Mulyani, akan membayarkan bansos dengan jumlah tersebut satu kali kepada para pekerja yang
memenuhi kriteria. Berikut kriteria penerima BSU Rp600 ribu yang jika tidak ada halangan akan mulai
disalurkan pekan depan. Penerimanya ini akan ditentukan berdasarkan data Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). 1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK)2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 3.
Memiliki gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan upah
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minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota
dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh: upah minimum Kabupaten Karawang
sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000 4. Penerima BSU diutamakan yang bekerja pada
sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan &
jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK) 5. Memiliki rekening bank
yang aktif Untuk memastikan apakah kamu termasuk ke dalam daftar penerima bantuan tersebut, simak
cara mengecek status penerima BSU berikut ini. 1. Kunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pilih
menu "Cek Status Calon Penerima BSU" 3. Masukkan data diri sesuai kolom yang tersedia, meliputi NIK,
Nama Lengkap, dan Tanggal Lahir 4. Setelah mengisi data diri, klik captcha "saya bukan robot" kemudian
klik lanjutkan 5. Nantinya akan terlihat di akun tersebut jika kamu masuk kriteria penerima BSU Kabar
baiknya lagi, pemerintah juga akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600. 000 kepada
20,65 juta masyarakat miskin. Ditambah bantuan sosial berupa subsidi transportasi umum dari kantong
pemerintah daerah (pemda).
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Positive

Summary "Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki
gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total
anggaran sebesar Rp9,6 triliun," ungkap Sri Mulyani. Program BSU merupakan bantuan
pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh. Gaji kurang dari Rp 3,5
juta;. Berikut syarat bagi pekerja yang akan menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Berikut syarat bagi pekerja yang akan menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).Seperti diketahui
pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untukBSU sebesar Rp 9,6 triliun tersebut
rencananya akan disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan upah kurang dari Rp 3,5 juta
perbulan.Diketahui dari laman Setkab, bantuan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.Oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan
anggaran Rp 24,17 triliun yang dibagi menjadi 3 jenis bantuan yakni, Bantuan Langsung Tunai (BLT),
Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Bantuan Pemerintah Daerah (Pemda).Adapun teknis penyaluran BSU
ini akan menjadi tugas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Menteri Keuangan, Sri Mulyani,
mengatakan teknis penyaluran subsidi upah ini akan dibayarkan 1 kali selama 1 bulan dengan nominal
sebesar Rp 600 ribu."Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang
memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran
sebesar Rp9,6 triliun," ungkap Sri Mulyani.Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Keuangan usai
mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden pada Senin
(29/8/2022).Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
akan segera membuat petunjuk teknis agar BSU segera tersalurkan."Ini juga nanti Ibu Menaker akan
segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada
para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Diberitakan oleh Tribunnews sebelumnya, Kemnaker tengah
melakukan seleksi para pekerja yang berhak menerima BSU.BSU ini nantinya akan disalurkan bagi pekerja
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dengan upah kurang dari Rp 3,5 juta.Pada proses seleksi tersebut, Kemnaker dibantu oleh BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sebagai pemilik data.Program BSU merupakan bantuan pemerintah
berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh.Bantuan tersebut bertujuan untuk melindungi,
mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan
dampak Covid-19.Kriteria Penerima BSU- WNI dibuktikan dengan kepemilikan NIK;- Peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021Gaji kurang dari Rp 3,5 juta;- Bekerja di wilayah PPKM level 3
dan level 4 yang ditetapkan pemerintah ( (catatan: kiteria ini juga ini bisa berubah karena masih mengacu
pada aturan lama).- Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka
industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan
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Neutral

Summary Ketahui syarat pekerja yang masuk kategori penerima BSU 2022 berikut. Dekat ini,
Pemerintah telah mengumumkan bahwa BSU 2022 dengan nilai Rp600. 000 bakal disalurkan
pada pekerja yang masuk dalam syarat kategori penerima BSU. Bagi pekerja yang ingin cek
apakah sudah terdaftar sebagai kategori penerima BSU 2022 Rp600. 000 atau belum, bisa
login langsung ke link resmi Kemnaker, yakni kemnaker.go.id. Demikian ulasan mengenai
BSU 2022 senilai Rp600. 000 dari Kemnaker yang akan segera cair pada pekan ini untuk para
pekerja yang masuk dalam kategori penerima BSU 2022 berdasarkan syarat yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah.

Pekan ini BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji bagi pekerja bakal cair Rp600. 000 dari Kemnaker. Lantas,
apakah anda termasuk pekerja yang bakal dapatkan BSU 2022 ini? Ketahui syarat pekerja yang masuk
kategori penerima BSU 2022 berikut. Pada April 2022 lalu, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker )
sempat mengatakan jika akan menyalurkan BSU 2022 pagi para pekerja. Meski belum ada informasi
lanjutkan resmi dari Kemnaker kapan BSU 2022 ini akan disalurkan pada para pekerja. Dekat ini,
Pemerintah telah mengumumkan bahwa BSU 2022 dengan nilai Rp600. 000 bakal disalurkan pada
pekerja yang masuk dalam syarat kategori penerima BSU .Adapun tujuan dari penyaluran BSU 2022 ini
difokuskan sebagai bantalan sosial atas pengalihan harga BBM yang akan naik. Sri Mulayani selaku
Menteri Keuangan RI mengatakan bahwa BSU 2022 untuk pekerja yang masuk dalam kategori penerima
bakal mulai disalurkan pada pekan ini. 16 juta pekerja dengan maksimum gaji Rp3,5 per bulan juta siap
mendapatkan BSU 2022 dengan nilai Rp600.000.5. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang
ditetapkan pemerintah 6. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi,
aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai
klasifikasi data sektoral BPJSTK). Bagi pekerja yang ingin cek apakah sudah terdaftar sebagai kategori
penerima BSU 2022 Rp600. 000 atau belum, bisa login langsung ke link resmi Kemnaker, yakni
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kemnaker.go.id. Demikian ulasan mengenai BSU 2022 senilai Rp600. 000 dari Kemnaker yang akan segera
cair pada pekan ini untuk para pekerja yang masuk dalam kategori penerima BSU 2022 berdasarkan
syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah .Adapun petunjuk teknis cara dan syarat pencairan BSU
2022 untuk pekerja kategori penerima BSU senilai Rp600. 000 masih dalam persiapan dan akan segera
diterbitkan oleh Kemnaker ungkap Sri Mulyani. Diketahui anggaran yang dikeluarkan oleh Kemnaker
untuk BSU 2022 untuk disalurkan pada para pekerja kategori penerima BSU mencapai Rp9,6 triliun.
Nantinya BSU 2022 senilai Rp600. 000 akan disalurkan dalam sekali pencairan kepada para pekerja
kategori penerima BSU 2022 yang telah ditentukan oleh Kemnaker berdasarkan syarat tertentu.
Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah pernah menyebut bahwa BSU bakal menyasar kepada pekerja
dengan data-data yang diambil dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, apabila merujuk
penyaluran BLT Subsidi Gaji tahun lalu berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, syarat pekerja
kategori penerima BSU 2022 Rp600.000, di antaranya yakni sebagai berikut:1. Warga Negara Indonesia
yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP sah dan tercatat di Dukcapil 2. Peserta aktif program jaminan
sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021 3. Mempunyai gaji atau upah paling banyak
sebesar Rp3,5 juta per bulan 4.
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Positive

Summary Untuk 16 Juta Pekerja Sebanyak 16 juta pekerja di Indonesia akan mendapatkan BSU 2022.
Salah satu subsidi yang ditetapkan pemerintah tahun ini adalah adanya Bantuan Subsidi
Upah ( BSU ) bagi pekerja. Berikut ini penjelasan terkait besaran anggaran dan ketentuan
penerima BSU 2022: 1. "Selain itu, bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk
membantu 16 juta pekerja." jelasnya.

JAKARTA Dana Subsidi 2022 sebentar lagi akan cair. Anggaran sebanyak Rp 24,17 Triliun akan segera
dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk 3 bantuan. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani,
Menteri Keuangan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada 29 Agustus 2022. Bantuan ini ditetapkan
untuk meningkatkan daya beli karena dalam beberapa waktu terakhir kenaikan harga dari pengaruh
global muncul. "Kami baru saja membahas dengan bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM.
Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial. Dalam rangka meningkatkan daya
beli mereka. Terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga dari
pengaruh global memang perlu untuk direspon." jelas Sri Mulyani. Salah satu subsidi yang ditetapkan
pemerintah tahun ini adalah adanya Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) bagi pekerja. Berikut ini penjelasan
terkait besaran anggaran dan ketentuan penerima BSU 2022: 1. Untuk 16 Juta Pekerja Sebanyak 16 juta
pekerja di Indonesia akan mendapatkan BSU 2022. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sri Mulyani. "Selain
itu, bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja." jelasnya.2. Pekerja
dengan Gaji Maksimum Rp 3,5 Juta Per Bulan Sri Mulyani menyampaikan bahwa subsidi ini ditujukan
kepada tenaga kerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 Juta per bulan. 3.Bantuan yang akan disalurkan kepada
16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta adalah sebesar Rp 600 ribu per tenaga kerja. 4. Jumlah
Total Bantuan Dana bantuan yang ditujukan kepada pekerja Indonesia ini mencapai total anggaran hingga
Rp 9,6 Triliun. "Dengan total anggaran 9,6 triliun. Ini juga nanti ibu Menaker akan segera menerbitkan
juknisnya, sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut." kata Sri
Mulyani. Demikian penjelasan lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja Indonesia.
Selanjutnya diketahui pula Kementerian Tenaga Kerja akan segera menerbitkan petunjuk teknis berupa
peraturan agar dapat segera tersalurkan. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan
masyarakat dan meningkatkan daya beli di tengah kenaikan harga.
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Positive

Summary Salah satu subsidi yang ditetapkan pemerintah tahun ini adalah adanya Bantuan Subsidi
Upah ( BSU ) bagi pekerja. Berikut ini penjelasan terkait besaran anggaran dan ketentuan
penerima BSU 2022: 1. Untuk 16 Juta Pekerja Sebanyak 16 juta pekerja di Indonesia akan
mendapatkan BSU 2022. JAKARTA Dana Subsidi 2022 sebentar lagi akan cair.

JAKARTA Dana Subsidi 2022 sebentar lagi akan cair. Anggaran sebanyak Rp 24,17 Triliun akan segera
dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk 3 bantuan. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani,
Menteri Keuangan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada 29 Agustus 2022. Bantuan ini ditetapkan
untuk meningkatkan daya beli karena dalam beberapa waktu terakhir kenaikan harga dari pengaruh
global muncul. "Kami baru saja membahas dengan bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM.
Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial. Dalam rangka meningkatkan daya
beli mereka. Terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga dari
pengaruh global memang perlu untuk direspon." jelas Sri Mulyani. Salah satu subsidi yang ditetapkan
pemerintah tahun ini adalah adanya Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) bagi pekerja. Berikut ini penjelasan
terkait besaran anggaran dan ketentuan penerima BSU 2022: 1. Untuk 16 Juta Pekerja Sebanyak 16 juta
pekerja di Indonesia akan mendapatkan BSU 2022. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sri Mulyani. "Selain
itu, bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja." jelasnya.2. Pekerja
dengan Gaji Maksimum Rp 3,5 Juta Per Bulan Sri Mulyani menyampaikan bahwa subsidi ini ditujukan
kepada tenaga kerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 Juta per bulan. 3.Bantuan yang akan disalurkan kepada
16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta adalah sebesar Rp 600 ribu per tenaga kerja. 4. Jumlah
Total Bantuan Dana bantuan yang ditujukan kepada pekerja Indonesia ini mencapai total anggaran hingga
Rp 9,6 Triliun. "Dengan total anggaran 9,6 triliun. Ini juga nanti ibu Menaker akan segera menerbitkan
juknisnya, sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut." kata Sri
Mulyani. Demikian penjelasan lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja Indonesia.
Selanjutnya diketahui pula Kementerian Tenaga Kerja akan segera menerbitkan petunjuk teknis berupa
peraturan agar dapat segera tersalurkan. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan
masyarakat dan meningkatkan daya beli di tengah kenaikan harga.
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Neutral

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan bantuan sosial (Bansos) senilai Rp9,6 triliun bagi
16 juta pekerja di Indonesia. Jokowi lantas menyiapkan berbagai bantalan sosial untuk
meminimalisir dampaknya bagi rakyat. Melalui keterangan Menteri Keuangan RI (Menkeu)
Sri Mulyani, Jokowi telah mempersiapkan dana tambahan total sebesar Rp24,17 triliun. Ini
diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi
kemiskinan," ujarnya, usai mengikuti rapat yang dipimpin Jokowi, di Kantor Presiden,
Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan bantuan sosial (Bansos) senilai Rp9,6 triliun bagi 16 juta
pekerja di Indonesia.Hal ini dilakukan demi meredam polemik terkait wacana kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM). Jokowi lantas menyiapkan berbagai bantalan sosial untuk meminimalisir
dampaknya bagi rakyat.Melalui keterangan Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani, Jokowi telah
mempersiapkan dana tambahan total sebesar Rp24,17 triliun.Kebijakan ini, kata Sri Mulyani diharapkan
dapat menstabilkan daya beli masyarakat, di tengah dampak lonjakan harga BBM secara global."Total
bantalan sosial yang ditetapkan Presiden akan dieksekusi mulai minggu ini. Ini diharapkan akan bisa
mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan," ujarnya, usai mengikuti
rapat yang dipimpin Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022.Dikutip PikiranRakyat.com dari PMJ News, Selasa, 30 Agustus 2022, simak ketentuan pemberian dana bantuan bagi
pekerja.Syarat PenerimaDari keterangan Menkeu, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan
sosial tambahan, salah satunya Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6
triliun.Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), menyasar
16 juta pekerja dengan nominal Rp600 ribu bagi masing-masing penerima."Bapak Presiden juga
menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu," ucap Sri Mulyani.Prosedur PembayaranTerkait sistematika
165

pembayaran, Menkeu mengatakan akan diumumkan kemudian oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker),
Ida Fauziyah."Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga
langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Beriringan dengan
Dua Bansos LainSelain BSU, bansos lain yang dijanjikan Jokowi adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan
bantuan pemerintah daerah (pemda).BLT akan dibagikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga
penerima manfaat (KPM) yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun.BLT akan mulai
dibagikan Mensos sebanyak Rp150 ribu dalam empat kali pembayaran atau senilai Rp300 ribu dalam dua
kali bayar.Sementara, bantuan Pemda akan akan menggunakan dua persen dari Dana Transfer Umum
(DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor
transportasi.Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk
perlindungan sosial tambahan. Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat.
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Positive

Summary Salah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk para pekerja senilai Rp600.000.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan, bantuan ini akan diberikan kepada 16
juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, dengan total anggaran Rp9,6 triliun.
Pemerintah akan mengucurkan bantalan sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)
pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). "Bantuan ini Ibu Menaker akan segera
menerbitkan aturannya sehingga bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,"
ujar Menkeu, dalam keterangan resmi di akun YouTube Sekretariat Presiden. 6. Cek
pemberitahuan.

Pemerintah akan mengucurkan bantalan sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan
subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Salah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk para pekerja
senilai Rp600.000Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan, bantuan ini akan diberikan
kepada 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, dengan total anggaran Rp9,6 triliun."Bantuan ini
Ibu Menaker akan segera menerbitkan aturannya sehingga bisa dilakukan pembayaran kepada para
pekerja tersebut," ujar Menkeu, dalam keterangan resmi di akun YouTube Sekretariat Presiden.Mengutip
dari situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), terdapat beberapa langkah untuk mengecek
status Anda penerima BSU atau bukan, berikut caranya.1. Buka situs web kemnaker.go.id.2. Selanjutnya,
jika belum memiliki akun, daftarkan dengan melengkapi data diri, seperti NIK, nama lengkap, dan nama
ibu kandung3. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor ponsel4.
Selanjutnya, login menggunakan akun yang sudah didaftarkan5. Lengkapi biodata diri berupa foto profil,
tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi6. Cek pemberitahuan7. Anda akan mendapatkan
notifikasi "Calon Penerima BSU" dengan centang hijau. Namun jika tidak akan keluar notifikasi tidak
terdaftar8. Apabila merasa memenuhi persyaratan penerima BSU tetapi tak terdaftar, Anda bisa
menghubungi 175 atau WhatsApp ke nomor 6281380070175.
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Positive

