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1. 03
Subsidi Upah
8
September Disalurkan
2022
Lewat 127 Bank
Penerima

Positive

Tribun Subsidi Upah Disalurkan Lewat 127 Bank
Jogja Penerima. JAKARTA, TRIBUN- PemeIintah akan
menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) atau
subsidi gaji pada 2022 ini. Juknis penyaluran
bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji
2022 telah selesai. Petunjuk teknis [juknis)
penyaluraannya kini sudab selesai dibahas..

2. 03
Cakupan
10
September Penerima
2022
Bantuan Subsidi
Upah Diperluas

Positive

Kompas . Cakupan Penerima Bantuan Subsidi Upah
Diperluas. Target penerima bantuan subsidi
upah sulit tercapai jika hanya mengandalkan
data BP Jamsostek. Skema eadangan akan
disiapkan untuk memperluas cakupan
penerima. JAKARTA, KOMPAS- Program
bantuan subsidi upah akan se- gera disalurkan
untuk menjaga daya beli pekeija di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

3. 04
Cek Ulang Data 2
September Penerima
2022
Subisidi

Neutral

Jawa
Pos

4. 04
Inisiasi Talent
September Scouting
2022
Yogyakarta

2

Neutral

Kedaula Inisiasi Talent Scouting Yogyakarta. Menyikapi
tan
hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian
Rakyat Keten.agakeija- an (Kemnaker) RI coba
mengentaskan permasalahan tersebut melalui
program Talent Scouting yang diselenggarakan di Grand Keisha Yogyakarta, Jumat
(2/9).

5. 04
Lulusan
9
September Polteknaker
2022
Harus Jadi
Generasi Unggul

Positive

Pos
Kota

2

. Cek Ulang Data Penerima Subsidi. Penerima
yang berhak tak bisa menerima haknya,
sedangkan yang tak berhak bisa menikmati
tambahan belanja. DI tengah rasa penasaran
menunggu kelanjutan serial drama Duren Tiga,
rakyat keci, sempat tersenyum bahagia
mendengar berita menyejukkan dari
pemerintah.

. 17399012700Lulusan Polteknaker Harus Jadi
Generasi Unggul. Lulusan Polteknaker Harus
Jadi Generasi Unggul. JAKARTA (Poskota). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menegaskan seluruh lulusan
Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker)
harus menjadi generasi yang tangguh, unggul

dan kompeten dalam menyikapi segala
perubahan dan tantangan bidang
ketenagakerjaan. Penegasan tersebut
disampaikan Ida Fauziyah saat memberikan
Orasi Ilmiah Wisuda Polteknaker bertema
&aposJadilah Generasi yang Tangguh dan
Unggul di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta,
Sabtu (3/9).
6. 05
Subsidi Masih 1
September Tetap Dinikmati
2022
Pemilik Mobil

Positive

Radar Subsidi Masih Tetap Dinikmati Pemilik Mobil.
Palemb 16484600. Subsidi Masih Tetap Dari Hal 1). Sri
ang
Mulyani. 00.

7. 05
Rencana
1
September Kemenaker
2022
Salurkan
Bantuan, Dapat
Rp600 Ribu,
Banten Belum
Dapat Jatah BSU

Neutral

Radar Namun, Banten belum mengetahui jumlah
Banten pekerja Banten yang bakal mendapatkan
bantuan sebesar Rp600 ribu itu. DEPUTI
Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten
Yasaruddin mengatakan, saat ini pihaknya
masih. Namun, Banten belum mengetahui
jumlah pekerja Banten yang bakal
mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu itu.
DEPUTI Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil
Banten Yasaruddin mengatakan, saat ini
pihaknya masih.

8. 05
Potensi
3
September Pendapatan Rp
2022
4 Miliar Hilang

Negative Pikiran . Potensi Pendapatan Rp 4 Miliar Hilang.
Rakyat SOREANG- Pemerintah Kabupaten Bandung
terancam kehi- langan potensi pendapatan
sekitar Rp 4 miliar pertahun dari retribusi
tenaga kerja asing. "Sekitar Rp 4 miliar setiap
tahun kami kehilangan potensi pendapatan
dari retribusi tenaga kerja asing yang bekerja di
Kabupaten Bandung," ujar Rukmana.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing, untuk menarik retribusi
dari tenaga kerja asing, setiap daerah harus
membuat perda baru yang disesuaikan dengan
PP tersebut.

9. 05
Segera Daftar,
September Ikuti 50
2022
Perusahaan
dengan 5.668
Lowongan

Neutral

10

Harian Segera Dafftar, Ikuti 50 Perusahaan dengan
Bhiraw 5.668 Lowongan. Para pencari kerja kini
a
saatnya segera mendaftarkan diri dalam
kegiatam yang diselenggarakan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Keija
dan Transmigrasi yang akan menggelar event
Jon Fair yang diikuti 50 perusahaan dengan
3

5.668 lowongan. Jawa Timur dilaksanakan
tanggal 7-8 September 2022 bertempat di
Grand City Mall Surabaya, tercatat sebanyak
50 perusahaan, 302 jabatan dan 5.668
lowongan dalam dan ke luar negeri sektor
formal.
10. 05
Kemnaker
September Berencana
2022
Perluas
Cakupan
Penerima BSU
2022

3

Neutral

Tribun Kemnaker Berencana Perluas Cakupan
Jogja Penerima BSU 2022. JAKARTA, TRIBUNPemerintah melalui Kemenlerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) berupaya agar
bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji
bagt pekerja akan cair pada Septernber 2022.
Adapun besaran BSU yang diterima tiap
pekerja adalah Rp600.000.. Seperti dikelahui,
penerima BSU merupakan mereka yang
kepesertaannya lelah terdaftar dalam BPJS
Kelenagakerjaan sampai Juli 2022.

11. 05
Dukung
14
September Penanggulangan
2022
Tuberkulosis

Positive

Radar . Dukung Penanggulangan Tuberkulosis.
Sampit PALANGKA RAYA- Pemerintah Kota Palangka
Raya mendukung penuh Rencana Aksi Program
Terpadu Kemitraan Penanggulangan
Tuberkulosis (PROTEKSI). Fairid juga
mengatakan, langkah itu sebagai bentuk
komitmen pemkot dalam menjalankan Perpres
No. 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan
Tuberkulosis.
2165352413061023504254500ISTIMEWA/
HUMAS PROTOKOL.

12. 05
Kemenaker
September Fokus
2022
Penanganan
PMI Idap TBC

Positive

Republi Penanganan PMI IdapTBC. . Kemenaker Fokus.
ka
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Afriansyah Noor mengatakan, ada banyak
pekerja migran Indonesia (PMI) yang
dipulangkan ke Indonesia karena tidak lolos
dalam pemeriksaan kesehatan, terutama
tuberkulosis (TBC). Karena itu, pihaknya akan
memprioritaskan penanganan TBCbagiPMI.
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Title

Subsidi Upah Disalurkan Lewat 127 Bank Penerima

Media

Tribun Jogja

Reporter

Date

03 September 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0903/TRIBUN_JOGJA1/Subsidi%20Upah%20Disalurkan%20Lewat%20127%20Bank%20Peneri
ma%20=1=8=1.jpg

Positive

Summary Subsidi Upah Disalurkan Lewat 127 Bank Penerima. JAKARTA, TRIBUN- PemeIintah akan
menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji pada 2022 ini. Juknis penyaluran
bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 telah selesai. Petunjuk teknis [juknis)
penyaluraannya kini sudab selesai dibahas..
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Title

Cakupan Penerima Bantuan Subsidi Upah Diperluas

Media

Kompas

Reporter

Date

03 September 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0903/KOMPAS1/Cakupan%20Penerima%20Bantuan%20Subsidi%20Upah%20Diperluas=1=10=
1.jpg

Positive

Summary . Cakupan Penerima Bantuan Subsidi Upah Diperluas. Target penerima bantuan subsidi upah
sulit tercapai jika hanya mengandalkan data BP Jamsostek. Skema eadangan akan disiapkan
untuk memperluas cakupan penerima. JAKARTA, KOMPAS- Program bantuan subsidi upah
akan se- gera disalurkan untuk menjaga daya beli pekeija di tengah ke- naikan harga
kebutuhan pokok.

6

Title

Cek Ulang Data Penerima Subisidi

Media

Jawa Pos

Reporter

Date

04 September 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0904/JAWA_POS1/Cek%20Ulang%20Data%20Penerima%20Subisidi=1=2=1.jpg

Neutral

Summary . Cek Ulang Data Penerima Subsidi. Penerima yang berhak tak bisa menerima haknya,
sedangkan yang tak berhak bisa menikmati tambahan belanja. DI tengah rasa penasaran
menunggu kelanjutan serial drama Duren Tiga, rakyat keci, sempat tersenyum bahagia
mendengar berita menyejukkan dari pemerintah. Melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani,
pemerintah mengumumkan telah menyiapkan tambahan bantalan sosial sebesar Rp 24,17
triliun sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran.