Summary Kabar baik bagi Anda pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan, akan mendapatkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp. 600 ribu. "Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk
membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksium Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan
sebesar Rp 600.000, dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam
keterangan pers yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).
BSU ini merupakan bagian dari bantalan sosial sebagai pengalihan subsidi bahan bakar
minyak (BBM) sebesar Rp 24,17 triliun. Cara mengecek penerima subsidi gaji BSU 2022
kemungkinan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kabar baik bagi Anda pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan, akan mendapatkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Rp. 600 ribu.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pencairan BSU ini
akan diberikan kepada 16 juta pekerja di Tanah Air."Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk
membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksium Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp
600.000, dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers yang
ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).Ia menjelaskan, petunjuk teknis
penyaluran BSU ini nantinya akan segera diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. BSU ini
merupakan bagian dari bantalan sosial sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp
24,17 triliun.Cara mengecek penerima subsidi gaji BSU 2022 kemungkinan masih sama dengan tahuntahun sebelumnya.Kolom tersebut masih terdapat di laman bpjsketenagakerjaan.go.id.Berikut cara
mengecek
penerima bantuan
subsidi
upah
atau
subsidi
gaji
2022:Buka
situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU" kemudian Anda akan masuk
ke halaman cek penerima BSU. Jika belum memiliki akun, daftar dan lengkapi data diri terlebih dahulu.
Mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir, dan nama ibu kandung.
Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirim ke nomor handphone yang didaftarkan
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Login dan lengkapi kembali biodata diri. Mulai dari profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe
lokasi. Terakhir, cek pemberitahuan. Apabila kamu terdaftar sebagai penerima, maka akan ada centang
hijau notifikasi sebagai bukti penerima BLT subsidi gaji. Namun apabila ternyata kamu tidak terdaftar,
akan ada notifikasi "tidak terdaftar".Syarat penerima subsidi gaji 2022Syarat dan kriteria pekerja yang
berhak menerima bantuan subsidi upah atau subsidi gaji ini adalah sebagai berikut:Warga Negara
Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK Pekerja harus terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Upah bulanan yang diterima paling besar Rp 3,5 juta. Apabila bekerja di
wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka
persyaratan upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke
atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Tangerang sebesar Rp
4.285.798, dibulatkan menjadi Rp4.300.000. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan
pemerintah Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri,
properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali Pendidikan dan KesehatanPemerintah berharap,
bantuan ini dapat mengurangi tekanan pada masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas."Dalam hal
ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam rangka untuk meningkatkan daya beli
mereka," jelas Sri Mulyani"Terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari
kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global memang perlu direspons," sambungnya.Selain BSU, Sri
Mulyani juga memastikan bahwa pemerintah akan segera meluncurkan dua bantuan sosial lain.Dua
bantuan yang dimaksudkan adalah Bantuan Langsung Tunai
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Summary Lantas, apa syarat dan kriteria pekerja yang akan mendapat bansos Rp600.000?.
Menurutnya, pemerintah akan membayarkan bansos Rp600. 000 satu kali kepada pekerja
yang memenuhi kriteria. JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan
bantuan sosial (bansos) atau bantuan subsidi upah sebesar Rp600. 000 kepada pekerja
sebagai bentuk pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM). Bantuan dalam bentuk
subsidi upah senilai Rp600. 000 akan diberikan kepada sejumlah pekerja.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan sosial (bansos) atau bantuan
subsidi upah sebesar Rp600. 000 kepada pekerja sebagai bentuk pengalihan subsidi harga bahan bakar
minyak (BBM).Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan
pers hasil rapat Presiden Joko Widodo dengan dirinya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan
Menteri Sosial Tri Risma Harini.Berdasarkan hasil rapat itu, Jokowi akan memberikan sejumlah bantuan
sosial (bansos) kepada masyarakat dengan menggunakan Rp24,17 triliun dari anggaran subsidi BBM.
Bantuan dalam bentuk subsidi upah senilai Rp600. 000 akan diberikan kepada sejumlah pekerja.Lantas,
apa syarat dan kriteria pekerja yang akan mendapat bansos Rp600.000?Menkeu Sri Mulyani mengatakan
pemerintah siap memberikan bantuan langsung tunai atau BLT Rp600. 000 kepada para pekerja dengan
gaji maksimal Rp3,5 juta per bulannya."Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji
maksimal Rp3,5 juta," ujar Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022).Menurutnya, pemerintah akan
membayarkan bansos Rp600. 000 satu kali kepada pekerja yang memenuhi kriteria. Penerimanya akan
ditentukan berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan."Nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan [Ida
Fauziyah] akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya, sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran
kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Selain itu, pemerintah pun akan memberikan bantuan
langsung tunai (BLT) senilai Rp150. 000 yang dibayarkan sebanyak empat kali kepada 20,65 juta
masyarakat miskin. Lalu, terdapat bantuan sosial berupa subsidi transportasi umum yang berasal dari
kantong pemerintah daerah."Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali yaitu Rp300
ribu pertama dan Rp300 ribu kedua. Nanti Ibu Mensos akan bisa menjelaskan secara lebih detail itu akan
dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima
dengan anggaran Rp12,4 triliun," tutur Menkeu. (*)SUMBER BERITA: BISNIS.COM
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Summary Total anggarannya mencapai Rp 24,17 triliun. Secara terpisah, Dirjen Anggaran Kemenkeu
Isa Rachmatarwata memastikan bahwa anggaran tambahan untuk bansos senilai Rp 24,17
triliun telah tersedia. Isa memerinci, bansos Rp 24,17 triliun bersumber dari tambahan
anggaran Rp 18,6 triliun yang telah disetujui DPR pada 19 Mei lalu. Dengan demikian, total
anggaran tambahan bansos itu mencapai Rp 24,17 triliun.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diperkirakan tinggal menghitung hari. Itu merujuk
pada pemberian bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Salah satunya, bantuan
langsung tunai (BLT) yang direncanakan cair pekan ini.Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
memastikan bahwa ada tiga jenis bansos yang akan diberikan. Yakni, BLT, bantuan subsidi upah (BSU),
serta bantuan transportasi bagi pemerintah daerah (pemda). Total anggarannya mencapai Rp 24,17
triliun.Bansos terkait pengalihan subsidi BBM tersebut dibahas sejumlah menteri bersama dengan
presiden kemarin (29/8). "Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau
keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM sebesar
Rp 12,4 triliun," kata Sri Mulyani setelah mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di kantor
presiden.BLT tersebut segera dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp 150 ribu selama 4 kali.
Dengan demikian, total BLT yang diberikan sebesar Rp 600 ribu untuk setiap penerima. "Ibu Mensos akan
membayarkannya dua kali, yaitu Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua," jelas Ani, sapaan karib Sri
Mulyani.Seluruh bantuan sosial melalui Kemensos, lanjut Ani, akan diberikan minggu ini.
Pendistribusiannya melalui PT Pos Indonesia.Selain itu, ada bantuan subsidi upah (BSU) yang diharapkan
bisa berjalan dalam waktu dekat. "Ini semua dilakukan dalam rangka memberikan bantalan sosial untuk
masyarakat," katanya.Sesuai instruksi presiden, BSU diberikan untuk membantu 16 juta pekerja yang
memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Besaran BSU-nya Rp 600.000. Total anggarannya Rp 9,6
triliun.Ani menyebutkan, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan menerbitkan petunjuk teknis
(juknis). Dengan begitu, bantuan bisa langsung dibayarkan kepada para pekerja tersebut.Kemudian,
lanjut Ani, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan akan
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menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK). Isinya, 2 persen dari dana transfer umum, yaitu dana
alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun, untuk subsidi sektor transportasi.
Di antaranya mencakup angkutan umum, ojek, nelayan, serta untuk perlindungan sosial
tambahan."(Bansos) ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan
mengurangi kemiskinan. Sehingga, kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang
dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga," jelas bendahara negara
tersebut.Sayang, belum ada penjelasan secara detail terkait penerima bansos pengalihan subsidi BBM
tersebut. Baik Kemensos maupun Kemenaker belum menjelaskan apakah mereka adalah yang selama ini
telah terdata sebagai penerima bansos tunai dan BSU.Secara terpisah, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa
Rachmatarwata memastikan bahwa anggaran tambahan untuk bansos senilai Rp 24,17 triliun telah
tersedia. Anggaran itu bersumber dari dana bansos, bukan dari anggaran subsidi BBM.Isa memerinci,
bansos Rp 24,17 triliun bersumber dari tambahan anggaran Rp 18,6 triliun yang telah disetujui DPR pada
19 Mei lalu. Serta berasal dari dana cadangan lain. Total keseluruhannya mencapai sekitar Rp 22 triliun.
Kemudian, Rp 2 triliun lainnya adalah earmarking dari DAU dan DBH. Dengan demikian, total anggaran
tambahan bansos itu mencapai Rp 24,17 triliun.
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Summary Total anggarannya mencapai Rp 24,17 triliun. Secara terpisah, Dirjen Anggaran Kemenkeu
Isa Rachmatarwata memastikan bahwa anggaran tambahan untuk bansos senilai Rp 24,17
triliun telah tersedia. Isa memerinci, bansos Rp 24,17 triliun bersumber dari tambahan
anggaran Rp 18,6 triliun yang telah disetujui DPR pada 19 Mei lalu. Dengan demikian, total
anggaran tambahan bansos itu mencapai Rp 24,17 triliun.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diperkirakan tinggal menghitung hari. Itu merujuk
pada pemberian bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Salah satunya, bantuan
langsung tunai (BLT) yang direncanakan cair pekan ini.Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
memastikan bahwa ada tiga jenis bansos yang akan diberikan. Yakni, BLT, bantuan subsidi upah (BSU),
serta bantuan transportasi bagi pemerintah daerah (pemda). Total anggarannya mencapai Rp 24,17
triliun.Bansos terkait pengalihan subsidi BBM tersebut dibahas sejumlah menteri bersama dengan
presiden kemarin (29/8). "Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau
keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM sebesar
Rp 12,4 triliun," kata Sri Mulyani setelah mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di kantor
presiden.BLT tersebut segera dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp 150 ribu selama 4 kali.
Dengan demikian, total BLT yang diberikan sebesar Rp 600 ribu untuk setiap penerima. "Ibu Mensos akan
membayarkannya dua kali, yaitu Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua," jelas Ani, sapaan karib Sri
Mulyani.Seluruh bantuan sosial melalui Kemensos, lanjut Ani, akan diberikan minggu ini.
Pendistribusiannya melalui PT Pos Indonesia.Selain itu, ada bantuan subsidi upah (BSU) yang diharapkan
bisa berjalan dalam waktu dekat. "Ini semua dilakukan dalam rangka memberikan bantalan sosial untuk
masyarakat," katanya.Sesuai instruksi presiden, BSU diberikan untuk membantu 16 juta pekerja yang
memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Besaran BSU-nya Rp 600.000. Total anggarannya Rp 9,6
triliun.Ani menyebutkan, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan menerbitkan petunjuk teknis
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(juknis). Dengan begitu, bantuan bisa langsung dibayarkan kepada para pekerja tersebut.Kemudian,
lanjut Ani, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan akan
menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK). Isinya, 2 persen dari dana transfer umum, yaitu dana
alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun, untuk subsidi sektor transportasi.
Di antaranya mencakup angkutan umum, ojek, nelayan, serta untuk perlindungan sosial
tambahan."(Bansos) ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan
mengurangi kemiskinan. Sehingga, kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang
dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga," jelas bendahara negara
tersebut.Sayang, belum ada penjelasan secara detail terkait penerima bansos pengalihan subsidi BBM
tersebut. Baik Kemensos maupun Kemenaker belum menjelaskan apakah mereka adalah yang selama ini
telah terdata sebagai penerima bansos tunai dan BSU.Secara terpisah, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa
Rachmatarwata memastikan bahwa anggaran tambahan untuk bansos senilai Rp 24,17 triliun telah
tersedia. Anggaran itu bersumber dari dana bansos, bukan dari anggaran subsidi BBM.Isa memerinci,
bansos Rp 24,17 triliun bersumber dari tambahan anggaran Rp 18,6 triliun yang telah disetujui DPR pada
19 Mei lalu. Serta berasal dari dana cadangan lain. Total keseluruhannya mencapai sekitar Rp 22 triliun.
Kemudian, Rp 2 triliun lainnya adalah earmarking dari DAU dan DBH. Dengan demikian, total anggaran
tambahan bansos itu mencapai Rp 24,17 triliun.
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Summary Pemerintah berjanji akan menyalurkan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600. 000 kepada
pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan
Subsidi Upah Rp600 ribu. Angka ini turun 40 persen dari sebelumnya Rp 1 juta per orang.
Informasi ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam siaran pers yang
muncul dari pertemuan dengan Presiden Jokowi, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo
dan Mensos Tri Risma di Dinas Sosial, Senin(29.8.2022).

Pemerintah berjanji akan menyalurkan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600. 000 kepada pekerja dengan
gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Angka ini turun 40 persen dari sebelumnya Rp 1 juta per orang.
Informasi ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam siaran pers yang muncul dari
pertemuan dengan Presiden Jokowi, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Mensos Tri Risma di
Dinas Sosial, Senin(29.8.2022).Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Jokowi akan memberikan berbagai
bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, dengan menggunakan dana subsidi BBM sebesar Rp 24,17
Trilyun.Nah, dukungan berupa BSU senilai Rp 600. 000 akan diberikan kepada 16 juta pekerja di seluruh
Indonesia yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.Dengan nilai bantuan yang sama yakni
sebesar Rp600 ribu, total anggaran untuk dana ini mencapai Rp9,6 triliun. Adapun pemerintah, kata Sri
Mulyani, akan membayarkan bansos dengan jumlah tersebut satu kali kepada para pekerja yang
memenuhi kriteria.Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan Subsidi Upah Rp600 ribuBerikut kriteria
penerima BSU Rp600 ribu yang jika tidak ada halangan akan mulai disalurkan pekan depan. Penerimanya
ini akan ditentukan berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).1. Warga Negara
Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)2. Peserta aktif program
jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan3. Memiliki gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5
juta. Pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar
dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling
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banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai
contoh: upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.0004.
Penerima BSU diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka
industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi
data sektoral BPJSTK)5. Memiliki rekening bank yang aktifUntuk memastikan apakah kamu termasuk ke
dalam daftar penerima bantuan tersebut, simak cara mengecek status penerima BSU berikut ini.1.
Kunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id3. Masukkan data diri sesuai kolom yang tersedia, meliputi
NIK, Nama Lengkap, dan Tanggal Lahir4. Setelah mengisi data diri, klik captcha "saya bukan robot"
kemudian klik lanjutkan5. Nantinya akan terlihat di akun tersebut jika kamu masuk kriteria penerima
BSUKabar baiknya lagi, pemerintah juga akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.
000 kepada 20,65 juta masyarakat miskin. Ditambah bantuan sosial berupa subsidi transportasi umum
dari kantong pemerintah daerah (pemda).
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Summary Ini 3 Jenis dan Target Penerima Bantuan Rp 24,17 Triliun dari Pemerintah. Apa Itu Bantalan
Sosial? - Apa itu Bantalan Sosial? Ini tiga jenis dan target penerima bantuan total senilai Rp
24, 17 triliyun dari pemerintah.

Apa Itu Bantalan Sosial? Ini 3 Jenis dan Target Penerima Bantuan Rp 24,17 Triliun dari Pemerintah- Apa
itu Bantalan Sosial? Ini tiga jenis dan target penerima bantuan total senilai Rp 24, 17 triliyun dari
pemerintah.Bantalan sosial merupakan kebijakan pemerintah berupa batuan dana untuk menjaga
menjaga kestabilan daya beli masyarakat.Bantalan sosial diberikan kepada masyarakat yang terdampak
lonjakan harga yang terjadi secara global.Pemerintah telah menyiapkan bantalan sosisal tambahan
sebesar Rp24,17 triliun bagi masyarakat.Mengutip laman Setkab.go.id, kebijakan tersebut dilakukan
sekaligus untuk mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tepat sasaran.Menlansir
Tribunnews, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bantalan sosial ini akan mulai dilakukan pada
minggu ini."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai
dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun.""Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu
tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan," ungkap Sri Mulyani di Kantor Presiden
pada SeninBantalan sosial tambahan ini akan disalurkan dalam tiga jenis bantuan sebagai berikut:1.
Bantuan Lansung Tunai (BLT)Anggaran yang telah disiapkan untuk alokasi BLT ini adalah sebesar Rp12,4
triliun.BLT ini nantinya akan disalurkan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).Bantuan ini
disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau
keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai
dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali.""Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan
membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu.2. Bantuan
Subsidi Upah (BSU)Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah dianggarkan sebesar Rp9,6 triliun.BSU ini akan akan
diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu.Bantuan
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tersebut nantinya akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Bapak Presiden juga
menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.""Ini juga nanti
Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan
pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.3. Bantuan dari Pemerintah Daerah
(Pemda)Pemda diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU
(Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil).Bantuan Pemda tersebut dialokasikan untuk pemberian
subsidi di sektor transportasi.Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta
untuk perlindungan sosial tambahan.Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli
masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan
DBH.""Diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan
ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan," ujar Sri Mulyani.
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Positive

Summary Masing-masing pekerja akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu dan dibayarkan
sekali oleh Kementerian Ketenagakerjaan. "Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk
membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan
bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Secara
keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan untuk ketiga bantalan sosial tersebut adalah
sebesar Rp24,17 triliun, terdiri dari Rp12,4 triliun untuk BLT, Rp9,6 triliun untuk subsidi upah,
dan Rp2,17 triliun DTU untuk bantuan sektor transportasi dan perlinsos tambahan. Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengabarkan, pemerintah akan mengalihkan alokasi
anggaran untuk subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada
masyarakat.

Di tengah kabar kenaikan harga BBM, pemerintah memberikan tiga tambahan bantalan sosial atau
bansos yang akan diberikan kepada masyarakat.Adanya bansos ini diharapkan dapat melindungi daya
beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di
Indonesia."Sesuai instruksi Presiden @Jokowi, untuk memberikan bantalan perlindungan sosial dan
menjaga daya beli masyarakat, pemerintah akan memberikan 3 jenis tambahan bantalan sosial," kata
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati, Selasa
(30/8/2022).Pertama, yaitu BLT yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat.
Bantuan ini akan dibayarkan 2 kali oleh Kementerian Sosial, Rp300 ribu dimulai minggu ini dan Rp300
ribu kedua diberikan menjelang Desember. BLT ini akan didistribusikan melalui kantor Pos Indonesia di
seluruh Indonesia.Kedua, yaitu bantuan subsidi gaji kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5
juta/bulan. Masing-masing pekerja akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu dan dibayarkan sekali
oleh Kementerian Ketenagakerjaan."Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta
pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan
total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk
teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri
Mulyani.Ketiga, Presiden Jokowi juga meminta pemerintah daerah agar menggunakan 2 persen Dana
Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transpotasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan
nelayan, serta memberikan perlinsos tambahan.Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan
untuk ketiga bantalan sosial tersebut adalah sebesar Rp24,17 triliun, terdiri dari Rp12,4 triliun untuk BLT,
Rp9,6 triliun untuk subsidi upah, dan Rp2,17 triliun DTU untuk bantuan sektor transportasi dan perlinsos
tambahan."Semoga berbagai bantalan sosial ini akan melindungi daya beli masyarakat dari tekanan
kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia," ungkap SriMenteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengabarkan, pemerintah akan mengalihkan alokasi anggaran untuk
subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.Pemberian bantuan sosial
(bansos) ini dimaksudkan guna menjaga daya beli konsumsi masyarakat, di tengah isu kenaikan harga
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BBM subsidi."Kami baru saja bahas dengan presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Jadi dalam hal
ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini untuk tingkatkan daya beli dalam
beberapa waktu terakhir," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (29/8/2022).Sri Mulyani menyebut, tendensi
kenaikan harga komoditas dan pengalihan subsidi BBM juga perlu direspon. Oleh karenanya, Presiden
Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan adanya penyaluran bantalan sosial tambahan senilai Rp 24,17
triliun."Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama 20,65 juta kelompok atau keluarga
penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai. Pengalihan subsidi BBM sebesar 12,4 triliun,"
terangnya."Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga peneirma manfaat akan dapatkan anggaran Rp 12,4
triliun," ujar Sri Mulyani.
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Summary Total anggarannya mencapai Rp 24,17 triliun. Secara terpisah, Dirjen Anggaran Kemenkeu
Isa Rachmatarwata memastikan bahwa anggaran tambahan untuk bansos senilai Rp 24,17
triliun telah tersedia. Isa memerinci, bansos Rp 24,17 triliun bersumber dari tambahan
anggaran Rp 18,6 triliun yang telah disetujui DPR pada 19 Mei lalu. Dengan demikian, total
anggaran tambahan bansos itu mencapai Rp 24,17 triliun.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diperkirakan tinggal menghitung hari. Itu merujuk
pada pemberian bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Salah satunya, bantuan
langsung tunai (BLT) yang direncanakan cair pekan ini.Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
memastikan bahwa ada tiga jenis bansos yang akan diberikan. Yakni, BLT, bantuan subsidi upah (BSU),
serta bantuan transportasi bagi pemerintah daerah (pemda). Total anggarannya mencapai Rp 24,17
triliun.Bansos terkait pengalihan subsidi BBM tersebut dibahas sejumlah menteri bersama dengan
presiden kemarin (29/8). "Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau
keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM sebesar
Rp 12,4 triliun," kata Sri Mulyani setelah mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di kantor
presiden.BLT tersebut segera dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp 150 ribu selama 4 kali.
Dengan demikian, total BLT yang diberikan sebesar Rp 600 ribu untuk setiap penerima. "Ibu Mensos akan
membayarkannya dua kali, yaitu Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua," jelas Ani, sapaan karib Sri
Mulyani.Seluruh bantuan sosial melalui Kemensos, lanjut Ani, akan diberikan minggu ini.
Pendistribusiannya melalui PT Pos Indonesia.Selain itu, ada bantuan subsidi upah (BSU) yang diharapkan
bisa berjalan dalam waktu dekat. "Ini semua dilakukan dalam rangka memberikan bantalan sosial untuk
masyarakat," katanya.Sesuai instruksi presiden, BSU diberikan untuk membantu 16 juta pekerja yang
memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Besaran BSU-nya Rp 600.000. Total anggarannya Rp 9,6
triliun.Ani menyebutkan, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan menerbitkan petunjuk teknis
(juknis). Dengan begitu, bantuan bisa langsung dibayarkan kepada para pekerja tersebut.Kemudian,
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lanjut Ani, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan akan
menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK). Isinya, 2 persen dari dana transfer umum, yaitu dana
alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun, untuk subsidi sektor transportasi.
Di antaranya mencakup angkutan umum, ojek, nelayan, serta untuk perlindungan sosial
tambahan."(Bansos) ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan
mengurangi kemiskinan. Sehingga, kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang
dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga," jelas bendahara negara
tersebut.Sayang, belum ada penjelasan secara detail terkait penerima bansos pengalihan subsidi BBM
tersebut. Baik Kemensos maupun Kemenaker belum menjelaskan apakah mereka adalah yang selama ini
telah terdata sebagai penerima bansos tunai dan BSU.Secara terpisah, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa
Rachmatarwata memastikan bahwa anggaran tambahan untuk bansos senilai Rp 24,17 triliun telah
tersedia. Anggaran itu bersumber dari dana bansos, bukan dari anggaran subsidi BBM.Isa memerinci,
bansos Rp 24,17 triliun bersumber dari tambahan anggaran Rp 18,6 triliun yang telah disetujui DPR pada
19 Mei lalu. Serta berasal dari dana cadangan lain. Total keseluruhannya mencapai sekitar Rp 22 triliun.
Kemudian, Rp 2 triliun lainnya adalah earmarking dari DAU dan DBH. Dengan demikian, total anggaran
tambahan bansos itu mencapai Rp 24,17 triliun.
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Positive

Summary BSU 2022 ini merupakan bagian dari bantalan sosial untuk masyarakat, guna meningkatkan
daya beli di tengah kenaikan harga-harga. Cara Cek Penerima BSU 2022. Mengenai cara cek
penerima BSU 2022 ini diprediksi tidak akan jauh dari cara tahun-tahun sebelumnya.
Penerima subsidi gaji BSU bisa di cek melalui online di laman bpjsketenagakerjaan.go.id.
Berikut cara cek penerima bantuan subsidi upah atau BSU 2022:.

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar
Rp600. 000 akan segera cair.Sri Mulyani menjelaskan BSU atau subsidi gaji ini akan diberikan kepada 16
juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta."16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5
juta per bulan akan mendapatkan bantuan Rp600.000, dengan total anggarannya Rp9,6 triliun," kata Sri
Mulyani dalam konferensi pers virtual, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin
(29/8/2022).Ia menambahkan, penerbitan petunjuk teknis mengenai pencarian BSU ini akan segera
dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.BSU 2022 ini merupakan bagian dari bantalan
sosial untuk masyarakat, guna meningkatkan daya beli di tengah kenaikan harga-harga.Cara Cek
Penerima BSU 2022Mengenai cara cek penerima BSU 2022 ini diprediksi tidak akan jauh dari cara tahuntahun sebelumnya.Penerima subsidi gaji BSU bisa di cek melalui online di laman
bpjsketenagakerjaan.go.id.Berikut cara cek penerima bantuan subsidi upah atau BSU 2022:1. Klik laman
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU"3. Pastikan memiliki akun
terlebih dahulu, jika belum, daftar dan lengkapi data diri di kolom yang tersedia.4. Isi Nomor Induk
Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir hingga nomor handphone.5. Selanjutnya, aktivasi akun
dengan menggunakan kode OTP yang dikirim ke HP Anda6. Setelah berhasil, login lagi dan lengkapi
kembali biodata diri.7. Terakhir, cek pemberitahuan.Apabila Anda terdaftar sebagai penerima BSU 2022,
maka akan ada centang hijau notifikasi.Namun apabila ternyata Anda tidak termasuk penerima BSU 2022,
maka akan ada notifikasi "tidak terdaftar".
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Neutral

Summary Pemerintah akan membayarkan BLT pekerja Rp 600. 000 satu kali kepada pekerja yang
memenuhi kriteria. Pemerintah akan membayarkan BLT pekerja Rp 600. 000 satu kali kepada
pekerja yang memenuhi kriteria. Pemerintah memastikan akan memberikan bantuan
langsung tunai atau BLT kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Bantuan langsung tunai atau BLT untuk pekerja itu diberikan senilai Rp 600 ribu dan
diberikan sebanyak satu kali saja.