7

Title

Inisiasi Talent Scouting Yogyakarta

Media

Kedaulatan Rakyat

Reporter

Date

04 September 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0904/KEDAULATAN_RAKYAT1/Inisiasi%20Talent%20Scouting%20Yogyakarta%20=1=2=1.jpg

Neutral

Summary Inisiasi Talent Scouting Yogyakarta. Menyikapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian
Keten.agakeija- an (Kemnaker) RI coba mengentaskan permasalahan tersebut melalui program
Talent Scouting yang diseleng- garakan di Grand Keisha Yogyakarta, Jumat (2/9). "Kegiatan ini
untuk njemperte- mukan sisi supply pencari keija muda dengan demand tenaga keija yang
dimiliki perusahaan-perusahaan di Yogyakarta, khususnya dalam bidang pekeijaan kreatif dan
digital," ungkap Direktur Bina Penempatan Tenaga Keija Dalam Negeri Kementerian
Ketenagakeijaan, Nora Kartika Setyaningrum. Dijelaskan, Talenthqb bekeijasama dengan
Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri menye- lenggarakan kegiatan Talent
Scouting di Yogyakarta dan turut niengha- dirkan berbagai macam perusahaan serta lowongan
pekeijaan.

8

Title

Lulusan Polteknaker Harus Jadi Generasi Unggul

Media

Pos Kota

Reporter

Date

04 September 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0904/POS_KOTA1/Lulusan%20Polteknaker%20Harus%20Jadi%20Generasi%20Unggul=1=9=1.jp
g

Positive

Summary . 17399012700Lulusan Polteknaker Harus Jadi Generasi Unggul. Lulusan Polteknaker Harus Jadi
Generasi Unggul. JAKARTA (Poskota). - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menegaskan seluruh lulusan Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) harus menjadi generasi
yang tangguh, unggul dan kompeten dalam menyikapi segala perubahan dan tantangan bidang
ketenagakerjaan. Penegasan tersebut disampaikan Ida Fauziyah saat memberikan Orasi Ilmiah
Wisuda Polteknaker bertema &aposJadilah Generasi yang Tangguh dan Unggul di ruang
Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Sabtu (3/9).
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Title

Subsidi Masih Tetap Dinikmati Pemilik Mobil

Media

Radar Palembang

Reporter

Date

05 September 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0905/RADAR_PALEMBANG1/Subsidi%20Masih%20Tetap%20Dinikmati%20Pemilik%20Mobil=
1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0905/RADAR_PALEMBANG1/Subsidi%20Masih%20Tetap%20Dinikmati%20Pemilik%20Mobil=
2=1=1.jpg

Positive

Summary Subsidi Masih Tetap Dinikmati Pemilik Mobil. 16484600. Subsidi Masih Tetap Dari Hal 1). Sri
Mulyani. 00.
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Title

Rencana Kemenaker Salurkan Bantuan, Dapat Rp600 Ribu, Banten Belum Dapat Jatah BSU

Media

Radar Banten

Reporter

Date

05 September 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0905/RADAR_BANTEN1/Rencana%20Kemenaker%20Salurkan%20Bantuan,%20Dapat%20Rp60
0%20Ribu,%20Banten%20Belum%20Dapat%20Jatah%20BSU=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0905/RADAR_BANTEN1/Rencana%20Kemenaker%20Salurkan%20Bantuan,%20Dapat%20Rp60
0%20Ribu,%20Banten%20Belum%20Dapat%20Jatah%20BSU=2=1=1.jpg

Neutral

Summary Namun, Banten belum mengetahui jumlah pekerja Banten yang bakal mendapatkan bantuan
sebesar Rp600 ribu itu. DEPUTI Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten Yasaruddin
mengatakan, saat ini pihaknya masih. Namun, Banten belum mengetahui jumlah pekerja
Banten yang bakal mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu itu. DEPUTI Direktur BPJS
Ketenagakerjaan Kanwil Banten Yasaruddin mengatakan, saat ini pihaknya masih.
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Title

Potensi Pendapatan Rp 4 Miliar Hilang

Media

Pikiran Rakyat

Reporter

Date

05 September 2022

Tone

Page

3

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0905/PIKIRAN_RAKYAT1/Potensi%20Pendapatan%20Rp%204%20Miliar%20Hilang=1=3=1.jpg

Negative

Summary . Potensi Pendapatan Rp 4 Miliar Hilang. SOREANG- Pemerintah Kabupaten Bandung terancam
kehi- langan potensi pendapatan sekitar Rp 4 miliar pertahun dari retribusi tenaga kerja asing.
"Sekitar Rp 4 miliar setiap tahun kami kehilangan potensi pendapatan dari retribusi tenaga
kerja asing yang bekerja di Kabupaten Bandung," ujar Rukmana. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, untuk
menarik retribusi dari tenaga kerja asing, setiap daerah harus membuat perda baru yang
disesuaikan dengan PP tersebut.
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Title

Segera Daftar, Ikuti 50 Perusahaan dengan 5.668 Lowongan

Media

Harian Bhirawa

Reporter

Date

05 September 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0905/HARIAN_BHIRAWA1/Segera%20Daftar,%20Ikuti%2050%20Perusahaan%20dengan%205
.668%20Lowongan%20=1=10=2.jpg

Neutral

Summary Segera Dafftar, Ikuti 50 Perusahaan dengan 5.668 Lowongan. Para pencari kerja kini saatnya
segera mendaftarkan diri dalam kegiatam yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur melalui Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi yang akan menggelar event Jon Fair yang
diikuti 50 perusahaan dengan 5.668 lowongan.
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Title

Kemnaker Berencana Perluas Cakupan Penerima BSU 2022

Media

Tribun Jogja

Reporter

Date

05 September 2022

Tone

Page

3

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0905/TRIBUN_JOGJA1/Kemnaker%20Berencana%20Perluas%20Cakupan%20Penerima%20BS
U%202022%20=1=3=1.jpg

Neutral

Summary Kemnaker Berencana Perluas Cakupan Penerima BSU 2022. JAKARTA, TRIBUN- Pemerintah
melalui Kemenlerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berupaya agar bantuan subsidi upah
(BSU) atau subsidi gaji bagt pekerja akan cair pada Septernber 2022. Adapun besaran BSU
yang diterima tiap pekerja adalah Rp600.000.. Seperti dikelahui, penerima BSU merupakan
mereka yang kepesertaannya lelah terdaftar dalam BPJS Kelenagakerjaan sampai Juli 2022.
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Title

Dukung Penanggulangan Tuberkulosis

Media

Radar Sampit

Reporter

Date

05 September 2022

Tone

Page

14

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0905/RADAR_SAMPIT1/Dukung%20Penanggulangan%20Tuberkulosis=1=14=1.jpg

Positive

Summary . Dukung Penanggulangan Tuberkulosis. PALANGKA RAYA- Pemerintah Kota Palangka Raya
mendukung penuh Rencana Aksi Program Terpadu Kemitraan Penanggulangan Tuberkulosis
(PROTEKSI). Fairid juga mengatakan, langkah itu sebagai bentuk komitmen pemkot dalam
menjalankan Perpres No. 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
2165352413061023504254500ISTIMEWA/ HUMAS PROTOKOL.
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Title

Kemenaker Fokus Penanganan PMI Idap TBC

Media

Republika

Reporter

Date

05 September 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0905/REPUBLIKA1/Kemenaker%20Fokus%20Penanganan%20PMI%20Idap%20TBC=1=2=1.jpg

Positive

Summary Penanganan PMI IdapTBC. . Kemenaker Fokus. JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Afriansyah Noor mengatakan, ada banyak pekerja migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan ke
Indonesia karena tidak lolos dalam pemeriksaan kesehatan, terutama tuberkulosis (TBC).
Karena itu, pihaknya akan memprioritaskan penanganan TBCbagiPMI.
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1. 02
96 PMI Sektor Manufaktur Neutral Poskota Kali ini BP2MI kembali memberangkatkan
Septem Diberangkatkan ke Korsel,
PMI ke Korea Selatan (Korsel). Kepala BP2MI,
ber
Kepala BP2MI: Sudah 6.700
Benny Rhamdani menjelaskan, sebanyak 96
2022 Ribu yang Ditempatkan ke
PMI yang akan diberangkatkan hari ini akan
Penjuru Dunia
bekerja pada sektor manufaktur di Korea
Selatan. Glorifikasi pelepasan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) terus dilakukan Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI). Kamis, (1/9/2022).
2. 02
Pengumuman Hasil Kartu Neutral Tribun
Septem Prakerja Gelombang 43,
News
ber
Simak Solusi Jika Tak Dapat
Jakarta
2022 SMS Notifikasi

Jelang pengumuman Kartu Prakerja
gelombang 43, simak cara cek hasil seleksi
selain lewat SMS notifikasi. Jika dinyatakan
lolos, nomor Kartu Prakerja akan tertera dan
muncul status saldo pada dashboard akun.
Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja
gelombang 43 telah ditutup pada Hari Selasa,
(30/8/2022). Mengutip Instagram
@prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang
43 ditutup pukul 23.59 WIB.

3. 02
Stafsus Menaker: BSU Cair Neutral Rrinews Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Septem Setelah Revisi Juknis
mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
ber
setelah revisi petunjuk teknis (juknis) selesai.
2022
Staf Khusus (Stafsus) Menaker Dita Indah Sari
mengatakan, revisi dilakukan untuk
menyesuaikan beberapa aturan dengan
kondisi saat ini. Sebab, jika ada
ketidaksesuaian, data BSU tidak akan
dicairkan. Tambah Dita, para pekerja calon
penerima BSU juga harus memastikan
kesesuaian data antara nama dengan Nomor
Induk Kependudukan.
4. 02
Bupati Inhil Buka Pelatihan Neutral Kilas
Septem Berbasis Kompetensi Gel 1
Riau
ber
Program Pendidikan dan
2022 Pelatihan Vokasi UPT BLK
Disnakertrans

19

1 program pendidikan & pelatihan vokasi UPT
BLK Disnakertrans Kab. Inhil di aula Bappeda
Komp. Bupati Indragiri Hilir dalam
sambutannya yang dibacakan oleh Sekda
Kab. Inhil H. Afrizal menyambut baik dengan
dilaksanakannya pelatihan ini dengan
harapan akan memberikan pengetahuan dan
keterampilan para peserta serta menciptakan

peluang lapangan pekerjaan baru di
masyarakat. Acara yang dihadiri Kepala Balai
Besar Pelatihan dan Produktivitas Medan
Kementrian Tenaga Kerja RI dan
Kadisnakertrans Kab. Inhil serta undangan
lainnya di ikuti 32 peserta hasil seleksi
dengan rincian 16 orang peserta pelatihan
kejuruan practical office advance dan 16
orang peserta pelatihan garment apparel.
KILASRIAU.com- Bupati Indragiri Hilir yang
diwakili Sekretaris Daerah H. Afrizal
Membuka pelatihan berbasis Kompetensi gel.
5. 02
Bupati Inhil Buka Pelatihan Neutral Nusaper 1 program pendidikan & pelatihan vokasi UPT
Septem Program Pendidikan dan
dana.co BLK Disnakertrans Kab. Inhil di aula Bappeda
ber
Pelatihan Vokasi UPT BLK
m
Komp. Acara yang dihadiri Kepala Balai Besar
2022 Disnakertrans
Pelatihan dan Produktivitas Medan
Kementrian Tenaga Kerja RI dan
Kadisnakertrans Kab. Inhil serta undangan
lainnya di ikuti 32 peserta hasil seleksi
dengan rincian 16 orang peserta pelatihan
kejuruan practical office advance dan 16
orang peserta pelatihan garment apparel.
Bupati Indragiri Hilir dalam sambutannya
yang dibacakan oleh Sekda Kab. Inhil H.
Afrizal menyambut baik dengan
dilaksanakannya pelatihan ini dengan
harapan akan memberikan pengetahuan dan
keterampilan para peserta serta menciptakan
peluang lapangan pekerjaan baru di
masyarakat. Bupati Indragiri Hilir yang
diwakili Sekretaris Daerah H. Afrizal
membuka pelatihan berbasis Kompetensi gel.
6. 02
Inilah Langkah-langkah
Septem Penyaluran BSU Rp 600.
ber
000 oleh Kemnaker
2022

Neutral Kontan Terkait hal ini, Kementerian Tenaga Kerja
atau Kemnaker berupaya menyiapkan
sejumlah langkah percepatan penyaluran
BSU tahun 2022. "Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal
teknis untuk proses penyaluran BSU. Terkait
poin nomor tiga, Kemnaker melakukan
koordinasi dengan Badan Kepegawaian
Negara (BKN), Tentara Nasional Indonesia
(TNI), dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) untuk menjaga agar BSU ini
tidak tersalurkan ke Aparatur Sipil Negara
20

(ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.
"Pada hakikatnya Kemnaker akan
mempercepat proses ini untuk menjamin
ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU
tersebut," tegasnya.
7. 02
Cek Info Loker D4 di BUMN Neutral Semaran Cek info loker BUMN PT SUCOFINDO pusat
Septem PT SUCOFINDO Pusat, Ini
gku.com dimana membuka lowongan kerja D4. BUMN
ber
Syarat Dan Cara Daftarnya
PT SUCOFINDO pusat buka loker atau
2022
lowongan kerja untuk formasi yang tersedia.
Berikut persyaratan dan cara daftar loker
atau lowongan kerja D4 yang dibuka BUMN
PT SUCOFINDO pusat. Melalui Instagram
resminya, Kemnaker menginformasikan loker
atau lowongan kerja di BUMN PT
SUCOFINDO.
8. 02
Cara Pencairan Bansos 600 Positive Tribun
Septem Ribu BLT BBM 2022 Cair
Bali
ber
September 2022, Login di
2022 cekbansos.kemensos.go.id

Cara Pencairan Bansos 600 Ribu BLT BBM
2022 Cair September 2022, Login di cek
bansos.kemensos.go.id. Simak cara cek
penerima bantuan sosial ( bansos) Bantuan
Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak atau BLT
BBM 2022 yang cair bulan September 2022.
Bansos BLT BBM 2022 resmi diluncurkan
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo
pada Rabu 31 Agustus 2022. Adapun
peluncuran tersebut dilaksanakan di Kantor
Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura,
Papua Barat pada Rabu 31 Agusus 2022
kemarin. Lebih lanjut, BLT BBM 2022 ini pun
ditargetkan akan diberikan kepada 20,6 juta
masyarakat dengan besar bantuan Rp 150.
000 per orang selamat empat bulan.

9. 02
BSU Rp 600 Ribu Cair Awal Neutral Kabar
Septem September 2022, Cara Cek
Wonoso
ber
Nama dan Status Penerima
bo
2022 di bsu.kemnaker.go.id Kabar Wonosobo

Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan
(Menkeu) RI, Sri Mulyani, BSU sebesar Rp 600
ribu tersebut akan mulai cair pada minggu ini
di awal September 2022. Para pekerja yang
memenuhi kriteria penerima BSU 2022 bisa
memastikan apakah nama mereka tercantum
sebagai penerima bantuan atau tidak melalui
situs bsu.kemnaker.go.id. Berikut adalah
cara cek nama penerima BSU Rp 600 ribu
yang dikabarkan cair September 2022 :
Kunjungi website kemnaker.go.id melalui
handphone maupun laptop Daftar akun; Jika
belum memiliki akun, maka lakukan
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pendaftaran terlebih dahulu dengan
melengkapi pendaftaran akun. Pemerintah
kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (
BSU ) kepada pekerja pada tahun 2022 yang
dapat dicek melalui bsu.kemnaker.go.id. Di
bawah ini akan dijelaskan cara cek nama
maupun status penerima Bantuan Subsidi
Upah ( BSU ) dari Kemnaker sebesar Rp 600
ribu melalui bsu.kemnaker.go.id.
10. 02
32 Peserta Ikuti Pelatihan Neutral Riau
Septem Berbasis Kompetensi
Post
ber
2022

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber
daya manusia (SDM), sedikitnya 32 peserta
diikutsertakan mengikuti pelatihan berbasis
kompetensi program pendidikan dan
pelatihan vokasi, Kamis (1/9). Di mana dan
Kadisnakertrans Inhil serta undangan lainnya
diikuti 32 peserta hasil seleksi dengan rincian
16 orang peserta pelatihan kejuruan practical
office advance dan 16 orang peserta
pelatihan garment apparel. Kegiatan yang
dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Indragiri
Hilir (Inhil) H Afrizal ini ditaja Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran)
Inhil. Supaya lebih bernilai agenda yang
diselenggarakan menjadi dua gelombang ini
juga menghadirkan Kepala Balai Besar
Pelatihan dan Produktivitas Medan
Kementrian Tenaga Kerja (Menaker) RI.

11. 02
BSU 2022 untuk 16 Juta
Septem Pekerja, Ini Kriteria
ber
Penerimanya
2022

Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo,
BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta
pekerja yang memiliki kriteria gaji maksimum
Rp3,5 juta per bulan. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) manargetkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji
dapat tersalurkan September 2022.
"Kemnaker terus menyiapkan dan
memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar
BSU ini dapat tersalurkan pada September
2022 ini," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah melalui siaran pers Biro Humas
Kemnaker, Rabu (31/8/2022).

Neutral Tribun
News

22

12. 02
Wamenkeu Sebut
Positive Trans
Septem Anggaran Subsidi Ojol, dll,
Online
ber
Sudah Tersedia di Pemda
Watch
2022

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara
menyebutkan anggaran subsidi untuk ojek,
baik yang konvensional maupun online,
hingga nelayan sudah tersedia di Pemerintah
Daerah (pemda). Menurut dia, pemerintah
sudah menginstruksikan pemda untuk
mengambil anggaran yang tersedia di Dana
Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen dan
diberikan kepada sektor transportasi yang
terdampak, jika terjadi kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM) subsidi. "Silahkan
daerahnya diatur sendiri masing-masing.
Uangnya kan sudah di daerah.

13. 02
Bupati Batanghari Hadiri
Septem Wisudawan/i STIE Graha
ber
Karya Muara Bulian
2022

Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief
menghadiri pelaksanaan Sidang Senat
Terbuka dalam Rangka Wisuda ke XXI STIE
Graha Karya Muara Bulian, bertempat
Gedung Pemuda dan Kebudayaan, pada
Kamis (1/9/2022). Usai mengikuti prosesi
wisuda Fadhil Arief mengucapkan selamat
kepada para wisudawan dan wisudawati STIE
Graha Karya Muara Bulian yang dilaksanakan
pada hari ini. "Saya minta kepada
wisudawan/i untuk melihat peluang dan
tantangan yang ada bahwa Batanghari ini
banyak potensi," katanya. "Tahun ini,
Allhamdullilah sudah ada Rp500 miliar,
investor yang masuk ke Batanghari, ini
peluang kerja," jelasnya.