Pemerintah memastikan akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada pekerja dengan gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan. Bantuan langsung tunai atau BLT untuk pekerja itu diberikan senilai Rp
600 ribu dan diberikan sebanyak satu kali saja.Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, bantuan
langsung tunai atau BLT untuk pekerja itu diberikan kepada 16 juta pekerja. Bantuan subsdi upah itu
diberikan hanya sekali sebesar Rp 600 ribu, dengan anggaran mencapai Rp 9,6 triliun."Ini akan diberikan
kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta," ujar Sri Mulyani, Senin (29/8).Sri Mulyani
menyebut, BLT itu diberikan jika harga bahan bakar minyak naik. Bantuan tersebut diberikan sebagai
pengalihan subsidi energi dan bantalan sosial."Dalam rapat yang membahas soal pengalihan subsidi BBM
diputuskan, masyarakat akan mendapatkan bantuan sosial," ujar Sri.Ani, sapaan akrab Sri Mulyani
menjelaskan, bantuan langsung tunai atau BLT diberikan untuk meningkatkan daya beli
masyarakat."Terlebih untuk merespons tendensi kenaikan harga dari pengaruh global dalam beberapa
waktu terakhir," terangnya.Pemerintah akan membayarkan BLT pekerja Rp 600. 000 satu kali kepada
pekerja yang memenuhi kriteria. Penerimanya akan ditentukan berdasarkan data dari Kementerian
Ketenagakerjaan."Nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya
sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," jelas Sri Mulyani. Cara cek
penerima BLT pekerja gaji maksimum Rp 3,5 juta diberikan kepada pekerja yang sudah terdaftar sebagai
penerima bantuan subsidi upah (BSU).Sebelumnya, BSU diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai
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peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, dimungkinkan caranya pun sama seperti
sebelumnya.JAKARTA, BALI EXPRESS - Pemerintah memastikan akan memberikan bantuan langsung
tunai atau BLT kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Bantuan langsung tunai atau
BLT untuk pekerja itu diberikan senilai Rp 600 ribu dan diberikan sebanyak satu kali saja.Menteri
Keuangan Sri Mulyani menyatakan, bantuan langsung tunai atau BLT untuk pekerja itu diberikan kepada
16 juta pekerja. Bantuan subsdi upah itu diberikan hanya sekali sebesar Rp 600 ribu, dengan anggaran
mencapai Rp 9,6 triliun."Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5
juta," ujar Sri Mulyani, Senin (29/8).Sri Mulyani menyebut, BLT itu diberikan jika harga bahan bakar
minyak naik. Bantuan tersebut diberikan sebagai pengalihan subsidi energi dan bantalan sosial."Dalam
rapat yang membahas soal pengalihan subsidi BBM diputuskan, masyarakat akan mendapatkan bantuan
sosial," ujar Sri.Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menjelaskan, bantuan langsung tunai atau BLT diberikan
untuk meningkatkan daya beli masyarakat."Terlebih untuk merespons tendensi kenaikan harga dari
pengaruh global dalam beberapa waktu terakhir," terangnya.Pemerintah akan membayarkan BLT pekerja
Rp 600. 000 satu kali kepada pekerja yang memenuhi kriteria. Penerimanya akan ditentukan berdasarkan
data dari Kementerian Ketenagakerjaan."Nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan
petunjuk teknisnya sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," jelas
Sri Mulyani. Cara cek penerima BLT pekerja gaji maksimum Rp 3,5 juta diberikan kepada pekerja yang
sudah terdaftar sebagai penerima bantuan subsidi upah (BSU).Sebelumnya, BSU diberikan kepada
pekerja yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian,
dimungkinkan caranya pun sama seperti sebelumnya.
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Positive

Summary Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600. 000 ribu kepada
para pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Dengan nilai bantuan yang
sama yakni sebesar Rp600 ribu, total anggaran untuk dana ini mencapai Rp9,6 triliun. Berikut
kriteria penerima BSU Rp600 ribu yang jika tidak ada halangan akan mulai disalurkan pekan
depan. Pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka
persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum
kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600. 000 ribu kepada para pekerja
yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Angka ini turun 40 persen dari sebelumnya yakni Rp1
juta per orang. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam siaran pers yang
muncul dari pertemuan dengan Presiden Jokowi, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Mensos
Tri Risma di Dinas Sosial, Senin (29/8/2022).Pada pertemuan tersebut, pemerintah menghasilkan
keputusan akan memberikan berbagai bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, dengan
menggunakan dana subsidi BBM sebesar Rp 24,17 Trilyun. Nantinya dukungan berupa BSU senilai Rp 600.
000 akan diberikan kepada 16 juta pekerja di seluruh Indonesia yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta
per bulan. Dengan nilai bantuan yang sama yakni sebesar Rp600 ribu, total anggaran untuk dana ini
mencapai Rp9,6 triliun.Nantinya pemerintah akan membayarkan bansos dengan jumlah tersebut satu
kali kepada para pekerja yang memenuhi kriteria. Berikut kriteria penerima BSU Rp600 ribu yang jika
tidak ada halangan akan mulai disalurkan pekan depan. Penerimanya ini akan ditentukan berdasarkan
data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan 3. Memiliki gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Pekerja/buruh bekerja di
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wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta
lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah
minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh: upah minimum
Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000 4. Penerima BSU
diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti
dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral
BPJSTK) 5. Memiliki rekening bank yang aktif Untuk memastikan apakah kamu termasuk ke dalam daftar
penerima bantuan tersebut, simak cara mengecek status penerima BSU berikut ini.1. Kunjungi laman
bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU" 3. Masukkan data diri sesuai
kolom yang tersedia, meliputi NIK, Nama Lengkap, dan Tanggal Lahir 4. Setelah mengisi data diri, klik
captcha "saya bukan robot" kemudian klik lanjutkan 5. Nantinya akan terlihat di akun tersebut jika kamu
masuk kriteria penerima BSU Kabar baiknya lagi, pemerintah juga akan memberikan bantuan langsung
tunai (BLT) senilai Rp600. 000 kepada 20,65 juta masyarakat miskin. Ditambah bantuan sosial berupa
subsidi transportasi umum dari kantong pemerintah daerah (pemda).
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Positive

Summary Berikut informasi pencairan BSU 2022 dan cara cek penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta
dengan login bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Masyarakat khususnya para pekerja masih
terus menantikan pencairan Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022. Lantas apakah BSU 2022
atau BLT subsidi gaji Rp1 juta akan segera cair di bulan September 2022?. Seperti yang sudah
dijelaskan Kemnaker, program BSU 2022 akan segera disalurkan kepada para pekerja yang
telah memenuhi syarat. Kemnaker juga tengah memastikan untuk mempersiapkan regulasi
teknis terkait pelaksanaan BSU 2022.

Berikut informasi pencairan BSU 2022 dan cara cek penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta dengan login
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Masyarakat khususnya para pekerja masih terus menantikan pencairan
Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022.Lantas apakah BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta akan segera
cair di bulan September 2022?Seperti yang sudah dijelaskan Kemnaker, program BSU 2022 akan segera
disalurkan kepada para pekerja yang telah memenuhi syarat.Kemnaker juga tengah memastikan untuk
mempersiapkan regulasi teknis terkait pelaksanaan BSU 2022.Persiapan tersebut Kemnaker lakukan
untuk memastikan penyaluran BSU 2022 dapat berjalan dengan cepat, tepat serta akurat.Dengan
demikian bisa dipastikan untuk jadwal pencairan BSU 2022 ini akan segera cair dalam waktu dekat setelah
seluruh persiapan dari Kemnaker selesai.
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Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan subsidi upah sebesar Rp600. 000 perorang kepada 16 juta pekerja di Tanah Air. Pekerja yang akan mendapatkan subsidi itu
bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. "Sebanyak Rp600. 000 dibayarkan sekali dengan
anggaran Rp9,6 triliun," kata Ani sapaan akrabnya. "Bapak Presiden juga menginstruksikan
kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan,"
kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Negara,
Jakarta, Senin (29/8/2022).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan subsidi upah sebesar Rp600. 000 per-orang kepada 16
juta pekerja di Tanah Air. Pekerja yang akan mendapatkan subsidi itu bergaji maksimal Rp3,5 juta per
bulan."Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat bersama Presiden Jokowi
di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8/2022).Sumber dana subsidi itu berasal dari pengalihan subsidi BBM
dengan anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Subsidi upah itu hanya dibayarkan satu kali."Sebanyak Rp600.
000 dibayarkan sekali dengan anggaran Rp9,6 triliun," kata Ani sapaan akrabnya.Dia menjelaskan,
petunjuk teknis pencarian akan diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Setelah itu
langsung dibayar kepada para pekerja."Ini juga nanti Ibu menakertrans akan segera menerbitkan
juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ucap
Ani.Salurkan BansosWacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih belum menemukan titik
terang. Namun Pekan ini pemerintah akan menyalurkan bantalan sosial (bansos) tambahan senilai Rp
24,17 triliun. Tambahan anggaran ini diberikan untuk merespon kenaikan harga-harga yang terjadi dalam
beberapa waktu terakhir."Pemerintah akan memberikan bansos tambahan sebagai pengalihan subsidi
BBM sebesar Rp 24,17 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jakarta,
Senin (29/8/2022).Sri Mulyani menjelaskan sebanyak Rp 12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta
penerima manfaat (KPM) yang ada di seluruh Indonesia. Tambahan bansos ini diberikan dalam rangka
pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)."Jadi 20,65 juta tersebut akan dapat anggaran Rp 12,4t
triliun," kata dia.Adapun mekanisme pembayarannya akan dilakukan melalui Kementerian Sosial. Setiap
keluarga akan mendapatkan tambahan uang tunai Rp150. 000 per KPM selama 4 bulan. Namun dalam
pembayarannya akan diberikan 2 kali masing-masing Rp300.000."Ini diberikan lewat saluran pos seluruh
Indonesia," kata Sri Mulyani.
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Neutral

Summary Bagi anda para pekerja ketahui tata cara cek nama penerima BSU 2022 yang akan segera
disalurkan oleh pemerintah pada pekan ini. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani telah
mengungkapkan bahwa BSU 2022 untuk para pekerja akan mulai disalurkan pada pekan ini.
Mulai saat ini, para pekerja bisa persiapkan untuk cek nama penerima BSU 2022 senilai
Rp600. 000 agar bisa mencairkan BSU 2022 yang akan segera cair pekan ini. Diketahui bahwa
penyaluran BSU 2022 bagi para pekerja dimaksudkan sebagai bantalan sosial atas pengalihan
harga BBM yang sebentar lagi akan naik.

Catat! Bagi anda para pekerja ketahui tata cara cek nama penerima BSU 2022 yang akan segera disalurkan
oleh pemerintah pada pekan ini. Diketahui bahwa penyaluran BSU 2022 bagi para pekerja dimaksudkan
sebagai bantalan sosial atas pengalihan harga BBM yang sebentar lagi akan naik. Menteri Keuangan RI Sri
Mulyani telah mengungkapkan bahwa BSU 2022 untuk para pekerja akan mulai disalurkan pada pekan
ini. 16 juta pekerja dengan maksimum gaji Rp3,5 per bulan juta siap mendapatkan BSU 2022 dengan nilai
Rp600.000.Adapun petunjuk teknis tata cara dan syarat pencairan BSU 2022 untuk pekerja kategori
penerima BSU senilai Rp600. 000 masih dalam persiapan dan akan segera diterbitkan oleh Kemnaker
ungkap Sri Mulyani. Diketahui anggaran yang dikeluarkan oleh Kemnaker untuk BSU 2022 untuk
disalurkan pada para pekerja kategori penerima BSU 2022 mencapai Rp9,6 triliun. Nantinya BSU 2022
senilai Rp600. 000 akan disalurkan dalam sekali pencairan kepada para pekerja kategori penerima BSU
2022 yang telah ditentukan oleh Kemnaker berdasarkan syarat tertentu. Sembari teknis pencairan BSU
2022 Rp600. 000 sedang disiapkan, para pekerja bisa cek nama penerima BSU 2022 dengan mudah secara
onine dengan login melalui website resmi Kemnaker (kemnaker.go.id).Mulai saat ini, para pekerja bisa
persiapkan untuk cek nama penerima BSU 2022 senilai Rp600. 000 agar bisa mencairkan BSU 2022 yang
akan segera cair pekan ini. Dengan cek nama penerima BSU 2022 di website resmi Kemnaker, para
pekerja bisa tahu apakah benar sudah terdaftar sebagai kategori penerima BSU 2022 ataukah belum.
Bagi anda para pekerja yang belum tahu tata cara cek nama penerima BSU 2022 tenang saja, karena akan
kami sajikan tata cara mudah cek nama penerima BSU 2022 senilai Rp600.000. Berikut tata cara mudah
cek nama penerima BSU 2022 yang dapat dilakukan secara online lewat website resmi kemnaker.go.id:
1. Masuk ke situs kemnaker.go.id menggunakan HP atau perangkat yang terhubung ke internet atau
langsung dibawah ini: KLIK DISINI << 2. Daftar akun, jika Anda belum memiliki akun. Jika sudah memiliki,
silahkan login 3. Lengkapi biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe
lokasi 4. Cek pemberitahuan untuk mendapatkan notifikasi sebagai penerima BSU 2022 atau
bukan.Sekedar informasi tambahan, selain akan menyalurkan sebesar Rp600. 000 pemerintah juga bakal
menyalurkan 2 bansos lain yakni BLT Rp600. 000 yang disalurkan Kemensos 2 kali pencairan dan DAU dan
DBH sebanyak Rp2,17 T. Adapun anggaran yang digunakan pemerintah sebesar Rp24,17 triliun telah
dikeluarkan untuk 3 jenis bansos termasuk didalamnya Rp600. 000 untuk para. Demikian yang wajib
diketahui oleh para agar bisa mencairkan dana sebesar Rp600. 000 dari pada ini.
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Summary Total anggarannya mencapai Rp 24,17 triliun. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi diperkirakan tinggal menghitung hari. Bansos terkait pengalihan subsidi BBM
tersebut dibahas sejumlah menteri bersama dengan presiden kemarin (29/8).

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diperkirakan tinggal menghitung hari. Itu merujuk
pada pemberian bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Salah satunya, bantuan
langsung tunai (BLT) yang direncanakan cair pekan ini.Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
memastikan bahwa ada 3 jenis bansos yang akan diberikan. Yakni, BLT, bantuan subsidi upah (BSU), serta
bantuan transportasi bagi pemerintah daerah (pemda). Total anggarannya mencapai Rp 24,17
triliun.Bansos terkait pengalihan subsidi BBM tersebut dibahas sejumlah menteri bersama dengan
presiden kemarin (29/8)."Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau
keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM sebesar
Rp 12,4 triliun," kata Sri Mulyani setelah mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di kantor
presiden.BLT tersebut segera dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp 150 ribu selama 4 kali.
Dengan demikian, total BLT yang diberikan sebesar Rp 600 ribu untuk setiap penerima. "Ibu Mensos akan
membayarkannya dua kali, yaitu Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua," jelas Ani, sapaan karib Sri
Mulyani.3 Skenario Pemerintah soal BBM, Sri Mulyani: Nggak Ada yang EnakSeluruh bantuan sosial
melalui Kemensos, lanjut Ani, akan diberikan minggu ini. Pendistribusiannya melalui PT Pos Indonesia.
Selain itu, ada bantuan subsidi upah (BSU) yang diharapkan bisa berjalan dalam waktu dekat. "Ini semua
dilakukan dalam rangka memberikan bantalan sosial untuk masyarakat," katanya.Sesuai instruksi
presiden, BSU diberikan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per
bulan. Besaran BSU-nya Rp 600.000. Total anggarannya Rp 9,6 triliun.Ani menyebutkan, Kementerian
Tenaga Kerja (Kemenaker) akan menerbitkan petunjuk teknis (juknis). Dengan begitu, bantuan bisa
langsung dibayarkan kepada para pekerja tersebut.
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Summary Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600 Ribu segera cair. Pemerintah sudah menyiapkan
anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU). BSU sebesar Rp 9,6 triliun
tersebut rencananya bakal disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan upah kurang dari Rp
3,5 juta perbulan. Oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp24,17 triliun
yang dibagi menjadi 3 jenis bantuan yakni, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi
Upah (BSU), dan Bantuan Pemerintah Daerah (Pemda).

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600 Ribu segera cair.Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp
9,6 triliun untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU).BSU sebesar Rp 9,6 triliun tersebut rencananya bakal
disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan upah kurang dari Rp 3,5 juta perbulan.Diketahui dari laman
Setkab, BSU ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang
terjadi secara global.Oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp24,17 triliun yang dibagi
menjadi 3 jenis bantuan yakni, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Bantuan
Pemerintah Daerah (Pemda).Adapun teknis penyaluran BSU ini akan menjadi tugas Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan teknis penyaluran subsidi
upah ini akan dibayarkan 1 kali selama 1 bulan dengan nominal sebesar Rp 600 ribu."Bapak Presiden juga
menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun," ungkap Sri
Mulyani.Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Keuangan usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden pada Senin (29/8/2022).Sri Mulyani juga menjelaskan
bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, akan segera membuat petunjuk teknis agar
BSU segera tersalurkan."Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri
Mulyani.Diberitakan oleh Tribunnews sebelumnya, Kemnaker tengah melakukan seleksi para pekerja
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yang berhak menerima BSU.BSU ini nantinya akan disalurkan bagi pekerja dengan upah kurang dari Rp
3,5 juta.Pada proses seleksi tersebut, Kemnaker dibantu oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)
sebagai pemilik data.Apa Itu Program BSU?Program BSU merupakan bantuan pemerintah berupa subsidi
gaji atau upah bagi pekerja atau buruh.Bantuan tersebut bertujuan untuk melindungi, mempertahankan,
dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak Covid19.Kriteria Penerima BSU- WNI dibuktikan dengan kepemilikan NIK;- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
sampai dengan Juni 2021 (catatan: kritera kepesertaan ini bisa berubah karena masih mengacu pada
aturan lama).Gaji kurang dari Rp 3,5 juta;- Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan
pemerintah ( (catatan: kiteria ini juga ini bisa berubah karena masih mengacu pada aturan lama).Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti
dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral
BPJSTK).(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)
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Summary Pemerintah memastikan akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada pekerja
dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan,
bantuan langsung tunai atau BLT untuk pekerja itu diberikan kepada 16 juta pekerja dengan
gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Cara Cek Penerima BLT Pekerja Gaji Maksimum Rp3,5
Juta. Cara cek penerima BLT pekerja gaji maksimum Rp3,5 Juta diberikan kepada pekerja
yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan subsidi upah (BSU).

Pemerintah memastikan akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada pekerja dengan gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan. Bantuan langsung tunai atau BLT untuk pekerja itu diberikan senilai
Rp600 ribu dan diberikan sebanyak satu kali saja.Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, bantuan
langsung tunai atau BLT untuk pekerja itu diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5
juta per bulan. Bantuan subsdi upah itu diberikan hanya sekali sebesar Rp600 ribu, dengan anggaran
mencapai Rp9,6 triliun."Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5
juta," ujar Sri Mulyani, Senin (29/8/2022).Sri Mulyani menyebut, BLT itu diberikan jika harga bahan bakar
minyak naik. Bantuan tersebut diberikan sebagai pengalihan subsidi energi dan bantalan sosial. "Dalam
rapat yang membahas soal pengalihan subsidi BBM diputuskan masyarakat akan mendapatkan bantuan
sosial," ujar Sri.Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menjelaskan, bantuan langsung tunai atau BLT diberikan
untuk meningkatkan daya beli masyarakat. "Terlebih untuk merespons tendensi kenaikan harga dari
pengaruh global dalam beberapa waktu terakhir," terangnya.Menteri dengan panggila akrab Ani itu
menyatakan, pemerintah akan membayarkan BLT pekerja Rp600. 000 satu kali kepada pekerja yang
memenuhi kriteria. Penerimanya akan ditentukan berdasarkan data dari Kementerian
Ketenagakerjaan."Nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya
sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," jelas Sri Mulyani.Cara Cek
Penerima BLT Pekerja Gaji Maksimum Rp3,5 JutaCara cek penerima BLT pekerja gaji maksimum Rp3,5
Juta diberikan kepada pekerja yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan subsidi upah
(BSU).Sebelumnya, BSU diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan. Dengan demikian, dimungkinkan caranya pun sama seperti sebelumnya.Berikut cara
cek penerima BLT pekerja gaji Maksimum Rp3,5 Juta:1. Kunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pilih
menu 'Cek Status Calon Penerima BSU'3. Kemudian, Anda akan masuk ke laman cek penerima BSU4.
Masukkan data-data pada kolom yang sudah tersedia sesuai dengan milik Anda
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Summary Cara mendapatkan BSU 2022 atau bantuan subsidi upah 2022 memang masih belum
diumumkan pemerintah. Sementara pemerintah sudah memastikan akan menyalurkan BSU
2022 dalam waktu dekat ini, berbarengan dengan pengalihan subsidi bahan bakar minyak
(BBM). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, BSU 2022 diberikan kepada 16 juta pekerja
dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Sri menyatakan, BSU Pekerja 2022 akan
diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat.