Neutral Suara
Jambi

14. 02
BP2MI Prioritaskan Korsel Positive Rmco.id Badan Perlindungan Pekerja Migran
Septem Jadi Tujuan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) kembali
ber
Indonesia
memberangkatkan 96 Pekerja Migran
2022
Indonesia (PMI) ke Korea Selatan. Kepala
BP2MI Benny Rhamdani, mengatakan
pihaknya memprioritaskan pemberangkatan
Pekerja Migran Indonesia dengan skema
Government to Govenrment alias G to G.
Pasca pembukaan penempatan pekerja
migran akibat pandemi Covid-19, BP2MI
telah memberangkatkan sebanyak 6.707
pahlawan. "Saya memberikan apresiasi yang
sangat kuat kepada BP2MI di bawah
kepemimpinan Pak Benny Rhamdani, karena
dengan kondisi pandemi yang masih ada ini
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Indonesia sudah bisa menempatkan tenagatenaga kerjanya, PMI-nya ke luar negeri,
sehingga kita bisa dan mampu untuk bangkit
dari keterpurukan pasca pandemi," ucap
Wamenaker. Mereka akan bekerja di sektor
manufaktur dan fishing.
15. 02
Lowongan Kerja BUMN
Septem Sucofindo untuk Lulusan
ber
D3, Ada 4 Posisi
2022

Neutral Tribun
News
Jambi

Lowongan kerja BUMN Sucofindo ini untuk
lulusan D3 dan lulusan D4. Berikut adalah
posisi dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk
mengisi posisi lowongan kerja BUMN
Sucofindo sebagaimana dikutip dari laman
sucofindo.co.id/karir, Kamis (1/9/2022):.
Informasi lowongan kerja BUMN PT
Superintending Company of Indonesia atau
Sucofindo pada September 2022. Melansir
instagram @kemnaker, ada 4 posisi yang
dibutuhkan pada lowongan kerja ini.

16. 02
2 Cara Cek BSU atau BLT Positive Semaran Pada bulan September 2022 ini, Menteri
Septem Subsidi Gaji yang Cair Bulan
gku.com Ketenagakerjaan telah menyampaikan bahwa
ber
September 2022: Siapkan
BSU atau BLT Subsidi Gaji akan cair. Ada dua
2022 Data Diri Berikut Ini
cara untuk cek BSU atau BLT Subsidi Gaji yang
cair bulan September 2022. Berikut ini
informasi lengkap tentang cara cek BSU atau
BLT Subsidi Gaji yang cair bulan September
2022. Berikut adalah 2 cara untuk mengecek
BSU atau BLT subsidi gaji 2022:.
17. 02
Daftar Bansos yang Cair
Positive Newsset Semua bantuan ini bakal disalurkan pada
Septem September 2022, Mulai
up.konta September 2022. Ada 6 bantuan sosial atau
ber
Kartu Prakerja, BLT hingga
n.co.id bansos pemerintah yang ditargetkan cair
2022 BSU
pada September 2022. Menaker Ida Fauziah
menyampaikan, BSU dipastikan akan cair
pada September 2022. Itulah 6 bansos
pemerintah yang ditargetkan cair pada
September 2022.
18. 02
Cair September 2022, Ini Neutral Tribun
Septem Syarat dan Cara Cek
News
ber
Penerima BSU Rp 600 Ribu,
Cirebon
2022 Cukup Klik Link Ini
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Disalurkan September 2022. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Menaker Ida
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker,
Rabu (31/8/2022), seperti dikutip dari
kemnaker.go.id. Menaker menjelaskan,
perihal langkah-langkah untuk penyaluran
BSU, di antaranya penyelesaian administrasi
keuangan dan anggaran untuk pengalokasian

dana BSU. Berikut ini syarat mendapatkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600 ribu dari
pemerintah. Diketahui, pemerintah tak lama
lagi akan segera mencairkan Bantuan Sosial
(Bansos) mulai dari BLT, BSU hingga bantuan
sektor transportasi.
19. 02
BSU Cair September 2022, Positive Pikiran
Septem Penuhi Syarat Ini untuk
Rakyat
ber
Dapatkan BLT Subsidi Gaji
Depok
2022 Senilai Rp600.000

20. 02
Aulia Rachman: Pemko
Septem Medan Siap Lakukan
ber
Pendampingan Terhadap
2022 Penyandang Disabilitas

Informasi mengenai BSU yang cair bulan
September 2022, lengkap dengan sejumlah
syarat untuk mendapatkan BLT Subsidi Gaji
senilai Rp600. 000 bisa Anda simak dalam
artikel ini. Bantuan Subsidi Upah atau BSU
kabarnya bakal cair bulan September 2022
ini, setelah Kemnaker mengumumkan bakal
mencairkan sebanyak satu kali dengan dana
sebesar Rp600.000. Pemerintah yang
bekerjasama dengan Kemnaker, dilaporkan
bakal menyalurkan dana BSU September
2022 kepada sekitar 16 juta pekerja atau
buruh yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta.
Namun, untuk mendapatkan program BSU
September 2022, para pekerja atau buruh
tentunya juga harus memenuhi sejumlah
persyaratan yang telah ditentukan, untuk
menghindari salah sasaran bansos BSU.
Berikut adalah sejumlah persyaratan yang
wajib dipenuhi, jika pekerja atau buruh ingin
mendapatkan BSU September 2022 dari
Kemnaker:.

Positive Sentral Sentralberita | Medan ~ Wakil Wali Kota
Berita Medan H Aulia Rachman membuka Sosialisasi
Jaminan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di
Saka Hotel Jalan Ring Road Gagak Hitam
Medan, Rabu (31/8). Sosialisasi Jaminan Kerja
Bagi Penyandang Disabilitas di Saka Hotel
Jalan Ring Road Gagak Hitam Medan, Rabu
(31/8).(f-ist). Oleh karenanya saya berharap
pertemuan ini tidak hanya menjadi debat
kusir, tapi ada goalnya atau capaiannya
sehingga menjadikannya sebagai masukan
untuk sebuah perubahan ke depan yang lebih
baik lagi," kata Aulia Rachman. Dengan
demikian ada harapan baru bagi penyandang
disabilitas yang ada di Kota Medan.
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21. 02
Selamat! BSU 2022
Septem Ditransfer ke Karyawan
ber
Kategori ini, Anda
2022 Termasuk?

Neutral Ayo
Pemerintah akan menyalurkan BSU 2022
Bandung senilai Rp600 ribu kepada karyawan dengan
gaji maksimal Rp3,5 juta. Bantuan tersebut
dipastikan cair bulan ini. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan,
pihaknya terus menyelesaikan segala teknis
untuk proses penyaluran BSU, agar dapat
disalurkan pada September ini. Beberapa
langkah yang dilakukan oleh kemnaker,
diantaranya:.

22. 02
BSU 2022 Segera Cair ke
Septem Rekening Penerima, Ini
ber
Cara Cek BLT Subsidi Gaji
2022 Rp600 Ribu

Positive Ayo
Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022
Bandung dikabarkan akan segera cair dalam waktu
dekat ini. Selain BSU 2022, ada dua bantuan
sosial lainnya yang akan diberikan
pemerintah kepada masyarakat. Namun, BSU
2022 kali ini hanya akan cair sebesar Rp600
ribu saja. Hal ini disampaikan Menteri
Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam rapat
bersama Presiden Joko Widodo di Kantor
Presiden pada 29 Agustus 2022.

23. 02
Segera Cair September
Neutral Pikiran
Septem 2022, Simak Syarat agar
Rakyat
ber
Dapat BSU Rp600. 000 dari
Depok
2022 Kemnaker

Menurut kabar yang dihimpun, BSU Rp600.
000 akan disalurkan mulai September 2022
kepada 16 juta pekerja bergaji maksimal
Rp3,5 juta per bulan. Penyaluran BSU Rp600.
000 kepada pekerja ini dilakukan sebagai
tambahan bantalan sosial atas rencana
pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak
(BBM). Dalam penyaluran BSU Rp600. 000 ini,
pemerintah telah mengalokasikan anggaran
sebesar Rp9,6 triliun, dan akan disalurkan
oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker). Sementara itu, Kemnaker
menyebut kini pihaknya tengah menggodok
petunjuk teknis (juknis) penyaluran BSU
Rp600. 000 untuk pekerja bergaji Rp3,5 juta
per bulan.