Cara mendapatkan BSU 2022 atau bantuan subsidi upah 2022 memang masih belum diumumkan
pemerintah. Sementara pemerintah sudah memastikan akan menyalurkan BSU 2022 dalam waktu dekat
ini, berbarengan dengan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).Menteri Keuangan Sri Mulyani
menyebut, BSU 2022 diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Bantuan subsdi upah itu diberikan hanya sekali sebesar Rp600 ribu, dengan anggaran mencapai Rp9,6
triliun.Sri menyatakan, BSU Pekerja 2022 akan diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat. Akan
tetapi, menteri yang akrab disapa Ani itu masih belum mengungkap syarat apa saja yang harus dipenuhi
pekerja untuk bisa mendapatkan BSU 2022.Hanya saja, Ani menyebut bahwa penerima bantuan langsung
tunai untuk pekerja itu akan ditentukan berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ani juga
menyebut bahwa aturan dan petunjuk teknis BSU pekerja 2022, selanjutnya akan diterbitkan oleh
Menteri Ketenagakerjaan ida Fauziyah."Sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para
pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Meski belum memastikan kapan bantuan tunai langsung (BLT) untuk
pekerja itu disalurkan, tapi Sri menyebut akan disalurkan pekan ini. Sayangnya, Sri tak menyebut secara
pasti tanggal tepat penyalurannya2 Cara mendapatkan BSUUntuk bisa mendapatkan BSU 2022, calon
penerima harus memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah. Pada tahun 2020 dan 2021 lalu,
pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah atau BSU pekerja.Saat itu, pemerintah memberikan
BSU pekerja terkait pandemi Covid-19. Mereka yang berhak mendapatkan BSU adalah pekerja atau buruh
dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Pada 2022, BSU diberikan kepada pekerja dengan besaran
Rp2,4 juta yang diberikan dalam dua kali. Sedangkan pada 2021, BSU diberikan sebesar Rp1 juta.
Sementara untuk BSU pekerja 2022, diberikan pemerintah dengan nominal Rp600 ribu dengan satu kali
disalurkan.Masih belum diketahui apakah cara mendapatkan BSU 2022 sama seperti pada 2020 dan
2021. Namun jika mengacu pada syarat pada 2020 dan 2021, maka ada 2 cara yang bisa dilakukan.Yakni
dengan mengakses dua laman, bsu.kemnaker.go.id dan sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Tapi yang akan
dibahas hanyalah cara melalui bsu.kemnaker.go.id.Berikut Cara Mendapatkan BSU:1. Akses laman
bsu.kemnaker.go.id untuk melakukan pendaftaran2. Lakukan login dan ikuti instruksi yang diberikan3.
Silahkan mengisi data dan dokumen yang diperlukan
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Neutral

Summary Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskopnakertrans) Nusa Tenggara
Timur Silvya Peku Djawang mengatakan, pameran pasar kerja atau Job Fair menjadi ajang
untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Ia mengungkapkan dari aplikasi ini
akan mendata seluruh pencari kerja di Nusa Tenggara Timur. "Kegiatan Job Fair ini difasilitasi
oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui aplikasi," kata Silvya kepada victorynews.id,
Senin (29/8/2022). Menurutnya, kegiatan Job Fair ini dilakukan serentak di tiga provinsi
lainnya dengan tujuan untuk memberikan infromasi terkait lowongan pekerjaan.

Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskopnakertrans) Nusa Tenggara Timur Silvya
Peku Djawang mengatakan, pameran pasar kerja atau Job Fair menjadi ajang untuk mempertemukan
pencari kerja dan pemberi kerja."Kegiatan Job Fair ini difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan
melalui aplikasi," kata Silvya kepada victorynews.id, Senin (29/8/2022).Menurutnya, kegiatan Job Fair ini
dilakukan serentak di tiga provinsi lainnya dengan tujuan untuk memberikan infromasi terkait lowongan
pekerjaan."Kegiatan ini tentunya sangat baik, apalagi dilihat dari kebangkitan akibat Covid-19, artinya
sedikit memaksa perusahaan untuk membuka lowongan pekerjaan," ujar Silvya.Melalui Job Fair ini,
pencari kerja bersama dengan pemerintah mencari pekerjaan melalui aplikasi. Dimana, sektor pekerjaan
yang buka pada bidang pariwisata, jasa, dan perhotelan.Ia mengungkapkan dari aplikasi ini akan mendata
seluruh pencari kerja di Nusa Tenggara Timur."Dari aplikasi ini juga kita akan melihat pencari kerja
terbanyak pada sektor mana dimulai dari kapabilitas dan skillnya," ujarnya.
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Summary Pemerintah kini tengah menyiakan tambahan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17
triliun untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga secara global.
"Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai
dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Pertama, Bantuan Langsung Tunai
(BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga
penerima manfaat (KPM). "Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang
akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu
Mensos Rp150 ribu selama empat kali.

Pemerintah kini tengah menyiakan tambahan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun untuk
menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga secara global."Total bantalan sosial yang
tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah
sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan
bahkan mengurangi kemiskinan," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Kantor Presiden,
Jakarta, Senin (29/8).Dilansir laman resmi setkab.go.id, Sri Mulyani menyebut akan ada tiga jenis
bantalan sosial tambahan kali ini.Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh
Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga
penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan
oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua
kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," jelasnya.Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU)
dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar
Rp600 ribu."Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki
gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar
Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga
langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Ketiga, pemerintah
daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi
ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan.
Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan
menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di
mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk
subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan
sosial tambahan," pungkasnya.
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Summary Dana yang disiapkan tersebut mencapai sebesar Rp 24,17 triliun, dana ini merupakan
bersumber dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang bertujuan agar tepat
sasaran. "Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa
dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Pemerintah
menyiapkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun, untuk disalurkan melalui Bantuan Langsung
Tunai (BLT), yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun yang dialokasikan untuk sejumlah
pekerja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja mengumumkan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantalan
sosial tambahan yang akan dibagikan kepada masyarakat.Dana yang disiapkan tersebut mencapai
sebesar Rp 24,17 triliun, dana ini merupakan bersumber dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak
(BBM) yang bertujuan agar tepat sasaran.Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah berharap dapat
menjaga daya beli masyarakat yang rentan terdampak akibat dari lonjakan harga yang terjadi secara
global.Sebagaimana hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada keterangan pers yang
diunggah pada Youtube Sekretariat Presiden Senin, 29 Agustus 2022."Total bantalan sosial yang tadi
ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar
Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan
mengurangi kemiskinan," paparnya.Kemudian Sri Mulyani menjelaskan terkait penyalurannya terdapat
tiga jenis skema yang akan dilakukan oleh Pemerintah.Berikut ini skema penyaluran bantuan sosial
tambahan pada pengalihan subsidi BBM:1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)Pemerintah menyiapkan
anggaran sebesar Rp12,4 triliun, untuk disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang akan
diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).Terkait pendistribusiannya BLT ini akan
disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau
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keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai
dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan
membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," paparnya.2. Bantuan
Subsidi Upah (BSU)Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun yang dialokasikan untuk
sejumlah pekerja.Pada jenis bantuan ini akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang menjadi target sasaran dengan masing-masing akan
menerima bantuan sebesar Rp600 ribu."Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16
juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu,
dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis
(petunjuk teknis-red) sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,"
ucapnya.3. Bantuan yang ketiga ini, pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan sebanyak dua persen
dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk
diberikan subsidi pada sektor transportasi.Subsidi ini tentunya diperuntukkan bagi angkutan umum
hingga nelayan, serta tujuannya untuk menjamin perlindungan sosial tambahan."Kementerian Dalam
Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan di mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat
dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk
perlindungan sosial tambahan," pungkasnya.
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Summary Pasar Pusat Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI bekerjasama dengan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membuka Job Fair Virtual. Kegiatan diharapkan dapat
memberikan lowongan pekerjaan bagi masyarakat Riau. Dengan diberikannya fasilitas
pameran bursa kerja melalui virtual tersebut, para pencari kerja bisa mengakses situs
jobfair.kemnaker.go.id. Kemudian, memilih bagian penyelenggara Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau untuk mendaftar lowongan pekerjaan. Untuk wilayah Provinsi
Riau tersedia 2.200 lowongan pekerjaan.

Pasar Pusat Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Riau membuka Job Fair Virtual.Job Fair Virtual dibuka mulai 29-31 Agustus 2022. Kegiatan
diharapkan dapat memberikan lowongan pekerjaan bagi masyarakat Riau.Dengan diberikannya fasilitas
pameran bursa kerja melalui virtual tersebut, para pencari kerja bisa mengakses situs
jobfair.kemnaker.go.id.Kemudian, memilih bagian penyelenggara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau untuk mendaftar lowongan pekerjaan.Untuk wilayah Provinsi Riau tersedia 2.200 lowongan
pekerjaan. Rencananya bakal ditempatkan lebih kurang 50 perusahaan di sektor perhotelan, distributor,
layanan kesehatan, dan lainnya.Berikut daftar perusahaan yang membuka lowongan kerja pada hari
pertama dibukanya Job Fair Virtual:1. PT. Aptana Citra Solusindo2. Mahawirya Makmur Sentosa3. RS
Prof. Dr. Tabrani4. Bank Mandiri Area Pekanbaru5. Riau Anggun Mandiri6. PT. Total Kinerja Mandiri7.
Riau Anggun Mandiri8. PT. Tribersa9. PT. Samudera Pastry Indonesia10. PT. Pancakharisma
Budiperkasa11. PT Jaya Nika Permata12. PT. Indomarco Prismatama13. PT. Agro Murni14. CV. Sumber
Tirta Anugerah15. PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Tulungagung16. Swapro International Cabang
Makassar17. PT Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Pekanbaru18. PT. Jatra Mandiri Indonesia / Grand
Jatra Hotel Pekanbaru19. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.20. Valdo Sumber Daya Mandiri21. RS. Syafira
Pekanbaru22. PT. Andalan Mitra Prestasi Cabang Pekanbaru23. Pekanbaru Hospitality Institute24. PT.
Nirwana Turisindo / Hotel The Premiere Pekanbaru25. PT. Surya Madistrindo26. PT Prima Karya Sarana
Sejahtera Cabang Pekanbaru27. Awal Bros Putra Medika28. Sandria Sukses Bersama29. PT. Permodalan
Nasional Madani (Persero) Cabang Pekanbaru30. Caterpillar Indonesia Batam31. PT. Indomarco Adi
Prima Cabang Pekanbaru32. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Pekanbaru33. PT Agro Boga
Utama34. PT. Semunai Sawit Perkasa35. PT. Hasil Rimba Indonesia36. PT Adira Dinamika Multifinance,
Tbk37. Atalian Indonesia Cab. Pekanbaru38. PT. Vadhana International
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Summary Sri mengatakan bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai akan
diberikan secara langsung sebesar Rp12,4 triliun kepada sebanyak 20,65 juta kelompok atau
keluarga penerima manfaat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan
pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp20,14 triliun kepada masyarakat sebagai
tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Bantuan tersebut akan mulai dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp150 ribu yang
dibayarkan secara berangsur selama empat kali.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pemerintah akan memberikan bantuan sebesar
Rp20,14 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi
bahan bakar minyak (BBM). Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga sekaligus meningkatkan daya beli
masyarakat.Sri mengatakan bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai akan
diberikan secara langsung sebesar Rp12,4 triliun kepada sebanyak 20,65 juta kelompok atau keluarga
penerima manfaat.Bantuan tersebut akan mulai dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp150 ribu
yang dibayarkan secara berangsur selama empat kali. Lebih lanjut, Kementerian Sosial akan
membayarkan 2 kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua."Itu akan dibayarkan melalui kantor
pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima," katanya Sri di Istana Negara Jakarta
melalui siaran daring, Senin (29/8).Sri mengungkapkan melalui instruksi presiden agar diberikan bantuan
sebesar kepada sebanyak 16 juta pekerja yang memiliki gaji minimum sebesar Rp3,5 juta per bulan
sebesar Rp600 ribu per orang dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Adapun Kementerian
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi akan menerbitkan petunjuk teknis agar dapat dilakukan
pembayaran.Selain itu, tambah Sri, pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri juga diminta
untuk melindungi daya beli masyarakat. Guna mendukung rencana tersebut, Kementerian Keuangan
akan menetapkan Permen Keuangan yang mengatur tentang 2 persen dana transfer umum berasal dari
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).Dana tersebut nantinya akan diberikan kepada
rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum, sampai ditujukan kepada ojek dan
nelayan untuk perlindungan sosial tambahan."Ini diharapkan bisa mengurangi tekanan kepada
masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat
yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan dengan tekanan kenaikan harga," pungkasnya.
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Summary JAKARTA, KOMPAS.TV- Kabar gembira untuk para pekerja Indonesia, pemerintah
memastikan akan menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) 2022 sebesar Rp600. 000 segera.
Hal itu ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan persnya, Senin
(29/8/2022). Terpisah, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari mengatakan
petunjuk teknis termasuk kriteria penerima BSU 2022 masih dalam pertimbangan.

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kabar gembira untuk para pekerja Indonesia, pemerintah memastikan akan
menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) 2022 sebesar Rp600. 000 segera.Hal itu ditegaskan oleh
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan persnya, Senin (29/8/2022).Sri Mulyani mengatakan,
Presiden Jokowi meminta 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan
mendapatkan bantuan Rp600.000."Total anggarannya Rp9,6 triliun," kata Sri Mulyani.Terpisah, Staf
Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari mengatakan petunjuk teknis termasuk kriteria
penerima BSU 2022 masih dalam pertimbangan.Mengenai apakah masih menggunakan skema BSU tahun
2021 atau ada revisi, Dita mengatakan masih dalam pembahasan."Jadi juknis BSU akan digodok ulang
atau tidak, semua tergantung apakah akan ada perubahan skema BSU dibandingkan BSU tahun
sebelumnya," ujar Dita, dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/8/2022).Syarat Penerima BSU
2022Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan kriteria penerima BSU tahun lalu.Kriteria ini bisa
menjadi gambaran mengenai penyaluran subsidi gaji mendatang.Berikut syarat penerima BSU dilansir
dari laman kemnaker.go.id.Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK Peserta
aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Mempunyai Gaji/Upah paling
banyak sebesar Rp 3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan
Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas
hingga ratus ribuan penuh.Cara Cek Penerima BSU 2022Tahun lalu, cara cek penerima subsidi gaji BSU
dilakukan melalui online di bpjsketenagakerjaan.go.id.Pada tahun ini, kemungkinan cara cek penerima
BSU 2022 juga tidak akan jauh berbeda. Berikut langkah-langkahnya.1. Klik laman
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU"3. Pastikan memiliki akun
terlebih dahulu, jika belum, daftar dan lengkapi data diri di kolom yang tersedia.4. Isi Nomor Induk
Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir hingga nomor handphone.5. Selanjutnya, aktivasi akun
dengan menggunakan kode OTP yang dikirim ke HP Anda6. Setelah berhasil, login lagi dan lengkapi
kembali biodata diri.7. Terakhir, cek pemberitahuan.8. Apabila Anda terdaftar sebagai penerima BSU
2022, maka akan ada centang hijau notifikasi.9. Namun apabila ternyata Anda tidak termasuk penerima
BSU 2022, maka akan ada notifikasi "tidak terdaftar".Demikian syarat dan kriteria penerima BSU 2022
dan cara daftarnya yang perlu diketahui.
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Neutral

Summary Info BSU 2022, anggaran Rp9,6 triliun harus diberikan dan disalurkan kepada 16 juta pekerja.
Namun tidak semua pekerja bisa mendapatkan BSU 2022 dari anggaran tersebut karena
harus memenuhi kriteria gaji yang ditetapkan dan ditentukan oleh Pemerintah. BSU 2022
merupakan salah satu program Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dana tersebut merupakan salah satu bantalan sosial yang
ditambahkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM dengan total sebesar
Rp24,17 triliun.

Info BSU 2022, anggaran Rp9,6 triliun harus diberikan dan disalurkan kepada 16 juta pekerja.Namun tidak
semua pekerja bisa mendapatkan BSU 2022 dari anggaran tersebut karena harus memenuhi kriteria gaji
yang ditetapkan dan ditentukan oleh Pemerintah.BSU 2022 merupakan salah satu program Pemerintah
dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)Dana tersebut merupakan salah satu
bantalan sosial yang ditambahkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM dengan total
sebesar Rp24,17 triliun.Adapun tujuan dari pengambilan kebijakan tersebut adalah kiranya mampu
menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.Dana bantuan
subsidi upah ini akan diberikan kepada para pekerja dengan sasarannya adalah mereka yang memenuhi
persyaratan.Landasan dasar dari pada pemberian dana ini adalah untuk menopang perekonomian para
pekerja disaat masa sulit oleh karena Pandemi Covid-19 kemarin.Dana tersebut disalurkan langsung
kepada penerima yang memenuhi syarat dan ketentuan.
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Negative

Summary Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pencarian BSU 2022 akan mulai
dieksekusi minggu ini. Selain BSU 2022, terdapat pula dua bantuan lain yang akan disalurkan
pemerintah pada minggu ini. Soal pencairan BSU 2022 tersebut disampaikan Sri Mulyani
melalui konferensi pers pada Senin (29/8/2022). "Jadi dalam hal ini masyarakat akan
diberikan tiga jenis apa yang disebut bantalan sosial," ujar Sri Mulyani yang dikutip
AyoJakarta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pencarian BSU 2022 akan mulai dieksekusi minggu
ini.Soal pencairan BSU 2022 tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui konferensi pers pada Senin
(29/8/2022).Selain BSU 2022, terdapat pula dua bantuan lain yang akan disalurkan pemerintah pada
minggu ini."Jadi dalam hal ini masyarakat akan diberikan tiga jenis apa yang disebut bantalan sosial," ujar
Sri Mulyani yang dikutip AyoJakarta. com dari video konferensi persi yang diunggah oleh akun TikTok
@Indonesia01 pada Selasa (30/8/2022).Tiga bantalan sosial yang dimaksud adalah BLT untuk 2,65 juta
kelompok masyarakat sebesar Rp 150 ribu sebanyak empat kali dengan total Rp 600 ribu per
orang."Kemudian bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per
bulan sebanyak Rp 600 ribu dibayarkan sekali dengan anggaran Rp 9,6 triliun," jelas Sri Mulayani."Ini juga
nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa
dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," lanjut Sri Mulyani.
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Negative

Summary Ada syarat yang harus dipenuhi karyawan untuk mendapatkan BSU 2022. Terkait
pencairannya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya beserta BPJS
Ketenagakerjaan telah mengalokasikan dana BSU. Jika tidak memenuhi syarat yang telah
ditetapkan Kemnaker, karyawan tidak bisa mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta. Hanya
saja saat ini Kemnaker masih menunggu arahan penyaluran BSU dari Menteri Perekonomian.

Ada syarat yang harus dipenuhi karyawan untuk mendapatkan BSU 2022.Jika tidak memenuhi syarat yang
telah ditetapkan Kemnaker, karyawan tidak bisa mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta.Terkait
pencairannya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya beserta BPJS Ketenagakerjaan telah
mengalokasikan dana BSU.Hanya saja saat ini Kemnaker masih menunggu arahan penyaluran BSU dari
Menteri Perekonomian.Karena aliran dana BSU menggunakan dana penanganan Covid-19 serta
Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).Sedangkan PC-PEN sendiri berada di bawah kendali Kementerian
Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.Sehingga, Kemnaker saat ini masih menunggu arahan
Menteri Perekonomian untuk penyaluran BSU BPJS Ketenagakerjaan.Untuk mendapatkan BLT subsidi gaji
Rp1 juta, calon penerima harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan Kemnaker.
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Positive

Summary Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI Dita Indah Sari menjelaskan kepada wartawan,
Senin (29/8/2022), bahwa bantuan Subsidi Upah (BSU) pengalihan subsidi BBM, senilai
Rp600 ribu, bisa diterima pekerja informal.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI Dita Indah Sari menjelaskan kepada wartawan, Senin
(29/8/2022), bahwa bantuan Subsidi Upah (BSU) pengalihan subsidi BBM, senilai Rp600 ribu, bisa
diterima pekerja informal.Dalam lansiran republika yang dikutip GoNEWS.co, dijelaskan, sepanjang
seseorang menerima upah dibawah Rp3,5 juta, entah itu dari pekerjaan sektor formal maupun informal,
dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia masuk kriteria penerima BSU Rp600
ribu.Artinya, bisa saja seorang karyawan toko menerima BSU Rp600 ribu asalkan dia terdaftar sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan dan menerima upah setiap bulannya di bawah Rp3,5 juta.Sebelumnya,
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah akan memberikan bantuan Rp24,17
triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi bahan
bakar minyak (BBM). Kebijakan itu imbas akan naiknya harga BBM.Sri mengatakan, anggaran Rp24,17
triliun itu dibagi untuk tiga jenis bantuan. Salah satunya BSU untuk 16 juta pekerja yang bergaji di bawah
3,5 juta. BSU ini besarannya Rp600 ribu per pekerja. Anggaran untuk program ini Rp9,6 triliun.
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Neutral

Summary Menurut Wagub, program pemagangan yang dilaksanakan merupakan salah satu cara
Pemprov Sumatra Selatan dalam mencetak tenaga kerja terampil yang nantinya akan
berimbas pada berkurangnya pengangguran di Sumatra Selatan. "Atas nama Pemprov
Sumatra Selatan tentu kami sangat berterimakasih karena telah memberikan kesempatan
pada calon peserta magang asal Sumatra Selatan.