24. 02
BSU untuk Para Pekerja
Neutral Victory
Septem Cair September? Menaker
News
ber
Bilang Begini
2022

Karena itu, Menteri Ketenagakerjaan atau
Menaker Ida Fauziyah, menyatakan bahwa
pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022.
Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida dikutip victorynews.id dari
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kemenaker.go.id. Menaker menjelaskan,
perihal langkah-langkah untuk penyaluran
BSU, di antaranya penyelesaian administrasi
keuangan dan anggaran untuk pengalokasian
dana BSU; memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU.
Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran
Bantuan Subsidi Upah atau BSU kepada para
pekerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani
sebelumnya mengungkapkan, anggaran
untuk BSU sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta
pekerja betupah di bawah Rp3,5 juta dengan
masing-masing pekerja menerima Rp600
ribu.
25. 02
Terjawab BSU BPJS
Negative Tribun
Septem Ketenagakerjaan 2022
News
ber
Kapan Cair, Klik
Kaltim
2022 Kemnaker/sso.bpjsketenag
akerjaan.go.id Login

Terjawab sudah BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 kapan cair, klik bsu.
Id/kemnaker,go.id/sso.bpjsketenagakerjaan.g
o.id login untuk cek penerima dan bukan link
lainnya, cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
kapan cair. Selain soal BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 kapan cair, klik bsu.
Itulah tadi ulasan BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 kapan cair, klik bsu.

26. 02
Cara Dapat Bansos BBM
Positive Bisnis
Syarat dan ketentuan penerima BLT atau
Septem Rp600.000, Cek Syarat dan
Indonesi Bansos BBM Senilai Rp600. 000 Penerima
ber
Ketentuannya!
a
bansos adalah masyarakat miskin atau rawan
2022
miskin yang memiliki KTP Penerima bansos
bukan termasuk anggota PNS, Polri dan TNI
Khusus Bansos Program PKH, penerima harus
masyarakat yang terdampak kenaikan harga
BBM, termasuk mereka yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK). 3 cara
untuk mendapatkan BLT atau Bansos BBM
Senilai Rp600. 000 Mengambil BLT di Kantor
Pos terdekat bagi penerima manfaat yang
berdomisili dalam radius sekitar 500 meter
dari Kantor Pos. Bisnis.com, JAKARTAPemerintah mulai mencairkan bantuan
langsung tunai (BLT) atau bansos Rp600. 000
untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai
antisipasi dampak dari kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM). "Kami targetkan dalam
dua minggu, semua penerima manfaat BLT
BBM akan menerima haknya.
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27. 02
BSU 2022 Cair Pekan Ini ke Neutral Pikiran
Septem Pekerja Berikut, Login
Rakyat
ber
kemnaker.go.id tuk Cek
Depok
2022 Penerima BLT Rp600.000

28. 02
Siapa yang Menjadi
Septem Penerim BSU atau BLT
ber
Subsidi Gaji yang Cair
2022 September 2022 Ini? Cek
Cara Cek Berikut Ini

Pemerintah melalui Kemnaker belum lama ini
menginformasikan bahwa BSU 2022 bakal
cair pekan ini kepada pekerja. BSU 2022 yang
bakal cair pekan ini kepada pekerja senilai
Rp600.000, merupakan program bantuan
sebagai bantalan sosial pengalihan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM). Untuk cek
penerima BLT Rp600. 000 dari program BSU
2022 yang bakal cair pekan ini, pekerja bisa
login kemnaker.go.id. Dengan login
kemnaker.go.id untuk cek penerima BLT
Rp600.000, maka nama pekerja yang
ditetapkan sebagai pihak yang berhak dapat
BSU 2022 bakal diketahui. Menurut
keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani,
BSU 2022 bagi pekerja senilai Rp600. 000
yang bakal disalurkan mulai pekan ini, akan
menyasar kepada 16 juta karyawan atau
buruh dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan.

Positive Semaran Santer rumor bahwa pekerja dengan gaji di
gku.com bawah Rp3 juta akan mendapatkan BSU atau
BLT Subsidi Gaji yang cair September 2022
ini. Dalam keterangan resmi Ida Fauziah
menyampaikan bahwa BSU 2022 ini akan
dipastikan cair September 2022. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan
September 2022 ini," kata Menaker Ida
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker,
Rabu (31/8/2022). Benarkah dan bagaimana
syarat lengkap untuk mendaftar BSU atau
BLT Subsidi Gaji 2022?.

29. 02
Bukan Rp1 Juta, BSU Rp600 Neutral Ayo
Sri Mulyani mengungkapkan ada 16 juta
Septem Ribu Cair Pekan Depan Usai
Surabaya pekerja yang menjadi target penerima BSU
ber
BLT BBM Rampung, Berikut
2022 senilai Rp600 ribu yang direncanakan
2022 Cara Cek Penerima
penyalurannya mulai pekan depan.
Pemerintah kembali menggulirkan bantuan
subsidi upah alias BSU 2022 untuk para
pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
BSU yang sebelumnya disebut-sebut cair Rp1
juta, dalam waktu dekat disalurkan Rp600
ribu kepada para pekerja yang memiliki gaji
paling tinggi Rp3,5 juta. Informasi kembali
disalurkannya BSU 2022 dikabarkan oleh
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Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam
keterangan persnya pada Senin, 29 Agustus
2022 lalu.
30. 02
Pangkas Penggunaan BBM, Positive Cnbc
PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tengah
Septem PTBA Bisa Hemat Puluhan
Indonesi menjalankan program Eco-Mechanized
ber
Miliar
a
Mining (e-MM) dan E-Mining Reporting
2022
System. "PTBA dapat menghemat BBM jenis
diesel hingga 7 juta liter per tahun berkat
program ini dan mereduksi emisi sebesar
19.777 tCO2e. Program ini menciptakan
penghematan sebesar Rp 47,7 miliar per
tahun," kata Corporate Secretary PTBA,
Apollonius Andwie, Jumat (2/9/2022).
"Berkat program ini, PTBA dapat menghemat
konsumsi BBM (diesel) sebanyak 1,2 juta liter
per tahun dan menekan emisi karbon hingga
1.677 tCO2e per tahun.
31. 02
Cair September! Catat 3
Positive Pikiran
Septem Link untuk Cek Nama
Rakyat
ber
Penerima BSU 2022,
Depok
2022 Pekerja Bisa Dapat Bantuan
Rp600.000

Informasi terkait dengan BSU 2022 yang cair
bulan September, dan 3 link yang berbeda
untuk cek nama penerima dana Rp600. 000
bagi pekerja atau buruh, bisa Anda simak
dalam artikel ini. Dikutip PikiranrakyatDepok.com dari Instagram @posindonesia.ig,
Kemnaker pada bulan September ini akan
segera menyalurkan kembali Bantuan Subsidi
Upah atau BSU 2022. Kemnaker, kabarnya
akan menyalurkan BSU 2022 ini kepada
sekitar 16 juta pekerja atau buruh, yang
memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta. Tanpa
berlama-lama lagi, berikut ini adalah 3 link
yang berbeda, untuk cek nama penerima BSU
September 2022 secara online, berdasarkan
ketentuan tahun lalu.

32. 02
Bagaimana Cara
Negative Portal Secara umum semua orang akan berharap
Septem Mengetahui saat Terjebak
Jember untuk selalu diberi kesuksesan dan
ber
di Zona Nyaman? Kenali 5
kelancaran pada saat menjalani
2022 Tanda yang Jarang Disadari
kehidupannya yang ada di dunia ini. Berikut
Ini
informasi mengenai lima tanda yang jarang
disadari namun perlu diketahui saat
seseorang ternyata sedang terjebak dalam
zona nyaman. Pada postingan tersebut
dipaparkan mengenai lima tanda terjebak
dalam zona nyaman yang jarang disadari saat
bekerja, dimana kelima tanda tersebut
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adalah sebagai berikut. 5. Stuck atau tidak
adanya tambahan relasi yang dimiliki.
33. 02
Anggaran Bantuan BLT
Septem Subsidi Gaju BSU 2022
ber
Rp9,6 Triliun Kapan Cair?
2022 Begini Kata Menaker

Negative Semaran Ida Fauziyah pastikan anggaran Bantuan
gku.com Subsidi Upah atau BSU. 2022 sebesar Rp9,6
triliun cair September.***. Pemerintah
berupa Bantuan Subsidi Upah atau BSU.
2022. Ida Fauziyah berharap Bantuan Subsidi
Upah atau BSU. Terkait data calon penerima
Bantuan Subsidi Upah atau BSU..

34. 02
Bansos yang Cair
Positive Tribun
Septem September 2022, Ada BLT
News
ber
BBM hingga Prakerja
Jambi
2022

35. 02
Apa Itu Bantuan Subsidi
Septem Upah dan Cara
ber
Pengecekannya?
2022

Sejumlah bansos ( bantuan sosial) di
September 2022, di antaranya BLT BBM
hingga Prakerja. Bansos September 2022 tak
hanya BLT BBM tapi juga terdiri dari Program
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan
Non-Tunai (BPNT) dan BLT Dana Desa,.
Selengkapnya, inilah daftar bansos yang akan
cair pada September 2022:. Adapun BLT BBM
tahap I cair pada September 2022 dan BLT
BBM tahap II diberikan sekira bulan
Desember 2022.

Neutral Tempo.c Mengutip dari laman Bantuan Subsidi Upah
o
Kementerian Ketenagakerjaan, berikut
beberapa langkah pengecekan pemberian
bantuan ini. Apa itu bantuan subsidi upah?.
Bantuan itu membantu keberlangsungan
hidup pekerja yang dirumahkan akibat
pandemi Covid-19. Menurut Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bantuan ini
dianggap mengurangi beban perusahaan,
sehingga pengusaha dan pekerja atau buruh
bisa terus melakukan dialog sosial bipartit
guna mencari solusi selama pandemi.