Wakil Gubernur Sumatra Selatan H Mawardi Yahya mengharapkan 283 para calon peserta magang ke
Jepang tahun 2022 asal Sumatra Selatan dapat bersaing secara sehat pada seleksi daerah dan seleksi
nasional yang digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia dan
Internasional Manpower Development Organisation (IM Japan)."Para peserta seleksi harus jaga sikap
disiplin dan fokus, karena seleksi ini juga diikuti para peserta bukan hanya dari Sumatra Selatan tetapi
juga secara nasional," harap Mawardi Yahya saat membuka secara resmi jalannya Seleksi Nasional
Pemagangan ke Jepang yang dilaksanakan di Gor Dempo Jakabaring Sport City (HSC) Palembang, Senin
(29/8).Menurut Wagub, program pemagangan yang dilaksanakan merupakan salah satu cara Pemprov
Sumatra Selatan dalam mencetak tenaga kerja terampil yang nantinya akan berimbas pada berkurangnya
pengangguran di Sumatra Selatan."Atas nama Pemprov Sumatra Selatan tentu kami sangat
berterimakasih karena telah memberikan kesempatan pada calon peserta magang asal Sumatra Selatan.
Semoga nantinya mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membuat usaha sendiri setelah
selesai magang nantinya," imbuh Wagub.Menurutnya, program magang menjadi peluang emas bagi para
calon tenaga kerja muda di Sumatra Selatan."Manfaatkan kesempatan emas ini, bagi mereka yang lulus
nantinya pada tahapan akhir bisa beradaptasi dengan kondisi negara tujuan dan setelah kembali dapat
membangun daerah," pungkasnya.Sementara itu Ketua DPP Ikatan Pengusaha Keshusei Indonesia
(IKAPEKSI), Edi Waryono menuturkan, para peserta calon magang di Jepang tahun 2022 akan mengikuti
seleksi Daerah di Palembang dan Nasional di Bekasi masing-masing 2 bulan lamanya. Sedangkan IKAPEKSI
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tegas dia, sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan seleksi daerah selama di Palembang."Peserta akan
mengikuti beberapa seleksi diantaranya tingkat daerah dan nasional dengan bermacam test, mulai tari
tes akademik, tes fisik, tes psikologi, tes wawancara dan akan mengikuti les bahasa Jepang sebelum
berangkat pun mereka telah mendapatkan ilmu dan pengalaman," kata Edi.Ditempat yang sama, Wakil
Direktur Internasional Manpower Development Organisation (IM Japan), Pujita Singgoh menyebutkan
program Magang ke Jepang telah lama dilaksanakan Kemenaker dan IM Japan sejak 1993 dan
menghasilkan alumni sebanyak 5000 yang tersebar di Indonesia."Program ini telah dua puluh sembilan
tahun berlangsung yang telah menghasilkan alumni yang telah sukses dengan usahanya masing-masing
total 5 ribu alumni yang berasal dari Indonesia," kata Pujita.Dia menuturkan para peserta yang lulus akan
diberangkatkan pada tahun 2023 dan siap akan mengikuti kegiatan magang selama 5 tahu di
Jepang"Peserta yang telah lulus berangkat sekitar bulan Aprli atau Juli tahun 2023 akan ditanggung
perusahaan selama di Jepang 5 tahun, 3 tahun pertama kemudian akan di pulangkan ke Indonesia lalu
sisa 2 tahun lagi akan diberangkatkan kembali," tandasnya.
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Neutral

Summary Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia berkunjung Ke destinasi
wisata yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi provinsi Jambi, Sabtu (27/8). Kunjungan
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Afriansyah Noor Didampingi Ketua DPD
RI, Wakil Ketua DPD, Kadisnaker, Anggota Komisi DPR RI dan Rombongan.

Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia berkunjung Ke destinasi wisata yang
terletak di Kabupaten Muaro Jambi provinsi Jambi, Sabtu (27/8)Kunjungan Wakil Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Afriansyah Noor Didampingi Ketua DPD RI, Wakil Ketua DPD,
Kadisnaker, Anggota Komisi DPR RI dan Rombongan.Rombongan dan Wamen Naker langsung Menikmati
Kopi Nuansa Lokal Di POJOK KOPI DUSUN, yang terletak di Muaro Jambi yang memiliki daya tarik wisata,
yang juga memiliki situs bersejarah abad Ke tujuh Candi Muaro Jambi.Wakil Menteri bersama
Rombongan tampak duduk bersama warga sekitar menikmati kopi di Pojok Kopi Dusun."Berkunjungnya
kami ke Muara Candi Muara Jambi bersama rombongan ada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia dan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Bapak Kadisnaker dan Pak Taufik dari Komisi
satu DPR RI, semua bersahabat, berkawan sambil pulang kampung," kata Afriansyah.Afriansyah
menjelaskan, kunjungannya ke Muaro Jambi, guna melihat Destinasi Pariwisata Provinsi Jambi dan
mudah mudahan dengan kedatangan kami dan rombongan anggota DPD RI dan Anggota DPR RI dari
Komisi I bisa melihat kondisi pariwisata yang ada di Muara Jambi."Semoga ke depannya destinasi ini bisa
membangkitkan semangat perekonomian Masyarakat Jambi, khususnya masyarakat yang berada di
Muara Jambi, itu harapan kita," jelasnya."Harapan saya ke depannya dengan adanya pariwisata yang baik
ini dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan menciptakan lapangan Kerja,adanya Cafe-cafe yang
UMKM dan mudah-mudahan disinilah timbul perekonomian masyarakat itu," harap Sekjen Partai Bulan
Bintang itu.
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Positive

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan sosial (bansos) atau bantuan
subsidi upah sebesar Rp600. 000 kepada pekerja sebagai bentuk pengalihan subsidi harga
bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan hasil rapat itu, Jokowi akan memberikan sejumlah
bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dengan menggunakan Rp24,17 triliun dari
anggaran subsidi BBM. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati dalam keterangan pers hasil rapat Presiden Joko Widodo dengan dirinya,
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Bantuan dalam
bentuk subsidi upah senilai Rp600. 000 akan diberikan kepada sejumlah pekerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan sosial (bansos) atau bantuan subsidi upah
sebesar Rp600. 000 kepada pekerja sebagai bentuk pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak
(BBM).Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers
hasil rapat Presiden Joko Widodo dengan dirinya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri
Sosial Tri Risma Harini.Berdasarkan hasil rapat itu, Jokowi akan memberikan sejumlah bantuan sosial
(bansos) kepada masyarakat dengan menggunakan Rp24,17 triliun dari anggaran subsidi BBM. Bantuan
dalam bentuk subsidi upah senilai Rp600. 000 akan diberikan kepada sejumlah pekerja.Lantas, apa syarat
dan kriteria pekerja yang akan mendapat bansos Rp600.000?Menkeu Sri Mulyani mengatakan
pemerintah siap memberikan bantuan langsung tunai atau BLT Rp600. 000 kepada para pekerja dengan
gaji maksimal Rp3,5 juta per bulannya."Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji
maksimal Rp3,5 juta," ujar Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022).Menurutnya, pemerintah akan
membayarkan bansos Rp600. 000 satu kali kepada pekerja yang memenuhi kriteria. Penerimanya akan
ditentukan berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan."Nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan [Ida
Fauziyah] akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya, sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran
kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Selain itu, pemerintah pun akan memberikan bantuan
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langsung tunai (BLT) senilai Rp150. 000 yang dibayarkan sebanyak empat kali kepada 20,65 juta
masyarakat miskin. Lalu, terdapat bantuan sosial berupa subsidi transportasi umum yang berasal dari
kantong pemerintah daerah."Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali yaitu Rp300
ribu pertama dan Rp300 ribu kedua. Nanti Ibu Mensos akan bisa menjelaskan secara lebih detail itu akan
dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima
dengan anggaran Rp12,4 triliun," tutur Menkeu.
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Positive

Summary Pemerintah kembali menyediakan tambahan bantuan sosial (bansos) bagi rumah tangga
miskin (RTM) serta pekerja. Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengemukakan penyaluran
bansos untuk RTM akan dilakukan dalam dua sesi. Di tengah isu kenaikan harga Bahan Bakar
Minyak (BBM) bersubsidi. Pencairan bantuan senilai Rp600 ribu tersebut akan dimulai per 1
September 2022.

Di tengah isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah kembali menyediakan
tambahan bantuan sosial (bansos) bagi rumah tangga miskin (RTM) serta pekerja. Pencairan bantuan
senilai Rp600 ribu tersebut akan dimulai per 1 September 2022.Menteri Sosial, Tri Rismaharini,
mengemukakan penyaluran bansos untuk RTM akan dilakukan dalam dua sesi. Setiap sesi senilai Rp300
ribu."Saya kalau siapkan sekarang sudah siap sebetulnya. Tapi nanti per 1 September sekalian bansos
yang normal, yang rutin," kata Risma di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2022),
dikutip dari laman suara.com.Mantan Wali Kota Surabaya itu mengungkapkan, tambahan bansos yang
bersumber dari pengalihan itu disalurkan supaya membantu masyarakat. Terutama dalam membeli
kebutuhan sehari-hari. Untuk penyaluran, Kementerian Sosial akan menggandeng PT POS
Indonesia."Yang jelas enggak boleh untuk rokok, enggak boleh untuk minuman keras. Untuk kebutuhan
pokok," tegas Risma.Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan Pemerintah menyiapkan bantalan
sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi BBM agar tepat sasaran. Kebijakan
ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara
global.Sri Mulyani memaparkan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan.
Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar
20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos)
melalui PT. Pos Indonesia.Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun.
Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada
16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu."Bapak Presiden (Jokowi) juga
menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu
Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan
pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Ketiga, pemerintah daerah (pemda) diminta
menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan
DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan
bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, pemda juga
diminta untuk melindungi daya beli masyarakat.
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Neutral

Summary Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus
mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. "Total bantalan sosial
yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu
ini adalah sebesar Rp24,17 triliun.

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi
bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli
masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global. Hal ini disampaikan Menteri
Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat
yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). "Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh
Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini
diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi
kemiskinan," ujar Menkeu. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh
Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. "Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga
penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan
oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua
kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu. Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU)
dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar
Rp600 ribu. "Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki
gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar
Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga
langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani. Ketiga, pemerintah
daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU
(Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi
ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan.
Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. "Kementerian Dalam Negeri akan
menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di
mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk
subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan
sosial tambahan," pungkasnya
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Negative

Summary Subsidi upah yang rencanya akan diberikan pemerintah diharapkan bukan cuma memberi
harapan palsu-Dok-Jambi-independent.co.id. JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO. Pemerintah
dalam waktu dekat akan memberikan subsidi gaji kepada para pekerja dengan gaji atau
pendapatan maksimum Rp3,5 juta per bulan. Perempuan 30 tahun yang merupakan
karyawan swasta ini mempertanyakan adanya pemberian subsidi upah sebesar Rp 600. 000
dalam waktu dekat,padahal sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja juga
pernah menjanjikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dijanjian Mei 2022 lalu namun belum
cair hingga saat ini. "Pemerintah jangan PHP lah. Kabar ini tentu saja membawa angin segar
bagi para pekerja di tengah harga kebutuhan sehari hari yang melonjak tajam.

Subsidi upah yang rencanya akan diberikan pemerintah diharapkan bukan cuma memberi harapan palsuDok-Jambi-independent.co.idJAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO. Pemerintah dalam waktu dekat akan
memberikan subsidi gaji kepada para pekerja dengan gaji atau pendapatan maksimum Rp3,5 juta per
bulan.Kabar ini tentu saja membawa angin segar bagi para pekerja di tengah harga kebutuhan sehari hari
yang melonjak tajam. Ditambah isu kenaikan BBM yang menghantui.Beberapa para pekerjapun buka
suara terkait rencana pemberian subsidi gaji ini atau bantuan langsung tunai (BLT). Ada yang menyambut
gembira, ada juga yang meminta pemerintah tidak memberikan harapan belaka.Seperti yang
disampaikan oleh Susanti. Perempuan 30 tahun yang merupakan karyawan swasta ini mempertanyakan
adanya pemberian subsidi upah sebesar Rp 600. 000 dalam waktu dekat,padahal sebelumnya
pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja juga pernah menjanjikan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
yang dijanjian Mei 2022 lalu namun belum cair hingga saat ini."Pemerintah jangan PHP lah. BSU waktu
itu untuk pemulihan ekonomi pasca covid 19 dijanjian cair sebelum lebaran,lalu diundur Juni,undur lagi
sampai sekarang belum cair," ujarnya."Alasannya pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja
masih merumuskan payung hukumnya. Nah,sekarang janji lagi mau memberikan subsidi upah Rp 600.
000 untuk pekerja yang gajinya dibawah Rp 3,5 juta. Yang lama saja belum cair kok sudah ada yang baru
lagi," ujarnya.Hanya saja Susanti berharap janji pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan Sri
Mulyani tersebut benar benar terealisasi. "Kalau memang benar benar dicairkan tentunya kita bersyukur
bisa untuk nambah nambah memenuhi kebutuhan hidup sehari hari," bebernya.Sementara Dodi,
pegawai swasta lainnya juga mengaku senang dengan adanya subsidi upah yang akan diberikan oleh
pemerintah ini. Dikatakannya uang tersebut akan membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari
hari."Kalau benar benar cair tentunya sangat bersyukur. Bisa tambah untuk beli susu dan pampers anak.
Apalagi uang gaji kita hanya pas pasan untuk satu bulan. Harus bisa hemat," ujarnya.
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Neutral

Summary BSU 2022 dengan besaran Rp600. 000 akan mulai disalurkan kepada sebanyak 16 juta
pekerja mulai minggu ini. Disampaikan Sri Mulyani dalam keterangan pers, salah satu jenis
tambahan bantalan sosial yang akan cair adalah Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022.
Namun, BSU 2022 ini hanya diperuntukkan bagi pekerja dengan gaji yang tidak lebih dari
Rp3,5 juta dalam sebulan. Cara cek penerima BSU 2022 bisa dilakukan lewat situs resmi
Kemenaker, yakni kemnaker.go.id. Situs kemnaker.go.id tersebut akan menampilkan
notifikasi bagi setiap pekerja yang mengaksesnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, belum lama ini mengumumkan penyaluran bantalan sosial kepada
masyarakat.Disampaikan Sri Mulyani dalam keterangan pers, salah satu jenis tambahan bantalan sosial
yang akan cair adalah Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022.BSU 2022 dengan besaran Rp600. 000 akan
mulai disalurkan kepada sebanyak 16 juta pekerja mulai minggu ini.Namun, BSU 2022 ini hanya
diperuntukkan bagi pekerja dengan gaji yang tidak lebih dari Rp3,5 juta dalam sebulan."Kedua, yaitu
bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan. Masing-masing
pekerja akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu dan dibayarkan sekali oleh @kemnaker," ujar
Menkeu Sri Mulyani, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari unggahan di Instagram @smindrawati.Lantas,
siapa sajakah pekerja yang berhak mendapatkan BSU sebesar Rp600. 000 ini? Berikut cara cek penerima
BLT subsidi gaji dari Kemenaker tersebut.Cara cek penerima BSU 2022 bisa dilakukan lewat situs resmi
Kemenaker, yakni kemnaker.go.id.Situs kemnaker.go.id tersebut akan menampilkan notifikasi bagi setiap
pekerja yang mengaksesnya.
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Neutral

Summary Warga Negara Asing (WNA) tak bisa menetap secara bebas di Indonesia dan harus melalui
proses serta peraturan yang berlaku. Untuk menetap dan bertempat tinggal di Indonesia,
WNA harus mengurus Izin Tinggal Tetap (ITAP). Dilansir dari imigrasi.go.id, ITAP memiliki
masa berlaku selama lima tahun, kecuali bagi orang asing yang berstatus sebagai suami atau
istri dan anak yang lahir di Indonesia dari pemegang ITAP. Adapun WNA yang bisa langsung
mendapatkan ITAP antara lain eks-subjek anak berkewarganegaraan ganda, anak dari
pemegang ITAP yang lahir di Indonesia serta mantan WNI yang kehilangan
kewarganegaraannya di wilayah Indonesia.

Warga Negara Asing (WNA) tak bisa menetap secara bebas di Indonesia dan harus melalui proses serta
peraturan yang berlaku. Untuk menetap dan bertempat tinggal di Indonesia, WNA harus mengurus Izin
Tinggal Tetap (ITAP).Dilansir dari imigrasi.go.id, ITAP memiliki masa berlaku selama lima tahun, kecuali
bagi orang asing yang berstatus sebagai suami atau istri dan anak yang lahir di Indonesia dari pemegang
ITAP. Masa berlaku ITAP WNA pada kategori tersebut disesuaikan dengan orang tuanya.Ada dua cara
agar WNA bisa mendapatkan ITAP, pertama melalui proses alih status dari Izin Tinggal Terbatas (ITAS),
kedua secara langsung tanpa harus memiliki ITAS sebelumnya. Adapun WNA yang bisa langsung
mendapatkan ITAP antara lain eks-subjek anak berkewarganegaraan ganda, anak dari pemegang ITAP
yang lahir di Indonesia serta mantan WNI yang kehilangan kewarganegaraannya di wilayah Indonesia.Bila
WNA ingin mendapatkan ITAP melalui alih status dari ITAS yang telah dimiliki sebelumnya, maka ia harus
telah berada di Indonesia selama lebih dari tiga tahun berturut-turut. Atau, WNA yang telah menikah
dengan WNI setidaknya dua tahun. Cara mengajukan ITAP dapat dilakukan melalui pendaftaran di link
Persyaratan Pengajuan ITAPUntuk mengurus ITAP tentu terdapat hal-hal yang perlu dipersiapkan,
diantaranya:1. Paspor2. ITAS3. Surat keterangan domisili4. Pernyataan integrasiAda pula persyaratan
khusus yang disesuaikan dengan tujuan WNA yang berada di Indonesia dalam waktu lama. Contohnya
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bagi Tenaga Kerja Asing perlu melampirkan IMTA dari Kemnaker RI. Sementara itu, WNA yang menikahi
WNI perlu melampirkan bukti akta perkawinan yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, kecuali
jika dalam Bahasa Inggris.Nah untuk prosedurnya sendiri cukup mudah kok, kalian tinggal dateng ke
kepala kantor imigrasi dan membawa kelengkapan persyaratan untuk mengajukan permohonan izin
tinggal tetap ke pejabat imigrasi yang ditunjuk, tapi wilyah kerja kantornya harus sesuai yah dengan
tempat tinggal orang asing yang bersangkutan itu, dan yang mengajukan permohonan itu harus diajukan
oleh orang asing atau penjamin.Dikutip dari pip.semarangkota.go.id, untuk pengurusan prosedur
cukuplah mudah. Pemohon tinggal datang ke kepala kantor imigrasi dengan membawa kelengkapan
persyaratan untuk pengajuan permohonan ITAP ke pejabat imigrasi yang ditunjuk yang wilyah kerja
kantornya sesuai dengan tempat tinggal yang diajukan. Selain itu yang mengajukan permohonan itu
haruslah orang asing atau penjamin.Kemudian, kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
akan memeriksa kelengkapan persyaratan pemohon. Bila kelengakapan pemohon sudah terpenuhi dan
lengkap, maka akan dilakukan pengambilan foto. Untuk lama prosesnya sendiri, akan selesai paling lama
empat hari kerja dan izin tinggal tetap akan diterbitkan.Selain itu ITAP juga dapat diperpanjang hingga
jangka waktu yang tidak dengan syarat sepanjang izin tinggalnya tidak dibatalkan. Untuk WNA yang
memegang ITAP yang telah melakukan perpanjangan, wajib melapor ke kantor imigrasi setempat setiap
lima tahun.Untuk biayanya pengurusannya pun cukup mahal. Tiap pemohon yang mau mengurus ITAP
perlu mempersiapkan uang sebesar Rp 5 juta. Untuk pemohon yang ingin memperpanjang sampai batas
waktu yang tidak terbatas, maka tiap WNA perlu menyiapkan uang sebesar Rp 10,2 juta.ANNISA
FIRDAUSIIkuti berita terkini dari Tempo di Google News, .
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Negative

Summary Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan subsidi transportasi untuk angkutan umum
termasuk ojek online, serta nelayan sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM). "Kami di Kemenkeu juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di mana 2
persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH diberikan ke rakyat dalam bentuk
subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk
perlindungan sosial tambahan," kata Sri Mulyani, Senin (29/8). "Bansos akan mengalir untuk
16 juta pekerja, sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan yang diberikan lewat Kementerian
Ketenagakerjaan," imbuh Ani. Dalam hal ini, Kemendagri akan menerbitkan aturan untuk
perlindungan sosial tambahan," kata Ani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan subsidi transportasi untuk angkutan umum termasuk
ojek online, serta nelayan sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).Subsidi transportasi
itu diambil dari dana transfer umum seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar
2 persen yang akan dibayarkan oleh pemerintah daerah."Kami di Kemenkeu juga menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) di mana 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH diberikan ke
rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta
untuk perlindungan sosial tambahan," kata Sri Mulyani, Senin (29/8).Sebelumnya, sebelum memutuskan
kenaikan harga BBM, Pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial (bansos) tambahan berupa bantuan
langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 16 juta pekerja.BLT ekstra
tersebut diberikan dari pengalihan subsidi BBM dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di
tengah kenaikan harga bahan pokok belakangan ini.Selain subsidi transportasi, ada dua bansos yang juga
disiapkan oleh pemerintah. Yaitu, pertama, BLT Rp600 ribu untuk 20,65 juta KPM.BLT itu akan diberikan
masing-masing Rp150 ribu selama empat kali melalui Kementerian Sosial. Dengan total BLT ekstra yang
diterima KPM sebesar Rp600 ribu.Kedua, BLT untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
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Pemerintah mengalokasikan pengalihan anggaran subsidi BBM Rp9,6 triliun untuk program bansos
pekerja."Bansos akan mengalir untuk 16 juta pekerja, sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan yang
diberikan lewat Kementerian Ketenagakerjaan," imbuh Ani."Selain Rp12,4 triliun (BLT) plus Rp9,6 triliun
(bansos upah untuk pekerja), pemda juga diminta melindungi daya beli masyarakat. Dalam hal ini,
Kemendagri akan menerbitkan aturan untuk perlindungan sosial tambahan," kata Ani.Total bansos
Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM akan didistribusikan mulai pekan ini, dan diharapkan
mengurangi tekanan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan dalam menghadapi hari-hari di tengah
kenaikan harga-harga.
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Negative

Summary Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan subsidi transportasi untuk angkutan umum
termasuk ojek online, serta nelayan sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM). Sebelumnya, sebelum memutuskan kenaikan harga BBM, Pemerintah telah
menyiapkan bantuan sosial (bansos) tambahan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada
20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 16 juta pekerja. BLT ekstra tersebut
diberikan dari pengalihan subsidi BBM dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di
tengah kenaikan harga bahan pokok belakangan ini. Pemerintah mengalokasikan pengalihan
anggaran subsidi BBM Rp9,6 triliun untuk program bansos pekerja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan subsidi transportasi untuk angkutan umum termasuk
ojek online, serta nelayan sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).Subsidi transportasi
itu diambil dari dana transfer umum seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar
2 persen yang akan dibayarkan oleh pemerintah daerah."Kami di Kemenkeu juga menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) di mana 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH diberikan ke
rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta
untuk perlindungan sosial tambahan," kata Sri Mulyani, Senin (29/8). Sebelumnya, sebelum memutuskan
kenaikan harga BBM, Pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial (bansos) tambahan berupa bantuan
langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 16 juta pekerja.BLT ekstra
tersebut diberikan dari pengalihan subsidi BBM dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di
tengah kenaikan harga bahan pokok belakangan ini.Selain subsidi transportasi, ada dua bansos yang juga
disiapkan oleh pemerintah. Yaitu, pertama, BLT Rp600 ribu untuk 20,65 juta KPM.BLT itu akan diberikan
masing-masing Rp150 ribu selama empat kali melalui Kementerian Sosial. Dengan total BLT ekstra yang
diterima KPM sebesar Rp600 ribu.Kedua, BLT untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Pemerintah mengalokasikan pengalihan anggaran subsidi BBM Rp9,6 triliun untuk program bansos
pekerja."Bansos akan mengalir untuk 16 juta pekerja, sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan yang
diberikan lewat Kementerian Ketenagakerjaan," imbuh Ani."Selain Rp12,4 triliun (BLT) plus Rp9,6 triliun
(bansos upah untuk pekerja), pemda juga diminta melindungi daya beli masyarakat. Dalam hal ini,
Kemendagri akan menerbitkan aturan untuk perlindungan sosial tambahan," kata Ani.Total bansos
Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM akan didistribusikan mulai pekan ini, dan diharapkan
mengurangi tekanan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan dalam menghadapi hari-hari di tengah
kenaikan harga-harga.
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Positive

Summary Senin (29/08/2022 ),yang juga sebagai Sekretaris Jenderal Kandaga Urang Sunda, guna
membahas kerja sama, sesama organisasi (kolaborasi) melalui program- program kegiatan
antara lain, PosFin yang bekerjasama dengan PT Pos Indonesia, program Padat Karya dari
kementrian PDT, Bantuan Tenaga Kerja Mandiri dari kementrian Tenaga Kerja, Gerobak
Bantuan dari CSR PT Pos Indonesia dan Bantuan Bibit Tanaman dari Balai Penelitian Tanaman
Sayuran Lembang.

Terobosan baru untuk Persatuan Nyukcruk Galur Karuhun Bogor. Kabupaten Bogor Barat mengajak
kolaborasi, atau kerja sama agar menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan sebuah masalah secara
bersama-sama menuju Visi bersama. Dimana sebuah organisasi yang saling tergantung, kolaborasi
menjadi kunci pemikiran kreatif. dan hal ini penting, agar mencapai hasil terbaik dan kemajuan bersama,
sesama organisasi. Heriyanto yang biasa disapa Opunk, Sekjen DPP PNGKB didampingi Taufik Hidayat
selaku Dewan Penasehat, sengaja menyambangi kediaman R. Gugum Gumelar. Senin (29/08/2022 ),yang
juga sebagai Sekretaris Jenderal Kandaga Urang Sunda, guna membahas kerja sama, sesama organisasi
(kolaborasi) melalui program - program kegiatan antara lain, PosFin yang bekerjasama dengan PT Pos
Indonesia, program Padat Karya dari kementrian PDT, Bantuan Tenaga Kerja Mandiri dari kementrian
Tenaga Kerja, Gerobak Bantuan dari CSR PT Pos Indonesia dan Bantuan Bibit Tanaman dari Balai
Penelitian Tanaman Sayuran Lembang. R. Gugum Gumelar mengatakan, " kami (Kandaga) selain berperan
aktif dalam melestarikan Seni Budaya Sunda, kamipun berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan
ekonomi masyarakat. Kenapa hal tersebut kami lakukan, karena itu sebuah keniscayaan. Bagaimana bisa
melakukan hal tersebut (pelestarian) jika tidak didukung dengan kehidupan ekonomi masyarakat.
"Melalui beberapa kali pertemuan, akhirnya kami bersepakat dan membuat rekomendasi untuk Ketua
Departemen UKM dan Koperasi kang Wawan. Nantinya, dibawah komando kang Wawan ini semua
program yang telah disepakati akan di realisasikan," paparnya. Heri Opunk Sekjen DPP PNGKB
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menambahkan ," Tentunya program ini sangat baik selain bisa meningkatkan perekonomian dan peluang
usaha untuk masyarakat terutama kepada anggota yang benar- benar ingin dan mau belajar, saya yakin
hasil nya akan baik, selain peningkatan pendapataan untuk keluarga tentunya ilmu dan pengalaman juga
bisa kita dapatkan, dan hari ini saya ( PNGKB ) telah menerima bantuan berupa bermacam - macam bibit
unggulan yang selanjutnya akan saya bagikan kepada beberapa warga dan anggota kita untuk ditanam,
"satu hal yang saya yakini bahwa kalau kita menanam, maka kita pula yang akan menuai dan hasilnya
tegantung pada perawatan dan ketelitian kita, agar mendapatkan hasil yang baik dan sempurna."
pungkas opung.
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Positive

Summary Tak dapat dipungkiri bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka manusia
membutuhkan uang. Namun terkadang ketika akan berangkat untuk bekerja terdapat suatu
masalah yang dihadapi sehingga membuat terlambat untuk masuk kerja. Berikut informasi
mengenai empat tips yang dapat dicoba pada saat mengalami keterlambatan dalam masuk
kerja sehingga tidak perlu panik. Postingan tersebut memaparkan empat tips yang dapat
dilakukan saat terlambat masuk kerja, keempat tips tersebut adalah sebagai berikut.

Tak dapat dipungkiri bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka manusia membutuhkan
uang.Secara umum uang tersebut dapat diperoleh dari hasil bekerja dimana terdapat berbagai macam
jenis pekerjaan yang ada.Berbagai macam jenis pekerjaan tersebut dapat mempunyai jam kerja maupun
tanggung jawab yang berbeda antara satu dengan lainnya.Namun terkadang ketika akan berangkat untuk
bekerja terdapat suatu masalah yang dihadapi sehingga membuat terlambat untuk masuk
kerja.Keterlambatan tersebut dapat menimbulkan kepanikan terlebih bagi karyawan baru. Apa saja yang
dapat dilakukan ketika terlambat masuk kerja?Berikut informasi mengenai empat tips yang dapat dicoba
pada saat mengalami keterlambatan dalam masuk kerja sehingga tidak perlu panik.Informasi yang dapat
menjadi tips bagi para pekerja atau karyawan tersebut dilansir PortalJembr. com dari laman Instagram
@kemnaker pada postingan 18 Mei 2022.Postingan tersebut memaparkan empat tips yang dapat
dilakukan saat terlambat masuk kerja, keempat tips tersebut adalah sebagai berikut.1. Secepat mungkin
memberikan kabar kepada atasan.2. Menggunakan atau memberikan alasan yang bijak mengapa dapat
terlambat.3. Setelah sampai langsung bekerja dan tidak bersantai-santai.4. Berterimakasih kepada rekan
kerja yang menyambut kedatangan tanpa menegur keterlambatan.
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Summary Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S. Sos, M. Si membuka secara resmi
Pelatihan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa
(30/08/2022). Ini disampaikan oleh Fandi Ahmad, ST Sub Koordinator Pemberdayaan BBPVP
Medan saat menyampaikan laporannya dihadapan Wakil Bupati Asahan, Kepala BBPVP
Medan, Kadis Disnaker Kabupaten Asahan, peserta pelatihan dan tamu undangan lainnya.
Sebelum memberikan bimbingan dan arahannya Wakil Bupati Asahan menyerahkan Id card
secara simbolis kepada peserta pelatihan.

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

Summary RUANGBERITA.CO | Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan subsidi
transportasi untuk angkutan umum termasuk ojek online, serta nelayan sejalan dengan
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Kami di Kemenkeu juga menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) di mana 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH
diberikan ke rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan
ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan," kata Sri Mulyani, Senin (29/8).
"Bansos akan mengalir untuk 16 juta pekerja, sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan yang
diberikan lewat Kementerian Ketenagakerjaan," imbuh Ani. Dalam hal ini, Kemendagri akan
menerbitkan aturan untuk perlindungan sosial tambahan," kata Ani.

RUANGBERITA.CO | Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan subsidi transportasi untuk
angkutan umum termasuk ojek online, serta nelayan sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM). Subsidi transportasi itu diambil dari dana transfer umum seperti dana alokasi umum (DAU) dan
dana bagi hasil (DBH) sebesar 2 persen yang akan dibayarkan oleh pemerintah daerah. "Kami di
Kemenkeu juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di mana 2 persen dari dana transfer
umum yaitu DAU dan DBH diberikan ke rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum
sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan," kata Sri Mulyani, Senin
(29/8). Sebelumnya, sebelum memutuskan kenaikan harga BBM, Pemerintah telah menyiapkan bantuan
sosial (bansos) tambahan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) dan 16 juta pekerja. BLT ekstra tersebut diberikan dari pengalihan subsidi BBM dalam
rangka meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok belakangan ini. Selain
subsidi transportasi, ada dua bansos yang juga disiapkan oleh pemerintah. Yaitu, pertama, BLT Rp600
ribu untuk 20,65 juta KPM. BLT itu akan diberikan masing-masing Rp150 ribu selama empat kali melalui
Kementerian Sosial. Dengan total BLT ekstra yang diterima KPM sebesar Rp600 ribu. Kedua, BLT untuk
pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Pemerintah mengalokasikan pengalihan anggaran
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subsidi BBM Rp9,6 triliun untuk program bansos pekerja. "Bansos akan mengalir untuk 16 juta pekerja,
sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan yang diberikan lewat Kementerian Ketenagakerjaan," imbuh
Ani. "Selain Rp12,4 triliun (BLT) plus Rp9,6 triliun (bansos upah untuk pekerja), pemda juga diminta
melindungi daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Kemendagri akan menerbitkan aturan untuk
perlindungan sosial tambahan," kata Ani. Total bansos Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM akan
didistribusikan mulai pekan ini, dan diharapkan mengurangi tekanan masyarakat, serta mengurangi
kemiskinan dalam menghadapi hari-hari di tengah kenaikan harga-harga.
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Neutral

Summary Pemerintah kabarnya akan memberikan tambahan bantuan sosial senilai Rp24,17 triliun
untuk 20,65 juta Kelompok Keluarga. Bansos yang ketiga yakni bantuan yang diberikan
pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum. Bantuan
langsung tunai atau BLT merupakan dana bantuan keuangan yang dialokasikan pemerintah
untuk masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
sehari-hari. Pada pidatonya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa terdapat 20,65 juta
kelompok masyarakat atau keluarga masyarakat yang akan diberikan BLT sebesar
Rp600.000. "BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga masyarakat sebesar
Rp150. 000 kali empat kali itu 12,4 triliun," ucap Sri Mulyani.

Pemerintah kabarnya akan memberikan tambahan bantuan sosial senilai Rp24,17 triliun untuk 20,65 juta
Kelompok Keluarga.Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani
menyampaikan bahwa bansos tersebut sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak
(BBM).Diberitan sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan pemberian bansos tersebut akan mulai disalurkan
pekan ini.Berdasarkan ketetapan Jokowi, bansos tersebut akan disalurkan kepada masyarakat lewat tiga
jenis bantuan, di antaranya:BLTBantuan langsung tunai atau BLT merupakan dana bantuan keuangan
yang dialokasikan pemerintah untuk masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya sehari-hari.Tujuan dari dana BLT ini merupakan menjaga taraf kesejahteraan
masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.Pada pidatonya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa terdapat
20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga masyarakat yang akan diberikan BLT sebesar
Rp600.000."BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga masyarakat sebesar Rp150. 000
kali empat kali itu 12,4 triliun," ucap Sri Mulyani.Bantuan Subsidi Upah atau BSUSelain itu, pemerintah
juga telah menyiapkan dana sebesar Rp9,6 T untuk diberikan pada pekerja berpenghasilan di bawah
Rp3,5 juta.Terdapat 16 juta pekerja yang akan mendapatkan anggaran ini dengan masing-masing
bantuan sebesar Rp600. 000 tiap bulannyaNamun, untuk kepastian penyalurannya belum ada konfirmasi
lebih lanjut."Nanti ibu menteri ketenagakerjaan (menakertrans), Ida Fauziah akan segera menerbitkan
juknisnya (petunjuk teknis)."Sehingga, segera langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja
tersebut," kata Sri Mulyani.Subsidi Transportasi UmumBansos yang ketiga yakni bantuan yang diberikan
pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum.Dana umum tersebut
yakni Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebanyak Rp2,17 triliun."Membantu sektor transportasi
seperti angkutan umum, ojek, nelayan, serta tambahan perlindungan sosial," katanya.Lebih lanjut Sri
menuturkan bahwa bansos baru ini bukan anggaran subsidi."Jadi, anggaran subsidi sudah ada senilai
Rp502,4 triliun dan tambahan bansos memiliki anggarannya sendiri," kata Isa Rachmatarwa, Direktur
Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Senin, 29 Agustus 2022.Dikutip PikiranRakyat.com dari Antara, anggaran bansos tambahan bansos ini tidak akan mengurangi anggran subsidi
Bahan Bakar Minya (BBM) pada tahun ini senilai Rp502,4 triliun
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Positive

Summary Bantuan Subsidi Gaji merupakan bantuan pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi
Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19.

Pemerintah kembali akan menyalurkan bantuan subisidi gaji sebesar Rp500. 000 bagi para pekerja yang
berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta.Cara mendapatkan bantuan subsidi gaji bisa dilakukan dengan
mendaftarkan diri di laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya pekerja tinggal mengecek
secara berkala apakah namanya berhak memperoleh subsidi gaji.Melansir https://bsu.kemnaker.go.id/
berikut langkah-langkah yang mesti ditempuh pekerja untuk mendapatkan subsidi gaji.Bantuan Subsidi
Gaji merupakan bantuan pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk
melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam
penanganan dampak Covid-19.Penyaluran bantuan subsidi tahun ini diberikan kepada pekerja/buruh
sebesar Rp500. 000 per bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar
Rp1.000.000.Pekerja yang akan menerima bantuan subsidi gaji harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut.1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.2. Peserta aktif program
jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021.3. Mempunyai gaji/ upah
paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Pekerja/ buruh 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 dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh:
Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000.4. Bekerja
di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah.
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Positive

Summary Bantuan Subsidi Gaji merupakan bantuan pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi
Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19.

Pemerintah kembali akan menyalurkan bantuan subisidi gaji sebesar Rp500. 000 bagi para pekerja yang
berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta.Cara mendapatkan bantuan subsidi gaji bisa dilakukan dengan
mendaftarkan diri di laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya pekerja tinggal mengecek
secara berkala apakah namanya berhak memperoleh subsidi gaji. Melansir https:// bsu. kemnaker.go.id/
berikut langkah-langkah yang mesti ditempuh pekerja untuk mendapatkan subsidi gaji. Bantuan Subsidi
Gaji merupakan bantuan pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk
melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam
penanganan dampak Covid-19.Penyaluran bantuan subsidi tahun ini diberikan kepada pekerja/buruh
sebesar Rp500. 000 per bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp1.000.000.
Pekerja yang akan menerima bantuan subsidi gaji harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1.
Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.2. Peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021. 3. Mempunyai gaji/ upah paling banyak
sebesar Rp3,5 juta. Pekerja/ buruh 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 dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh:
Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000. 4. Bekerja
di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah.

230

Title

7 Cara Mendapatkan Bantuan Subsidi Gaji Beserta Syarat
Lengkapnya

Author

M Nurhadi

Media

Suara.com

Reporter

Date

30 August 2022

Tone

Link

http://www.suara.com/bisnis/2022/08/30/132235/7-cara-mendapatkan-bantuan-subsidigaji-beserta-syarat-lengkapnya

Positive

Summary Bantuan Subsidi Gaji merupakan bantuan pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi
Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19. Jika tidak
memenuhi persyaratan, Anda akan disarankan menghubungi layanan bantuan di nomor 175.
7. Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening baru
Anda. Cara mendapatkan bantuan subsidi gaji bisa dilakukan dengan mendaftarkan diri di
laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

5. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti
dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan sesuai klasifikasi data sektoral
BPJSTK.Langkah PengecekanSetelah pekerja dipastikan memenuhi syarat-syarat di atas dilakukan
pengecekan dengan langkah berikut.1. Kunjungi website kemnaker.go.id2. 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.3. Login kedalam akun Anda.4.
Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.5.
Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi sebagai calon penerima BSU jika memenuhi persyaratan.
Jika tidak memenuhi persyaratan, Anda akan disarankan menghubungi layanan bantuan di nomor 175.6.
Jika Anda merupakan orang yang terdaftar maka penyaluran BSU akan segera dilakukan.7. Anda akan
mendapatkan notifikasi apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening baru Anda. Rekening baru adalah
rekening yang kami buatkan di salah satu Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) karena Anda tidak
memiliki rekening di Bank tersebut. Anda diharapkan segera melakukan aktivasi rekening baru Anda agar
dapat mencairkan dana BSU.Pemerintah kembali akan menyalurkan bantuan subisidi gaji sebesar Rp500.
000 bagi para pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta.Cara mendapatkan bantuan subsidi gaji
bisa dilakukan dengan mendaftarkan diri di laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya
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pekerja tinggal mengecek secara berkala apakah namanya berhak memperoleh subsidi gaji.Melansir
https://bsu.kemnaker.go.id/ berikut langkah-langkah yang mesti ditempuh pekerja untuk mendapatkan
subsidi gaji.Bantuan Subsidi Gaji merupakan bantuan pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi
Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi
pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19.Penyaluran bantuan subsidi tahun ini diberikan
kepada pekerja/buruh sebesar Rp500. 000 per bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus
sebesar Rp1.000.000.Pekerja yang akan menerima bantuan subsidi gaji harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut.1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.2. Peserta aktif
program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021.3. Mempunyai
gaji/ upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Pekerja/ buruh 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 dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp
4.800.000.4. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah.
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Summary Menurut Wagub program pemagangan yang dilaksanakan merupakan salah satu cara
Pemprov Sumatra Selatan dalam mencetak tenaga kerja terampil yang nantinya akan
berimbas pada berkurangnya pengangguran di Sumatra Selatan.