36. 02
Berakhir Besok Malam, Beli Negative Zona
Septem Pelatihan Kartu Prakerja
Banten
ber
Gelombang 39 Sebelum
2022 Saldo Hangus dan
Kepesertaan Dicabut!
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Besok, tepatnya Sabtu, 3 September 2022
pukul 23.59 WIB merupakan batas akhir
pembelian pelatihan Kartu Prakerja
gelombang 39. Pihak Kartu Prakerja telah
mengumumkan hal tersebut melalui
Instagram resmi @prakerja.go.id, pada
Jumat, 2 September 2022. ". ," unggah Pihak
Kartu Prakerja melalui Instagram resminya.
Sebelum memulai pelatihan, penerima Kartu

Prakerja wajib mengikuti atau tes awal
terlebih dahulu di lembaga pelatihan.
37. 02
Cara Cek Status Penerima Neutral Pikiran
Septem BPUM 2022 via Online
Rakyat
ber
Pakai NIK KTP di
Depok
2022 eform.bri.co.id, Ada BLT
UMKM Rp600.000

38. 02
Aulia Rachman: Pemko
Septem Medan Siap Lakukan
ber
Pendampingan Terhadap
2022 Penyandang Disabilitas

Simak cara cek status penerima BPUM 2022
via online pakai NIK KTP di eform.bri.co.id,
ada BLT UMKM Rp600. 000 untuk pelaku
usaha. Pemerintah akan kembali
menyalurkan BPUM 2022 atau BLT UMKM
sebesar Rp600. 000 kepada 12 juta pelaku
usaha. BPUM 2022 atau BLT UMKM Rp600.
000 adalah bantuan khusus yang diberikan
pemerintah kepada pelaku usaha atau
UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.
Sekarang ini, banyak pelaku usaha yang
mencari informasi terkait BPUM 2022 atau
BLT UMKM Rp600. 000 kapan cair.

Positive Medanh MEDANHEADLINES.COM, Medan- Wakil Wali
eadlines. Kota Medan H Aulia Rachman membuka
com
Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi Penyandang
Disabilitas di Saka Hotel Jalan Ring Road
Gagak Hitam Medan, Rabu (31/8). Oleh
karenanya saya berharap pertemuan ini tidak
hanya menjadi debat kusir, tapi ada goalnya
atau capaiannya sehingga menjadikannya
sebagai masukan untuk sebuah perubahan ke
depan yang lebih baik lagi," kata Aulia
Rachman. Dengan demikian ada harapan
baru bagi penyandang disabilitas yang ada di
Kota Medan. Dihadapan Suhardi SS MM
mewakili Dirjen Penempatan Kerja Dalam
Negeri Kementrian Tenaga Kerja, anggota
DPRD Medan Sudari, Plt Kadis
Ketenagakerjaan Kota Medan Ilyan Chandra
Simbolon, Kadis Koperasi & UKM Benny
Nasution dan Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan
Kota Medan dan Kota Binjai, Aulia juga minta
kepada para penyandang disabilitas dapat
menyampaikan curahan hatinya terkait
dengan jaminan pekerjaan kepada
pemerintah maupun perusahaan.

39. 02
BSU Dipastikan Cair
Positive Tribun Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
Septem September 2022 , Menteri
News
menyatakan bahwa pihaknya terus
ber
Ida Fauziah : Cepat, Tepat
Pontiana menyiapkan berbagai langkah percepatan
2022 dan Akuntabel !
k
penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji/Upah ( BSU ) tahun 2022, hal ini
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disampaikannya pada Rabu 31 Agustus 2022
melalui siaran pers Kemnaker. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Menaker Ida
sebagaimana dilansir dari laman Kemnaker
Jumat 2 September 2022. Melalui BSU ini,
masing-masing penerima akan mendapat
bantuan sebesar Rp600.000. Adapun hal-hal
teknis yang harus diselesaikan sebelum
penyaluran BSU 2022, seperti penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU 2022. Demikian
Informasi mengenai BSU terkait dengan
Subsidi upah yang akan dicairkan Kemnaker
pada September 2022, lengkap dengan cek
secara Online.
40. 02
Lowongan Kerja Sulawesi Neutral Tribun
Septem Barat - Job Fair Kemnaker Sulbar
ber
Pemprov, 50 Perusahaan
2022 Cari Karyawan, Ini Cara
Daftarnya

Disnaker Sulawesi Barat mengupayakan
setidaknya 50 perusahaan se Sulawesi Barat
ikut mensukseskan kegiatan tersebut.
Pemprov Sulawesi Barat, melalui Dinas
Tenaga kerja bersama Kementerian Tenaga
kerja Indonesia, akan menggelar job fair, atau
bursa kerja selama dua hari, mulai 26 dan 27
September. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
Disnaker Sulawesi Barat, Muhammad Ali
Chandra menyebutkan tujuan dilakukannya
job fair sebagai upaya menekan angka
pengangguran di Sulawesi Barat. "Kita coba
bantu para Pencari Kerja agar segera bisa
bekerja," ujarnya kepada Tribun-Sulawesi
Barat.

41. 02
BSU 2022 Rp600. 000 Cair Positive Pikiran
Septem tuk Siapa Saja? Ini Bocoran
Rakyat
ber
Syarat Pekerja yang Bisa
Depok
2022 Dapat BLT Subsidi Gaji

BSU 2022 Rp600. 000 cair tuk siapa saja,
simak bocoran syarat pekerja yang bisa dapat
BLT subsidi gaji lewat artikel ini. Bansos
pengalihan subsidi BBM terdiri dari 3 jenis,
salah satunya BSU 2022 Rp600. 000 dengan
sasaran penerima pekerja yang memenuhi
syarat memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta.
Pekerja yang memenuhi syarat sebagai
penerima BSU 2022 bisa mendapatkan BLT
subsidi gaji Rp600. 000 yang kabarnya cair
mulai bulan ini. Adapun terkait syarat
lengkap penerima BSU 2022, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku penyalur
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BLT subsidi gaji belum memberikan informasi
resmi.
42. 02
Asik! Subsidi Gaji Rp 600
Septem RIbu Sebentar Lagi Cair
ber
2022

Positive Cnbc
Pemerintah kini tengah memfinalisasi tahap
Indonesi akhir petunjuk teknis (juknis) yang akan
a
menjadi dasar pemerintah dalam
menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT)
berupa subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu. BLT
Rp 1 Juta dari Jokowi Siap Cair, Cek Namamu
di Sini. Bantuan tersebut akan diberikan
kepada para pekerja yang memiliki
penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan
dana sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta
pekerja yang akan mendapatkan bantuan
tersebut.

43. 02
Cara Cek Hasil Kartu
Neutral Tribun
Septem Prakerja Gelombang 43, Ini
News
ber
Solusi Jika Tak Dapat SMS
Jakarta
2022 Notifikasi

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 43
telah ditutup, berikut cara cek hasil seleksi
baik lewat SMS notifikasi maupun lewat
dashboard. Notifikasi buat mereka jika lolos
seleksi gelombang untuk Kartu Prakerja.
Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja
gelombang 43 ditutup pada Hari Selasa,
(30/8/2022). Mengutip Instagram
@prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang
43 ditutup pukul 23.59 WIB.

44. 02
BSU Rp 600 Ribu Cair
Positive Tribun
Septem September 2022? Ini Syarat
Wow
ber
hingga Cara Cek Penerima
2022 Subsidi Gaji

Dikutip dari Kompas.com, Kemnaker akan
mengupayakan percepatan penyaluran
bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji
Rp 600 ribu pada September 2022. Kami
terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Ida Fauziyah. Terkini Nasional Pemerintah
akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) sebesar Rp 600 ribu September 2022
ini, simak syarat hingga cara cek
penerimanya. Terkini Nasional Pemerintah
akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) sebesar Rp 600 ribu September 2022
ini, simak syarat hingga cara cek
penerimanya.

45. 02
BLT BBM Rp 600. 000
Septem Sudah Mulai Dibagikan,

Neutral Tempo.c BLT BBM itu akan diberikan kepada sebanyak
o
20,65 juta KPM atau masyarakat miskin
senilai Rp 600.000. Sejak Kamis, 1 September
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ber
2022

Apa Saja Syarat
Mendapatkannya?

2022, pemerintah mulai mencairkan bantuan
langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600. 000
kepada masyarakat kelompok penerima
manfaat (KPM). Di samping BLT untuk KPM,
pemerintah juga akan memberikan bantuan
Rp 600. 000 kepada 16 juta pekerja dengan
gaji maksimum sebesar Rp 3,5 juta. Sebanyak
Rp 12,4 triliun di antaranya akan dialokasikan
untuk bansos dalam bentuk BLT.

46. 02
Kasus Penipuan Pekerja
Septem Migran Indonesia di
ber
Kamboja Beri Pelajaran
2022 Berharga

Positive Suaraind Perekrutan dan pemberangkatan pekerja
o.id
migran Indonesia secara illegal ke luar negeri
masih terus terjadi, termasuk yang terjadi
baru-baru ini di Kamboja. Menteri Luar
Negeri Retno Marsudi dalam rapat kerja
dengan Komisi I DPR, hari Kamis (1/9)
mengatakan 225 warga Indonesia telah
dibebaskan dari tempat mereka bekerja di
perusahaan-perusahaan judi online dan
investasi palsu berlokasi di Sihannoukville,
Kamboja. Kasus ini tidak hanya terjadi di
Kamboja, namun juga di Myanmar, Laos,
Thailand, dan Filipina," kata Retno. Indonesia
dan Kamboja, tambah Retno, telah sepakat
untuk melakukan kerjasama penegakan
hukum, dan bahkan meningkatkan
komunikasi untuk memudahkan penanganan
jika kejadian serupa terjadi kembali.

47. 02
Pemko Medan Siap
Septem Lakukan Pendampingan
ber
Penyandang Disabilitas
2022

Positive Harian
Umum
Sinar
Indonesi
a Baru
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Medan (SIB). Wakil Wali Kota Medan H Aulia
Rachman membuka Sosialisasi Jaminan Kerja
Bagi Penyandang Disabilitas di Saka Hotel
Jalan Ring Road Gagak Hitam Medan, Rabu
(31/8). Dengan demikian ada harapan baru
bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota
Medan. Di hadapan Suhardi SS MM mewakili
Dirjen Penempatan Kerja Dalam Negeri
Kementrian Tenaga Kerja, anggota DPRD
Medan Sudari, Plt Kadis Ketenagakerjaan
Kota Medan Ilyan Chandra Simbolon, Kadis
Koperasi & UKM Benny Nasution dan
Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan
dan Kota Binjai, Aulia juga minta kepada para
penyandang disabilitas dapat menyampaikan
curahan hatinya terkait dengan jaminan
pekerjaan kepada pemerintah maupun

perusahaan. "Apalagi pertemuan ini dihadiri
Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, tentunya
apa yang menjadi permasalahan dan kendala
terkait penyandang disabilitas di Kota Medan
dapat beliau sampaikan kepada Bapak
Presiden Jokowi," ungkapnya.
48. 02
Wakil Bupati Asahan Buka Neutral Posmetr Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin
Septem Pelatihan DUDI
omedan. Siregar, S. Sos, M. Si membuka resmi
ber
com
Pelatihan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)
2022
di Aula Melati Kantor Bupati, Selasa
(30/08/2022) kemarin. 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.
49. 02
Menaker: Mulai Bulan ini Positive Prfm
Septem BSU Pekerja Gaji di Bawah
News
ber
Rp3,5 Juta Dibagikan,
2022 Tunggu 5 Tahap Awal
Rampung
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Menaker Ida Fauziyah mengatakan, jadwal
penyaluran bantuan sosial (bansos)
tambahan berupa BSU Rp600 ribu bagi
pekerja gaji di bawah Rp3,5 juta diupayakan
dilakukan mulai bulan September 2022 ini.
Menaker menyebut, BSU Rp600 ribu untuk
karyawan gaji di bawah Rp3,5 juta ini akan
dibagikan secara cepat, tepat sasaran, dan
akuntabel usai pihaknya merampungkan lima
tahap persiapan sebelum penyaluran. Kedua,
finalisasi regulasi berupa peraturan Menaker
tentang penyaluran BSU. Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
berjanji akan segera menyalurkan Bantuan

Subsidi Gaji/Upah (BSU) kepada para pekerja
berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per
bulan.
50. 02
BLT BBM Rp 600. 000
Septem Sudah Mulai Dibagikan,
ber
Apa Saja Syarat
2022 Mendapatkannya?

Neutral Smkn6sb Selanjutnya: Apa saja syarat dan cara
y
mendapatkan BLT BBM senilai Rp 600.000?.
BLT BBM itu akan diberikan kepada sebanyak
20,65 juta KPM atau masyarakat miskin
senilai Rp 600.000. Sejak Kamis, 1 September
2022, pemerintah mulai mencairkan bantuan
langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600. 000
kepada masyarakat kelompok penerima
manfaat (KPM). Di samping BLT untuk KPM,
pemerintah juga akan memberikan bantuan
Rp 600. 000 kepada 16 juta pekerja dengan
gaji maksimum sebesar Rp 3,5 juta.

51. 02
Cara Cek BSU atau Subsidi Positive Tribun
Septem Gaji Rp 600 Ribu di HP
News
ber
Android,
Sumsel
2022 BPJSKetenagakerjaan dan
Kemnaker

52. 02
Contoh Surat Resign
Septem Karyawan yang Bisa
ber
Dijadikan Referensi
2022

Berikut cara cek bsu atau subsidi gaji Rp 600
Ribu lewat HP Android, BPJSKetenagakerjaan
dan Kemnaker. Cara Cek Penerima BSU atau
Subsidi Gaji Rp 600. 000 di BPJS
Ketenagakerjaan. Buat kalian yang penasaran
apakah termasuk atau tidaknya penerima
BSU atau Subsidi Gaji Rp 600 ribu bisa di cek
dengan cara di bawah ini. Selain di laman
BPJSKetenagakerjaan, Pengecekan perima
BSU juga bisa dilakukan melalui laman
website Kemnaker :. Cara Cek BSU di
Kemnaker.

Neutral Cnbc
Surat resign atau surat pengunduran diri
Indonesi adalah salah satu hal penting yang perlu
a
disiapkan oleh karyawan saat memutuskan
berpisah dengan kantor saat ini. Karena
menyangkut mobilitas perusahaan, biasanya
surat resign ini harus diajukan sebelum
pengunduran diri yang biasanya satu bulan
sebelum berhenti bekerja alias one month
notice. Ada banyak faktor yang mendorong
seseorang memutuskan untuk resign dari
pekerjaannya saat ini. Apapun alasannya,
Anda perlu membuat surat resign.

53. 02
Kantor yang Punya Ruang Negative Inilahken Data Kementerian Kesehatan pada 2017,
Septem Laktasi Masih Minim, Perlu
dari.com baru 64,8 persen perkantoran di Indonesia
punya ruang laktasi yang mendukung ASI
eksklusif. Kami mendukung adanya cuti
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ber
2022

Peran Swasta inilahkendari.com

berbayar selama 3 sampai 6 bulan, dan
dukungan nutrisi bagi ibu menyusui,
penyediaan ruang laktasi, serta edukasi dan
pendampingan tentang 1.000 hari pertama
kehidupan," ucap Vera, Jakarta, Jumat
(2/9/2022). Disampaikan Vera, salah satu
wujud konkrit atas dukungan APPNIA
terhadap program ASI Eksklusif adalah,
sebagian besar perusahaan anggota APPNIA
telah menerapkan kebijakan cuti, melahirkan
bagi ibu bekerja selama 3 sampai 6 bulan,
agar ibu dapat mengupayakan pemberian ASI
eksklusif bagi bayinya dan juga penyediaan
Ruang Laktasi pada kantor dan pabrik
perusahaan anggota APPNIA. Memperingati
Pekan ASI Sedunia 2022, APPNIA terus
memperkuat kebijakan dan melakukan
berbagai program untuk memastikan hak-hak
karyawan dan anak terpenuhi, melalui
pemberian cuti melahirkan berbayar selama
6 bulan bagi karyawan perempuan,
penyediaan ruang laktasi untuk memerah
ASI, hingga edukasi dan dukungan psikologi
bagi karyawan.

54. 02
BSU 2022 Rp600 Ribu Cair Positive Ayo
Pemerintah melalui Kemnaker belum lama ini
Septem Pekan Ini? Login ke Sini
Semaran mengumumkan bahwa BSU 2022 bakal cair
ber
untuk Cek Daftar Penerima
g
pekan ini kepada pekerja. Anda wajib login ke
2022 BLT Subsidi Gaji
link yang kami sudah sediakan untuk cek
daftar penerima BSU 2022 atau BLT subsidi
gaji. Dengan login ke link tersebut Anda akan
mendapatkan informasi terbaru terkait BSU
2022. BSU 2022 yang bakal cair minggu ini
kepada pekerja senilai Rp600.000,
merupakan program bantuan sebagai
bantalan sosial pengalihan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM).
55. 02
Kantor yang Punya Ruang Negative Inilah
Septem Laktasi Masih Minim, Perlu
ber
Peran Swasta
2022
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Data Kementerian Kesehatan pada 2017,
baru 64,8 persen perkantoran di Indonesia
punya ruang laktasi yang mendukung ASI
eksklusif. Kami mendukung adanya cuti
berbayar selama 3 sampai 6 bulan, dan
dukungan nutrisi bagi ibu menyusui,
penyediaan ruang laktasi, serta edukasi dan
pendampingan tentang 1.000 hari pertama

kehidupan," ucap Vera, Jakarta, Jumat
(2/9/2022). Disampaikan Vera, salah satu
wujud konkrit atas dukungan APPNIA
terhadap program ASI Eksklusif adalah,
sebagian besar perusahaan anggota APPNIA
telah menerapkan kebijakan cuti, melahirkan
bagi ibu bekerja selama 3 sampai 6 bulan,
agar ibu dapat mengupayakan pemberian ASI
eksklusif bagi bayinya dan juga penyediaan
Ruang Laktasi pada kantor dan pabrik
perusahaan anggota APPNIA. Memperingati
Pekan ASI Sedunia 2022, APPNIA terus
memperkuat kebijakan dan melakukan
berbagai program untuk memastikan hak-hak
karyawan dan anak terpenuhi, melalui
pemberian cuti melahirkan berbayar selama
6 bulan bagi karyawan perempuan,
penyediaan ruang laktasi untuk memerah
ASI, hingga edukasi dan dukungan psikologi
bagi karyawan.
56. 02
Cek Penerima BSU 2022
Septem yang Cair September Ini,
ber
Pekerja Bisa Login ke
2022 kemnaker.go.id di Sini

Neutral Pikiran
Rakyat
Depok

Untuk cek penerima BSU 2022 ini, pekerja
bisa login ke link resmi Kemenaker, yakni
kemnaker.go.id. Namun, sebelum cek
penerima Bantuan Subsidi Upah, pekerja
perlu memperhatikan beberapa kriteria atau
syarat yang diterapkan oleh pemerintah.
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022
dipastikan akan cair bulan September 2022
kepada para pekerja. BSU 2022 dengan
besaran Rp600. 000 akhirnya mulai
disalurkan kepada pekerja yang memenuhi
kriteria atau syarat. BSU 2022 ini merupakan
satu dari tiga jenis tambahan bantalan sosial
yang berasal dari pengalihan subsidi BBM.