Wakil Gubernur Sumatra Selatan H Mawardi Yahya mengharapkan 283 para calon peserta magang ke
Jepang tanun 2022 asal Sumatra Selatan dapat bersaing secara sehat pada seleksi daerah dan seleksi
nasional yang digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia dan
Internasional Manpower Development Organisation (IM Japan)."Para peserta seleksi harus jaga sikap
disiplin dan fokus, karena seleksi ini juga diikuti ara peserta bukan hanya dari Sumatra Selatan tetapi juga
secara nasional," harap Mawardi Yahya saat membuka secara resmi jalannya Seleksi Nasional
Pemagangan ke Jepang yang dilaksanakan di Gor Dempo Jakabaring Sport City (HSC) Palembang, Senin
(29/8/2022).Menurut Wagub program pemagangan yang dilaksanakan merupakan salah satu cara
Pemprov Sumatra Selatan dalam mencetak tenaga kerja terampil yang nantinya akan berimbas pada
berkurangnya pengangguran di Sumatra Selatan."Atas nama Pemprov Sumatra Selatan tentu kami sangat
berterimakasih karena telah memberikan kesempatan pada calon peserta magang asal Sumatra Selatan.
Semoga nantinya mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membuat usaha sendiri setelah
selesai magang nantinya," imbuh Wagub.Menurutnya, program magang menjadi peluang emas bagi para
calon tenaga kerja muda di Sumatra Selatan."Manfaatkan kesempatan emas ini, bagi mereka yang lulus
nantinya pada tahapan akhir bisa beradaptasi dengan kondisi negara tujuan dan setelah kembali dapat
membangun daerah," pungkasnya.Sementara itu Ketua DPP Ikatan Pengusaha Keshusei Indonesia
(IKAPEKSI), Edi Waryono menuturkan para peserta calon magang di Jepang tahun 2022 akan mengikuti
seleksi Daerah di Palembang dan Nasional di Bekasi masing-masing 2 bulan lamanya.Sedangkan IKAPEKSI
tegas dia, sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan seleksi daerah selama di Palembang."Peserta akan
mengikuti beberapa seleksi diantaranya tingkat daerah dan nasional dengan bermacam test, mulai tari
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tes akademik, tes fisik, tes psikologi, tes wawancara dan akan mengikuti les bahasa Jepang sebelum
berangkat pun mereka telah mendapatkan ilmu dan pengalaman," kata Edi.Ditempat yang sama Wakil
Direktur Internasional Manpower Development Organisation (IM Japan), Pujita Singgoh menyebutkan
program Magang ke Jepang telah lama dilaksanakan Kemenaker dan IM Japan sejak 1993 dan
menghasilkan alumni sebanyak 5000 yang tersebar di Indonesia."Program ini telah dua puluh sembilan
tahun berlangsung yang telah menghasilkan alumni yang telah sukses dengan usahanya masing-masing
total 5 ribu alumni yang berasal dari Indonesia," kata Pujita.Dia menuturkan para peserta yang lulus akan
diberangkatkan pada tahun 2023 dan siap akan mengikuti kegiatan magang selama 5 tahu di
Jepang"Peserta yang telah lulus berangkat sekitar bulan Aprli atau Juli tahun 2023 akan ditanggung
perusahaan selama di Jepang 5 tahun, 3 tahun pertama kemudian akan di pulangkan ke Indonesia lalu
sisa 2 tahun lagi akan diberangkatkan kembali," tandasnya.
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Summary Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos M.Si membuka pelatihan Dunia Usaha
Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (30/8/2022). Kegiatan ini
kerjasama Pemkab Asahan dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP)
Medan. Kepala BBPVP Medan, Andri Susila ST MSi mengatakan terselenggaranya pelatihan
ini tindaklanjut kesepahaman antara Pemkab Asahan dengan Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan. Wakil
Bupati Asahan mengatakan Pemkab Asahan melalui Dinas Ketenagakerjaan berupaya
mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos M.Si membuka pelatihan Dunia Usaha Dunia
Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (30/8/2022).Kegiatan ini kerjasama Pemkab
Asahan dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan."Tujuan kegiatan ini untuk
meningkatkan kompetensi angkatan kerja dan meningkatkan kemampuan angkatan kerja dalam
memahami, mengimplementasikan kompetensinya, meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan
kerja," kata Koordinator Pemberdayaan BBPVP Medan, Fandi Ahmad ST.Lebih lanjut, Fandi mengatakan
ada 2 jurusan. Yakni pelatihan berbasis kompetensi kerjasama DUDI jurusan parawisata dengan program
pelatihan barista (160 JP) dilaksanakan 31 Agustus sampai 17 September 2022 di Cafe River View Kisaran.
Pelatihan berbasis kompetensi kerjasama DUDI jurusan produksi hasil pertanian dengan program
pelatihan pembuatan aneka keripik (160 JP) berlangsung 31 Agustus sampai 17 September 2022 di usaha
selasih dan usaha pondawa pokar berjaya Kisaran.Kepala BBPVP Medan, Andri Susila ST MSi mengatakan
terselenggaranya pelatihan ini tindaklanjut kesepahaman antara Pemkab Asahan dengan Direktorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian
Ketenagakerjaan."Pelatihan ini salah satu cara BBPVP Medan meningkatkam SDM. Agar memiliki daya
saing didunia pekerjaan dan didapat diterima diseluruh Indonesia," kata Andri.Kebutuhan
MasyarakatWakil Bupati Asahan mengatakan Pemkab Asahan melalui Dinas Ketenagakerjaan berupaya
mengakomodir kebutuhan masyarakat. Agar SDM di bidang ketenagakerjaan berkompeten dan
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tersertifikasi. Sehingga berdaya saing dalam dunia industri."Untuk mewujudkan cita-cita tersebut telah
dilaksanakan MoU antara BBPVP Medan dengan DUDI yang ada di Asahan. Antara lain: usaha selasih, PT
pandawa pokar berjaya dan CV sembilan belas. Alhamdulillah, hari ini merupakan realisasi dari
penandatanganan MOU antara BBPVP Medan dengan DUDI yang ada di Asahan. Melalui pelaksanaan 3
paket pelatihan berbasis kompetensi yang langsung praktek dengan konsentrasi di workplace ekonomi
kreatif," kata Wabup."Dengan kolaborasi Pemkab Asahan dan BBPVP Medan ini dapat mengatasi
masalah utama ketenagakerjaan. Yaitu mismatch antara supply dan demand tenaga kerja yang
berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingginya tingkat pengangguran. Bentuk kerjasama yang
komprehensif ini akan mengakomodir kebutuhan pelatihan masyarakat dengan kesesuaian potensi yang
ada," kata Wabup.6 total views, 6 views today
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Summary Sebagai konsekuensi pengalihan subsidi BBM, BSU 2022 Rp600 ribu mulai dicairkan pekan
depan, sesuai informasi yang di sampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui
keterangan persnya yang dilansir AyoSurabaya dari YouTube Sekretaris Presiden. Terkait
pernyataan pemerintah ini, publik pun berspekulasi jika BSU 2022 Rp600 ribu cair pekan
depan, apakah artinya harga BBM naik pula pada pekan depan?. Terutama, setelah
pengalihan subsidi dianggarkan untuk BSU 2022. Penyesuaian harga bahan bakar minyak
(BBM) akan segera dilakukan pemerintah.

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) akan segera dilakukan pemerintah. Bersamaan dengan
itu, bantuan subsidi upah (BSU) 2022 sebesar Rp600 ribu segera disalurkan.Sebagai konsekuensi
pengalihan subsidi BBM, BSU 2022 Rp600 ribu mulai dicairkan pekan depan, sesuai informasi yang di
sampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui keterangan persnya yang dilansir AyoSurabaya dari
YouTube Sekretaris Presiden.Terkait pernyataan pemerintah ini, publik pun berspekulasi jika BSU 2022
Rp600 ribu cair pekan depan, apakah artinya harga BBM naik pula pada pekan depan?Isu harga BBM naik
telah didengungkan sejak beberapa waktu lalu. Namun, akhir-akhir ini kabar kenaikan harga semakin
santer. Terutama, setelah pengalihan subsidi dianggarkan untuk BSU 2022.Melalui keterangan persnya,
kata Menteri keuangan Sri Mulyani, pemerintah bakal menyalurkan BSU senilai Rp600 ribu kepada 16
juta pekerja yag memiliki gaji paling tinggi Rp3,5 juta setiap bulannya."Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan
segera menerbitkan petunjuk teknisnya, sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran," kata Sri
Mulyani, pada Senin, 29 Agustus 2022.Dari total Rp24,17 triliun dari anggaran subsidi BBM, Rp9,6 triliun
bakal disiapkan untuk penyaluran BSU yang telah disampaikan pemerintah bakal cair April lalu.Terkait
kriteria penerima dana bantuan subsidi upah atas pengalihan subsidi BBM tersebut, tak berbeda dari
syarat sebelumnya, cek di bawah ini.
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Summary Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S. Sos, M. Si membuka secara resmi
Pelatihan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa
(30/08/2022). Ini disampaikan oleh Fandi Ahmad, ST Sub Koordinator Pemberdayaan BBPVP
Medan saat menyampaikan laporannya dihadapan Wakil Bupati Asahan, Kepala BBPVP
Medan, Kadis Disnaker Kabupaten Asahan, peserta pelatihan dan tamu undangan lainnya.
Sebelum memberikan bimbingan dan arahannya Wakil Bupati Asahan menyerahkan Id card
secara simbolis kepada peserta pelatihan. Wakil Bupati Asahan pada bimbingan dan
arahannya menyampaikan pidato tertulis Bupati Asahan yang menagatakan Pemerintah
Kabupaten Asahan melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan berupaya
mengakomodir kebutuhan masyarakat agar sumber daya manusia di Kabupaten Asahan
bidang ketenagakerjaan berkompeten dan tersertifikasi sehingga berdaya saing didalam
dunia industri.

Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S. Sos, M. Si membuka secara resmi Pelatihan Dunia
Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (30/08/2022).Kegiatan yang
bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BBPVP) Medan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja, dan
meningkatkan kemampuan angkatan kerja dalam memahami mengimplementasikan kompetensinya,
serta meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan kerja.Ini disampaikan oleh Fandi Ahmad, ST Sub
Koordinator Pemberdayaan BBPVP Medan saat menyampaikan laporannya dihadapan Wakil Bupati
Asahan, Kepala BBPVP Medan, Kadis Disnaker Kabupaten Asahan, peserta pelatihan dan tamu undangan
lainnya.Fandi juga melaporkan ada 2 jurusan yang akan di laksanakan yakni pelatihan berbasis
kompetensi kerjasama DUDI jurusan Parawisata dengan program Pelatihan Barista (160 JP) sebanyak 1
paket pelatihan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 17 September 2022
bertempat di Cafe River View Kisaran dan untuk pelatihan berbasis kompetensi kerjasama DUDI jurusan
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Produksi Hasil Pertanian dengan program pelatihan pembuatan aneka keripik (160 JP) sebanyak 2 paket
pelatihan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 17 September 2022 tempat
pelaksanaan di usaha selasih dan usaha pondawa Pokar Berjaya Kisaran.Menutup laporannya Fandi
mengatakan peserta pelatihan berbasis kompetensi kerjasama DUDI diikuti oleh 16 orang peserta
perpaket pelatihannya, masing-masing dengan metode pelatihan teori, praktek, uji komptensi untuk
program pelatihan barista.Sementara Kepala BBPVP Medan Andri Susila, ST, M. Si pada sambutannya
mengatakan terselenggaranya pelatihan ini hasil dari tindaklanjut kesepahaman antara Pemerintah
Kabupaten Asahan dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan RI."Pelatihan ini salah satu cara BBPVP Medan
meningkatkam Sumber Daya Manusia di Kabupaten Asahan, agar memiliki daya saing didunia pekerjaan
dan didapat diterima diseluruh Indonesia", ucap Andri.Mengakhiri sambutannya Andri berpesan kepada
peserta pelatihan agar mengikuti pelatihan ini dengan sebaik mungkin, agar kalian memiliki skil didunia
pekerjaan nantinya. Sebelum memberikan bimbingan dan arahannya Wakil Bupati Asahan menyerahkan
Id card secara simbolis kepada peserta pelatihan.Wakil Bupati Asahan pada bimbingan dan arahannya
menyampaikan pidato tertulis Bupati Asahan yang menagatakan Pemerintah Kabupaten Asahan melalui
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat agar sumber
daya manusia di Kabupaten Asahan bidang ketenagakerjaan berkompeten dan tersertifikasi sehingga
berdaya saing didalam dunia industri."Untuk mewujudkan cita-cita tersebut telah dilaksanakan MoU
antara BBPVP Medan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang ada di Kabupaten Asahan,
antara lain; Usaha Selasih, PT. Pandawa Pokar Berjaya dan CV. Sembilan Belas. Alhamdulillah, hari ini
merupakan realisasi dari penandatanganan MOU antara kepala BBPVP Medan dengan Dunia Usaha dan
Dunia Industri (DUDI) yang ada di Kabupaten Asahan, melalui pelaksanaan 3 paket pelatihan berbasis
kompetensi yang langsung dipraktekkan dengan konsentrasi di workplace ekonomi kreatif," ucap Wakil
Bupati.Wakil Bupati juga mengatakan, dengan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Asahan dan BBPVP
Medan ini dapat mengatasi masalah utama ketenagakerjaan yaitu mismatch antara supply dan demand
tenaga kerja yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingginya tingkat pengangguran. Bentuk
kerjasama yang komprehensif ini akan langsung mengakomodir kebutuhan pelatihan masyarakat di
Kabupaten Asahan dengan kesesuaian potensi yang ada
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Summary Pemerintah menyiapkan bantuan sosial berupa BLT subsidi gaji bagi 16 juta pekerja dengan
gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai
atau BLT subsidi gaji sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). BLT Subsidi Gaji
bagian dari program bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun, atau senilai Rp 600 ribu
untuk masing-masing penerima. Bagi yang ingin tahu apakah dirinya masuk sebagai
penerima BLT subsidi gaji, berikut Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Rp 600 Ribu di
bsu.kemnaker.go.id. Berikut cara cek penerima BLT subsidi gaji, Selasa (30/8/2022):.

Pemerintah menyiapkan bantuan sosial berupa BLT subsidi gaji bagi 16 juta pekerja dengan gaji
maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan subsidi gaji yang akan diberikan sebesar Rp 600 ribu dengan
total anggaran Rp 9,6 triliun.Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT subsidi gaji
sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Bantuan ini akan dicairkan mulai minggu
depan."Dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja, yang memiliki
gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, dengan total anggaran Rp 9,6 triliun," kata Menteri Kuangan Sri
Mulyani Indrawati , Senin (29/8/2022).BLT Subsidi Gaji bagian dari program bantuan sosial (bansos)
sebesar Rp 24,17 triliun, atau senilai Rp 600 ribu untuk masing-masing penerima.Sri Mulyani
menjelaskan, pemerintah mulai memberikan bantalan sosial tambahan bentuk pengalihan subsidi BBM
senilai Rp 24,17 triliun.Bagi yang ingin tahu apakah dirinya masuk sebagai penerima BLT subsidi gaji,
berikut Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Rp 600 Ribu di bsu.kemnaker.go.id.Berikut cara cek penerima BLT
subsidi gaji, Selasa (30/8/2022):1. Telusuri ke situs bsu.kemnaker.go.id2. Daftar akunApabila pekerja
belum memiliki akun maka harus melakukan pendaftaranLengkapi pendaftaran akun. Kemudian, aktivasi
akun dengan menggunakan OTP yang akan dikirimkan melalui pesan teks pada nomor ponsel yang Anda
daftarkan.3. Jika sudah mendaftarkan akun, kemudian log in kembali menggunakan akun yang
didaftarkan4. Lengkapi profil tahap ini, pekerja diminta untuk melengkapi biodata diri tentang Anda,
termasuk status pernikahan dan tipe lokasi disertai foto profil.5. Cek pemberitahuan setelah itu, Anda
akan mendapatkan notifikasi apakah termasuk "Calon Penerima BSU"6. Setelah ada pemberitahuan
tersebut, bagi yang merupakan penerima BSU akan kembali mendapat notifikasi penyaluran yang bisa di
cek pada situs Kemenaker dan masuk menggunakan akun yang Anda daftarkan.7. Notifikasi penyaluran
akan munculSelain itu, untuk mengetahui apakah Anda penerima BSU atau tidak, bisa mengakses melalui
kanal-kanal informasi resmi yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.Kanal-kanal resmi tersebut
antara lain situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian aplikasi BPJSTKU. Selain itu, juga dapat
mengakses melalui situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.idLantas, apa saja kriteria penerima subsidi
gaji?Pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan petunjuk teknis mengenai penyaluran subsidi gaji,
termasuk kriterianya. Namun, ada beberapa kriteria penerima subsidi gaji apabila mengacu pada aturan
sebelumnya.Berikut Kriteria Penerima Bantuan Subsidi Gaji Warga Negara Indonesia yang dibuktikan
dengan Nomor Induk Kependudukan Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih
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aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Peserta yang membayar
iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp3,5 juta sesuai upah yang
dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang akan mendapat BLT subsidi gaji adalah mereka
yang bekerja pada industri barang konsumsi, perdagangan, dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan
kesehatan, transportasi, aneka industri properti, dan real estate. Memiliki rekening bank yang
aktifBerikut Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Rp 600 RibuCara mengecek apakah Anda terdaftar sebagai
penerima subsidi gaji kemungkinan masih sama seperti petunjuk sebelumnya.Bagi Anda yang ingin
mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima BSU atau BLT subsidi gaji, bisa melakukan pengecekan
dengan cara berikut:1. Kunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pilih menu "Cek Status Calon
Penerima BSU" kemudian Anda akan masuk ke halaman cek penerima BSU.3. Masukkan data sesuai
kolom yang tersedia meliputi:NIK Nama lengkap Tanggal lahir. Setelah mengisi data diri, klik gapcha "i'm
not a robot' kemudian klik lanjutkan5. Akan terlihat di akun tersebut jika Kamu penerima bantuan subsidi
gaji.atau ada cara lain untuk mengecek penerimaan subsidi gaji , yaitu dapat mengunjungi website resmi
Kemenaker, berikut ini adalah beberapa cara- caranya:
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Link
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Positive

Summary Bantuan subsidi upah adalah bantuan pemerintah berupa upah/subsidi upah kepada
pekerja/buruh untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan kemampuan ekonomi
pekerja/buruh dalam menghadapi dampak Covid-19. Cara mendapatkan bantuan subsidi
upah dapat didaftarkan di site resmi Kementerian Tenaga Kerja. Pemerintah akan kembali
memberikan subsidi upah sebesar Rp 500. 000 bagi pekerja yang berpenghasilan di bawah
Rp 3,5 juta. Selain itu, pekerja hanya perlu memeriksa nama mereka secara berkala untuk
melihat apakah mereka berhak atas subsidi upah.

Pemerintah akan kembali memberikan subsidi upah sebesar Rp 500. 000 bagi pekerja yang
berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta. Cara mendapatkan bantuan subsidi upah dapat didaftarkan di site
resmi Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu, pekerja hanya perlu memeriksa nama mereka secara berkala
untuk melihat apakah mereka berhak atas subsidi upah. Mulai pekerja harus mengambil langkah-langkah
berikut untuk menerima subsidi upah. Bantuan subsidi upah adalah bantuan pemerintah berupa
upah/subsidi upah kepada pekerja/buruh untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam menghadapi dampak Covid-19.
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Summary - Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S. Sos, M. Si membuka secara resmi
Pelatihan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa
(30/08/2022).

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

Summary PT Sayap Mas Utama (Wings Group) membuka kesempatan mengisi formasi yang tersedia
untuk posisi Supply Chain Management Officer, Administration Staff, dan PTJ IPAK. Bagi Anda
yang memiliki kualifikasi Fresh Graduate atau yang memiliki pengalaman bekerja 1 tahun
dipersilakan melamar. 3. PTJ IPAK Kualifikasi: Pendidikan minimal D3/S1/Profesi dari jurusan
Farmasi/Apoteker Memilki STRTTK/TA yang aktif Fresh Graduate atau yang memiliki
pengalaman bekerja 1-2 tahun Bersedia ditempatkan di Jabodetabek, Jawa Barat, Banten,
Sumatera, dan Kalimantan Barat Registrasi melalui link : PJTIPAK. Perlu diketahui, Wings
Group tidak pernah memungut biaya apapun selama proses rekrutmen (travel, akomodasi,
administrasi, dan sebagainya).

PT Sayap Mas Utama (Wings Group) membuka kesempatan mengisi formasi yang tersedia untuk posisi
Supply Chain Management Officer, Administration Staff, dan PTJ IPAK. WINGS adalah salah satu
perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) terbesar dan terus berkembang di Indonesia dengan
lebih dari 50 merek ternama nasional seperti So Klin, Daia, Nuvo, Mie Sedaap, Top Coffee, Floridina, dan
sebagainya. Bagi Anda yang memiliki kualifikasi Fresh Graduate atau yang memiliki pengalaman bekerja
1 tahun dipersilakan melamar. Mengutip dari akun Instagram @kemnaker, Senin (29/8/2022), berikut
adalah posisi yang tersedia dan kualifikasi yang dibutuhkan.Kualifikasi: Pendidikan minimal S1 dari
jurusan Teknik Industri, Teknik Kimia, dan Bioteknologi dengan minimal IPK 3,00 skala 4,00. Memiliki
kemampuan dalam mengolah data Memiliki kemampuan analisa dan komunikasi yang baik Registrasi
melalui link : SUPPY CHAIN Administration StaffKualifikasi: Pendidikan minimal D3/S1 dari semua jurusan
dengan minimal IPK 3.00 (Skala 4. 3. PTJ IPAK Kualifikasi: Pendidikan minimal D3/S1/Profesi dari jurusan
Farmasi/Apoteker Memilki STRTTK/TA yang aktif Fresh Graduate atau yang memiliki pengalaman bekerja
1-2 tahun Bersedia ditempatkan di Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, Sumatera, dan Kalimantan Barat
Registrasi melalui link : PJTIPAK Jika anda berminat dan memenuhi persyaratan siapkan CV terbaru
kemudian unggah dan isi data diri kamu secara lengkap. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi
tautan pada link yang tersedia pada masing-masing posisi.Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang
akan diproses lebih lanjut. Perlu diketahui, Wings Group tidak pernah memungut biaya apapun selama
proses rekrutmen (travel, akomodasi, administrasi, dan sebagainya).
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Positive

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dengan besaran Rp600. 000 mulai disalurkan oleh
pemerintah pada minggu ini. Salah satunya adalah BSU 2022 yang akan cair mulai minggu ini
kepada sebanyak 16 juta pekerja yang memenuhi kriteria. BSU 2022 Rp600. 000 adalah salah
satu dari tiga jenis tambahan bantalan sosial yang disalurkan kepada masyarakat. Selain BSU
2022, bantalan sosial yang lainnya yang juga akan disalurkan adalah BLT untuk 20,65 juta
keluarga penerima manfaat.

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dengan besaran Rp600. 000 mulai disalurkan oleh pemerintah pada
minggu ini.BSU 2022 Rp600. 000 adalah salah satu dari tiga jenis tambahan bantalan sosial yang
disalurkan kepada masyarakat.Baru-baru ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa atas
instruksi dari Presiden Jokowi, bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat akan disalurkan.Salah
satunya adalah BSU 2022 yang akan cair mulai minggu ini kepada sebanyak 16 juta pekerja yang
memenuhi kriteria.Dalam keterangannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa BSU akan cair kepada
pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Bantuan ini cair dengan nominal Rp600. 000 dalam
sekali pencairan dari Kemenaker."Kedua, yaitu bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji
maksimum Rp3,5 juta/bulan. Masing-masing pekerja akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu dan
dibayarkan sekali oleh @kemnaker," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari unggahan Instagram
@smindrawati.Selain BSU 2022, bantalan sosial yang lainnya yang juga akan disalurkan adalah BLT untuk
20,65 juta keluarga penerima manfaat.
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Neutral

Summary Arzeti Bilbina, SE, M.AP Anggota Komisi IX DPR RI saat ditemui awakmedia menyampaikan,
Masyallah acara hari ini luar biasa, khususnya pekerja UMKM, Ojol dan pekerja fotografi,
semoga aja dengan keterlibatan keluarga saya sebelumnya para pekerja ini tidak ada rasa
kenyamanan, karena tidak ada yang melindungi, mitra komisi IX BPJS Ketenagakerjaan hadir
untuk memberikan fasilitas.

Komisi IX DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan Keputusan
Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 November 2014 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Kesehatan,
Ketenagakerjaan, Kependudukan, yang bermitra kerja sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi IX DPR
RI sebagaimana tersebut di atas, Komisi IX DPR RI berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 3/DPR
RI/IV/2014-2015 tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun
2014-2019 tanggal 23 Juni 2015Komisi IX DPR RI menjalin Mitra Kerja dengan Kementerian Kesehatan,
Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan),Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)Arzeti Bilbina, SE, M.AP Anggota Komisi IX DPR RI Bersama BPJS
Ketenagakerjaan Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Informal (bukan
penerima upah) dan memberikan gratis iuran untuk 3 bulan pertama kepada masyarakat di lantai 3
Marvel City Surabaya. Selasa (30/8/2022)Acara ini diikuti 200 peserta dengan menggandeng Komunitas
Ojol (Ojek Online), UMKM Marvel dan Phografer, dihadiri langsung Arzeti Bilbina, SE, M.AP Anggota
Komisi IX DPR RI, Kepala BPJS Cabang Darmo Surabaya Guguk Heru Triyoko yang memyampaikan
sosialiasi stimulus BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Informal (bukan penerima upah)Arzeti Bilbina, SE,
M.AP Anggota Komisi IX DPR RI saat ditemui awakmedia menyampaikan," Masyallah acara hari ini luar
biasa, khususnya pekerja UMKM, Ojol dan pekerja fotografi, semoga aja dengan keterlibatan keluarga
saya sebelumnya para pekerja ini tidak ada rasa kenyamanan, karena tidak ada yang melindungi, mitra
komisi IX BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan fasilitas agar keluarga saya (para pekerja) dalam
bekerja mereka punya rasa safety, rasa nyaman dan setidaknya mereka bisa meninggalkan warisan untuk
keluarga jika terjadi kecelakaan, acara ini running dibeberapa titik karena kebutulan hari ini diadakan di
marvel city, untuk kegiatan lain masih dijalankan," ujarnyaKepala BPJS Cabang Darmo Surabaya Guguk
Heru Triyoko sekaligus pemberi penjelasan ke peserta yang hadir menyampaikan, "dengan adanya
sosialisasi tentang jaminan ketenagakerjaan, ya ini harapannya masyarakat pelaku usaha para UMKM ini
nantik bisa tahu dan bisa mengerti program dan manfaat yang kita sampaikan," pungkasnya Baca juga ;
Selama 8 bulan, Polda Jawa Timur dan Jajaran Berhasil Ungkap 520 Kasus Perjudian,763 Tersangka
DiamankanSehingga harapannya, dengan adanya sosialisasi ini mereka sadar untuk bisa daftar dan
menjadi peserta, dan itu sebagai bentuk perlindungan kepada mereka bila itu terjadi resiko," tuturnya
(Arifin)
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Positive

Summary Sebab BLT Subsidi Gaji tahun 2022 ini dikabarkan akan segera cair dalam waktu dekat
sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja yang mendapat gaji maksimal Rp3,5 juta. Selain
menampilkan penerima BSU 2022, laman kemnaker.go.id juga akan memuat informasi cara
pencairan BLT Subsidi Gaji bagi para pekerja. Simak terus artikel ini untuk mengetahui secara
lengkap informasi penyaluran BLT Subsidi Gaji sekaligus cara cek penerima BSU 2022 secara
online lewat link kemnaker.go.id. Meski sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) belum menyampaikan informasi resmi terkait penyaluran BSU tahun 2022,
tetapi kabar baik datang langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terdapat sekitar
Rp9,6 triliun anggaran yang disiapkan pemerintah untuk BLT Subsidi Gaji 2022 ini, dengan
besaran bantuannya adalah Rp600. 000 per pekerja.

Segera login di link resmi kemnaker.go.id untuk melakukan cek penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tahun 2022 secara online.Sebab BLT Subsidi Gaji tahun 2022 ini dikabarkan akan segera cair dalam waktu
dekat sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja yang mendapat gaji maksimal Rp3,5 juta.Selain
menampilkan penerima BSU 2022, laman kemnaker.go.id juga akan memuat informasi cara pencairan
BLT Subsidi Gaji bagi para pekerja.Simak terus artikel ini untuk mengetahui secara lengkap informasi
penyaluran BLT Subsidi Gaji sekaligus cara cek penerima BSU 2022 secara online lewat link
kemnaker.go.id.Meski sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum menyampaikan
informasi resmi terkait penyaluran BSU tahun 2022, tetapi kabar baik datang langsung dari Kementerian
Keuangan (Kemenkeu).Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menyampaikan
rencana pemerintah yang akan menyalurkan bantalan sosial tambahan, yang salah satunya dialokasikan
untuk BSU tahun 2022.Terdapat sekitar Rp9,6 triliun anggaran yang disiapkan pemerintah untuk BLT
Subsidi Gaji 2022 ini, dengan besaran bantuannya adalah Rp600. 000 per pekerja.
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Positive

Summary Pemerintah memastikan akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dalam waktu
dekat ini, bersamaan dengan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kendati belum
dipastikan kapan BSU 2022 ini akan diberikan, namun kemungkinan BSU bisa didapat pada
pekan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut BSU 2022 diberikan kepada 16 juta
pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Menurutnya BSU Pekerja 2022
diberikan kepada para pekerja yang memnuhi syarat.

Pemerintah memastikan akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dalam waktu dekat ini,
bersamaan dengan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kendati belum dipastikan kapan BSU
2022 ini akan diberikan, namun kemungkinan BSU bisa didapat pada pekan ini.Menteri Keuangan Sri
Mulyani menyebut BSU 2022 diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan. Bantuan subsdi upah itu hanya diberikan sekali dengan nominal sebesar Rp600 ribu, dengan
anggaran mencapai Rp9,6 triliun. Menurutnya BSU Pekerja 2022 diberikan kepada para pekerja yang
memnuhi syarat. Akan tetapi secara rinci apa saja syarat yang harus dipenuhi belum di informasikan
secara lengkap. Sri Mulyani menyebut kalau penerima bantuan langsung tunai bagi para pekerja itu akan
ditentukan berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dirinya juga mengatakan, aturan dan
petunjuk teknis BSU pekerja 2022, selanjutnya akan diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan ida
Fauziyah. "Sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri
Mulyani. Ada dua cara untuk mendapatkan BSU. Para calon penerima harus memenuhi syarat yang
ditentukan pemerintah.Di tahun 2020 dan tahun 2021 lalu, pemerintah turut memberikan bantuan
subsidi upah atau BSU pekerja. BSU yang diberikan oleh pemerintah saat itu terkait dengan pandemi
Covid-19. Mereka yang berhak mendapatkan BSU adalah pekerja atau buruh dengan gaji maksimum
Rp3,5 juta per bulan. Pada 2022, BSU diberikan kepada pekerja dengan besaran Rp2,4 juta yang diberikan
dalam dua kali. Sedangkan tahun 2021, BSU diberikan dengan nominal Rp1 jutam sementara untuk BSU
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pekerja 2022, diberikan pemerintah dengan nominal Rp600 ribu dengan satu kali disalurkan. Ada dua
cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan BSU 2022 ini, dengan mengakses dua laman,
bsu.kemnaker.go.id dan sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Namun yang dibahas hanya melalui
bsu.kemnaker.go.id. 1. Akses laman bsu.kemnaker.go.id untuk melakukan pendaftaran 2. Lakukan login
dan ikuti instruksi yang diberikan3. Silahkan mengisi data dan dokumen yang diperlukan 4. Setelah
lengkap, harus melakukan aktiviasi akun dengan menggunakan kode OTP 5. Bagi yang sebelumnya sudah
memiliki akun, hanya perlu melalukan login 6. Pastikan semua data diri, biodata, dan dokumen lengkap,
dan nomor telepon diisi dengan benar 7. Pemberitahuan dan notifikasi akan disampaikan kemudian.
Setelah melakukan pendaftaran, akan ada tiga tahap yang jadi notifikasi 'Calon', 'Penetapan' dan
'Penyaluran'. Masing-masing tahap, akan menentukan langkah berikutnya. Pada tahap 'Calon', untuk
notifikasi apakah Anda sudah terdaftar sebagai calon penerima BSU atau belum.Sedangkan di tahap
'Penetapan', notifikasi lanjutan Anda ditetapkan atau tidak sebagai calon penerima bantuan. Kemudian
di tahap 'Penyaluran' adalah notifikasi ketika bantuan Rp600 ribu sudah disalurkan melalui rekening
Anda. Namun yag perlu diingat BSU 2022 akan disalurkan ke rekening Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN yang
dimiliki oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan ini.
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Neutral

Summary Informasi terkait BSU 2022 dapat disimak di artikel ini. Lantas siapa saja golongan yang tidak
mendapat BSU 2022 ini?. Dilansir ayobandung.com, ada syarat yang harus dipenuhi
karyawan untuk mendapatkan BSU 2022. Untuk diketahui, pemerintah melalui Menkeu Sri
Mulyani Indrawati memastikan akan segera mencairkan bansos 2022.

Informasi terkait BSU 2022 dapat disimak di artikel ini.Untuk diketahui, pemerintah melalui Menkeu Sri
Mulyani Indrawati memastikan akan segera mencairkan bansos 2022.Termasuk di dalamnya Bantuan
Subsisi Upah (BSU) bagi karyawan bergaji Rp 3,5 juta sebulan.Lantas siapa saja golongan yang tidak
mendapat BSU 2022 ini?Simak info selengkapnya dikutip AyoJakarta. com dari AyoIndonesia. com pada
Selasa (30/8/2022) dengan judulDilansir ayobandung.com, ada syarat yang harus dipenuhi karyawan
untuk mendapatkan BSU 2022.Jika tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan Kemnaker, karyawan
tidak bisa mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta.Karena aliran dana BSU menggunakan dana penanganan
Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional
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Positive

Summary Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan.
BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. (*) **)
Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di
Grup Telegram TI Update. Menteri Keuangan ( Menkeu RI ) Sri Mulyani menyatakan,
pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus
mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran.

Menteri Keuangan ( Menkeu RI ) Sri Mulyani menyatakan, pemerintah menyiapkan bantalan sosial
tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat
sasaran. Kebijakan itu diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga
yang terjadi secara global. "Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan
bahkan mengurangi kemiskinan," katanya. Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan menyalurkan tiga
jenis bantalan sosial tambahan. Apa saja? Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi
anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini
disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. "Jadi 20,65 juta kelompok atau
keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai
dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan
membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," katanya. Kedua, Bantuan
Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang
masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu. "Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk
membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar
Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera
menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para
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pekerja tersebut," jelasnya. Ketiga, pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua
persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil),
untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum
hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, pemda juga diminta untuk
melindungi daya beli masyarakat. "Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di
Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana
Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk
angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan," ujarnya
soal bantalan sosial. (*) **) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan
bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, ini dan join.
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Neutral

Summary Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Chaidir mengatakan pembahasan
intens terus dilakukan bersama Polda Metro Jaya, KemenPAN RB, dan pihak terkait lainnya.
Wacana pengaturan jam kerja kantor di DKI Jakarta terus digodok. Wacana pembagian jam
kerja kantor sedang dibahas. "Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh
instansi terkait baik itu dari KemenPAN RB, Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan
DKI, dari DPRD DKI, dari Pemprov Jakarta, dan beberapa asosiasi yang ada, seperti Apindo
dan pengusaha-pengusaha angkutan umum sudah kita lakukan rapat dengan hasilnya
mereka menyepakati," kata Latif Senin (22/8).

Wacana pembagian jam kerja kantor sedang dibahas. Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI
Jakarta Chaidir mengatakan pembahasan intens terus dilakukan bersama Polda Metro Jaya, KemenPAN
RB, dan pihak terkait lainnya."Masih dibahas antara tim KemenPAN, Polda Metro Jaya, dan sektor
terkaitnya," kata Chaidir di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).Menutur Chaidir, sejauh
ini pembahasan bersama pemerintah pusat mengarah ke hal positif. Prinsipnya, menurut dia, upaya
pengaturan jam kantor diyakini dapat mencegah terjadinya kemacetan.Dikatakannya, dalam kebijakan
baru akan diatur mengenai jam kerja hingga pembagian Work From Home (WFH) dan Work From Office
(WFO). Pastinya, kebijakan terbaru tersebut sedang digodok dan akan disesuaikan dengan aturan yang
ditetapkan oleh KemenPAN RB."Prinsipnya positif. Artinya, positif untuk melakukan pencegahan
kemacetan dengan mengatur jam kerja seperti yang adanya WFH, kerja di kantor, itu sudah dibagi
persentasenya," jelasnya."Terpenting jumlah kerjanya itu sesuai dengan aturan, output-nya ada,
kemudian jam kerja yang diberlakukan oleh PermenPAN juga sama," lanjutnya.Kementerian-Pengusaha
Disebut Telah SepakatWacana pengaturan jam kerja kantor di DKI Jakarta terus digodok. Direktur Lalu
Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan ada respons positif untuk penerapan aturan
jam kantor di Jakarta dalam rapat koordinasi dengan sejumlah pihak."Sudah kita lakukan rapat koordinasi
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bersama dari seluruh instansi terkait baik itu dari KemenPAN RB, Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas
Pendidikan DKI, dari DPRD DKI, dari Pemprov Jakarta, dan beberapa asosiasi yang ada, seperti Apindo
dan pengusaha-pengusaha angkutan umum sudah kita lakukan rapat dengan hasilnya mereka
menyepakati," kata Latif Senin (22/8).Menurut dia, pihaknya kini masih terus melakukan pengkajian
terhadap aturan pembagian jam kantor di Jakarta. Pihaknya berharap aturan itu bisa diterapkan
secepatnya.Menurutnya, ada urgensi agar kebijakan itu bisa segera diterapkan. Pasalnya, saat ini angka
kemacetan di Jakarta pada pagi hari telah mencapai angka 48%.Aturan pembagian jam masuk kerja itu
diharapkan mampu mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta pada pagi hari."Kenapa
pembagian waktu? Untuk menghindari keberangkatan masyarakat yang akan menuju Jakarta. Perlu
disampaikan bahwa penduduk Jakarta itu sudah 10 juta sendiri. Aktivitas masyarakat yang masuk kota
Jakarta pada siang hari ada 3.300.000 sekian orang, sehingga setiap harinya ada sekitar 13 jutaan orang
di Jakarta," jelas Latif."Sehingga kalau mereka beraktivitas secara bersamaan, harus melakukan apel jam
7 pagi, Jakarta ini seperti kena banjir bandang setiap hari dan kami di hilir harus mengatur dalam waktu
bersamaan," ujar Latif.Penulis : ArdiansyahEditor : Adi S
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Positive

Summary Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas membuka secara resmi
pembukaan Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII Regional Wilayah Timur
tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP)
Kendari, yang digelar di Hotel Claro, Kendari, Senin 29 Agustus 2022.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas membuka secara resmi pembukaan
Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII Regional Wilayah Timur tahun 2022 yang
diselenggarakan oleh Badan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari, yang digelar di Hotel
Claro, Kendari, Senin 29 Agustus 2022.Hadir pada acara ini diantaranya Ketua DPRD Prov. Sultra
Abdurrahman Saleh, Dirjen Binalavotas Kementerian Ketenagakerjaan RI Budi Hartawan, perwakilan
Forkopimda Prov. Sultra, Kabinda Sulawesi Tenggara, perwakilan Walikota Kendari, pimpinan lembaga
vertikal baik sipil maupun TNI/Polri, Ka.Kanwil Kemenkuham Silvester Sili Laba, para pejabat pimpinan
tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra.Turut hadir Para Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota seSultra, para Kepala Balai Besar dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kepala Balai Besar
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Kepala Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kemenker, Kepala
Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kendari, Dewan Juri KKIN VIII Regional Wilayah Timur dan para
peserta KKIN VIII Regional Wilayah Timur 10 Provinsi kawasan Timur Indonesia.Laporan panitia yang
disampaikan oleh La Ode Haji Polondu, selaku Kepala BLK atau BPVP Kendari menyatakan bahwa, tahun
ini Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah pada pembukaan Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional
(KKIN) VIII regional wilayah timur tahun 2022, digelar mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 2
September tahun 2022, 11 kejuaraan yang dilaksanakan di balai pelatihan vokasi dan produktivitas
Kendari dan 1 kejuruan restoran service dilaksanakan di Hotel Claro Kendari.Selanjutnya, bidang
kompitisi yang diikutkan berjumlah 12 bidang, diantaranya intalasi listrik, elektronika, pengalasan,
pendingin dan tata udara, otomotif sepeda motor, otomotif kendaraan ringan, desain grafis,
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perencanaan rekayasa mekanik CAD, solusi perangkat lunak dan teknologi informasi untuk bisnis, tata
busana, kecantikan, dan pelayanan restoran.Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, berjumlah 110
peserta kompetitor yang berasal dari 10 Provinsi dari kawasan timur Indonesia, diantaranya berasal dari
Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi
Selatan, dan Sulawesi Tenggara.Selanjutnya, Irjen Pelatihan Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas Kemenaker RI Budi Hartawan menyampaikan, apresiasi kepada Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas Kendari yang sudah mempersiapkan pelaksanaan KKIN dengan baik.Dikesempatan yang
sama, Budi Hartawan menyampaikan bahwa, final Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII
tingkat regional wilayah timur Indonesia, finalnya akan berlanjut ketingkat nasional di Padang pada bulan
Oktober tahun 2022 nantinya."Oleh karena itu saya berharap kompetisi ini dilakukan dengan baik,
sehingga nantinya bisa bertanding mengikuti pemenang-pemenang yang sudah dihasilkan dari KKIN yang
dilaksanakan di Bekasi, Solo, Aceh dan juga di Kendari ini," jelas Budi Hartawan.Wakil Gubernur Sultra,
Lukman Abunawas menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan Kompetisi Keterampilan Instruktur
Nasional (KKIN) VIII tingkat regional wilayah timur yang dilaksanakan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi
Tenggara tahun 2022, dengan Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (BPVP)."Kendari sebagai panitia
penyelenggara, adalah salah satu wujud pelaksanaan dari peraturan Presiden Ri Nomor 6 Tahun 2022
tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi," tutur Lukman.Olehnya itu, Pemerintah
Provinsi dan masyarakat Sultra menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Kompetisi
Keterampilan Instruktur Nasional VIII (KKIN VIII) regional wilayah timur tahun 2022 yang diikuti oleh 110
orang instruktur atau tenaga pelatih dari berbagai lembaga pelatihan kerja yang berasal dari 10 Provinsi
di kawasan timur Indonesia.Wagub Sultra juga menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, ibu Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si,
atas kolaborasi dan sinergi program Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan
Pemerintah Provinsi Sultra, terutama dalam pelatihan berbasis kompetensi bagi angkatan kerja yang
dilaksanakan oleh keluarga besar BPVP Kendari."Saya juga menyampaikan rasa bangga dan terima kasih
kepada Kepala BLK atau BPVP Kendari, adinda saya La Ode Haji Polondu beserta seluruh keluarga besar
BLK kendari yang senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sdm angkatan kerja di
Provinsi Sulawesi Tenggara melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pengembangan kewirausahaan
serta peningkatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau kebutuhan dunia usaha dan dunia
industri," ucap Lukman yang juga sebagai politisi PDIP.Pemprov Sultra, sambung dia menyampaikan
selamat dan harapan kepada peserta dan seluruh instruktur balai pelatihan kerja di kawasan timur
Indonesia agar senantiasa mengasah dan meningkatkan kompetensi untuk ditransfer kepada peserta
pelatihan yang dilatihnya. salah satu adalah melalui ajang KKIN VIII regional wilayah timur yang
diselenggarakan di BLK atau BPVP Kendari pada saat ini.Kemudian, Lukman membuka secara resmi
membuka Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII regional wilayah timur tahun
2022."Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon ridho Allah Subhanahu
Wata'ala, Pembukaan Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII regional wilayah timur
tahun 2022, saya nyatakan secara resmi dibuka," pungkasnya. (Adv)
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