57. 02
Universitas Padjadjaran
Neutral Rrinews Menyambut masa endemi 2022 ini, setelah
Septem Bandung Jawab Tantangan
Bandung sebelumnya sempat fakum dua tahun
ber
Pencari Kerja di Job Fair
berturut turut, yaitu 2020 dan 2021 Unpad
2022 2022
Job Fair digelar full online, kini mulai dibuka
secara dikombinasikan offline dan online. Dr.
Amel mengatakan, hingga berita ini dibuat,
sudah terdaftar sekitar 18 perusahaan
ternama yang dapat dilihat langsung terkait
update terkini di poster gelaran Unpad Job
Fair 2022 dari media sosial resmi Unpad
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seperti instagram, facebook dan twitter.
"Diantaranya terdapat wakil dari beberapa
perusahan yang bisa langsung dikepoin oleh
pelamar seperti PT. ASTRA, AHM, smartfren,
BNI LIFE, Permata Indonesia, mnc group,
mandiri, bri, maybank, Kinobi, Swapro, Torch,
MAF, PARAGON CORP, dan masih banyak lagi
dengan target 30 perusahan yang akan
teregistrasi di event Unpad Job Fair 2022 ini,"
jelas Dr. Amel. Dr. Amel menambahkan,
selain pameran perwakilan perusahan
perusahaan di dalam negeri tersebut akan
hadir di Job Fair 2022, pihak panitia pun akan
memberikan informasi lainnya terkait
pendidikan lanjutan dan info beasiswa.
58. 02
Penipuan Pekerja Migran Positive Hello
Perekrutan dan pemberangkatan pekerja
Septem Indonesia di Kamboja Beri
Borneo migran Indonesia secara illegal ke luar negeri
ber
Pelajaran Berharga
masih terus terjadi, termasuk yang terjadi
2022
baru-baru ini di Kamboja. Menteri Luar
Negeri Retno Marsudi dalam rapat kerja
dengan Komisi I DPR, mengatakan 225 warga
Indonesia telah dibebaskan dari tempat
mereka bekerja di perusahaan-perusahaan
judi online dan investasi palsu berlokasi di
Sihannoukville, Kamboja. Kasus ini tidak
hanya terjadi di Kamboja, namun juga di
Myanmar, Laos, Thailand, dan Filipina," kata
Retno. Indonesia dan Kamboja, tambah
Retno, telah sepakat untuk melakukan
kerjasama penegakan hukum, dan bahkan
meningkatkan komunikasi untuk
memudahkan penanganan jika kejadian
serupa terjadi kembali.
59. 02
Pahami Ciri-ciri Penipuan
Septem Lowongan Kerja ke Luar
ber
Negeri Terbaru
2022

Negative Idx
Ciri-Ciri Penipuan Lowongan Kerja ke Luar
Channel Negeri. Ciri-ciri penipuan lowongan kerja ke
luar negeri kini dengan mudah dapat Anda
ketahui. Berikut ini beberapa lembaga dan
perusahaan yang dapat menempatkan
Tenaga Kerja Indonesia dan Pekerja Migran
Indonesia:. Akhir-akhir ini memang banyak
sekali kasus penipuan berkedok menawarkan
lowongan pekerjaan.
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60. 02
Penjualan dan Laba
Septem Kompak Naik, Wismilak
ber
(WIIM) Ungkap Segmen
2022 Pendorongnya

Positive Emiten EmitenNews.com- PT Wismilak Inti Makmur
News
Tbk (Wismilak) atau (WIIM) telah
mencatatkan kinerja yang semakin membaik.
Hingga 31 Juli 2022, Wismilak membukukan
penjualan bersih konsolidasian sebesar
Rp1.947,8 miliar, meningkat sebesar 38,4%
dibandingkan tahun sebelumnya pada
periode yang sama, yaitu sebesar Rp1.407,3
miliar. Pertumbuhan produk Wismilak di
segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM) juga
tercatat naik sebesar 50,2%, dibandingkan
tahun sebelumnya di periode yang sama.
"Pertumbuhan SKM merupakan kelanjutan
dari upaya yang dilakukan Wismilak sejak
2019.

61. 02
BLT Rp600. 000 Mulai
Neutral Inews
Septem Disalurkan, PT Pos: Sudah
Portal
ber
Ada Data 1,5 Juta Penerima
2022

62. 02
Menkeu Sri Mulyani:
Septem Subsidi BBM Masih Akan
ber
Tetap Dinikmati Pemilik
2022 Mobil, Tak Bisa
Dihindarkan

PT Pos Indonesia menyatakan sudah
mendapat data 1,5 juta penerima bantuan
langsung tunai (BLT) sebesar Rp600.000.
Total ada 20,6 juta keluarga penerima
manfaat (KPM) BLT tersebut. Seperti
diketahui, pemerintah mulai menyalurkan
BLT Rp600. 000 kepada KPM, mulai Kamis
(1/9/2022). BLT ini diberikan untuk menjaga
daya beli masyarakat sebagai antisipasi
dampak dari kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM).

Positive Rctiplus Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
News
mengatakan, meski harga bahan bakar
minyak (BBM) sudah dinaikkan, namun
subsidi masih akan dinikmati masyarakat
yang memiliki mobil. Sri Mulyani merinci
masyarakat yang mendapat bantuan meliputi
40 persen kelompok masyarakat terbawah.
Kendati demikian, pemerintah memberikan
keadilan bagi masyarakat bawah. "Dana
subsidi ini memang masih akan dinikmati
mereka yang masih punya mobil.

63. 02
Subsidi Gaji 2022 Cair
Positive Kompas Cara Cek Penerima Subsidi Gaji 2022 Telusuri
Septem Minggu Depan, Begini Cara
ke situs bsu.kemnaker.go.id. Cek
ber
Cek Penerimanya
pemberitahuan setelah itu, Anda akan
2022
mendapatkan notifikasi apakah termasuk
"Calon Penerima BSU" atau hanya sekadar
tulisan "Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021",
yang artinya Anda tidak terdaftar sebagai
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calon penerima bantuan sebesar Rp 600. 000
tersebut. Staf Khusus Menteri
Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari
mengatakan, penggodokan petunjuk teknis
(juknis) penyaluran bantuan subsidi upah
(BSU) atau subsidi gaji 2022 telah selesai.
Namun, untuk penyaluran subsidi gaji 2022
Kemenaker masih enggan mengumumkan.
64. 02
Subsidi Gaji Rp600 Ribu
Septem untuk Pekerja, Ini Syarat
ber
hingga Langkah
2022 Penyalurannya

Positive Parapua Itulah syarat hingga langkah penyaluran
n
subsidi gaji Rp600. 000 yang dipastikan cair
pada bulan September 2022. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
kepada para pekerja. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah
mengatakan, saat ini pihaknya tengah
mematangkan persiapan untuk memastikan
subsidi gaji ini bisa tersalurkan secara tepat,
cepat, dan akuntabel. Melansir Kompas.com,
bantuan ini bertujuan untuk membantu
sebanyak 16 juta pekerja dengan penghasilan
maksimal Rp3,5 juta per bulan.

65. 02
BLT BBM Rp600. 000 Sudah Neutral Okezone Berikut adalah 3 cara untuk mendapatkan
Septem Cair, Berikut Syaratnya :
BLT senilai Rp 600.000: 1. Berikut adalah 3
ber
Okezone Economy
cara untuk mendapatkan BLT senilai Rp
2022
600.000:. BLT BBM itu akan diberikan kepada
sebanyak 20,65 juta KPM atau masyarakat
miskin senilai Rp 600.000. Pemerintah mulai
menyakurkan bantuan langsung tunai (BLT)
sebesar Rp 600. 000 kepada masyarakat
kelompok penerima manfaat (KPM) pada
Kamis, 1 September 2022.
66. 02
BLT Rp600. 000 Mulai
Positive Inews
Septem Disalurkan, Pemerintah
Portal
ber
Siapkan Anggaran Rp24,17
2022 Triliun
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Bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600.
000 mulai disalurkan pemerintah. Seperti
diketahui, pemerintah mulai menyalurkan
BLT Rp600. 000 kepada KPM, mulai Kamis
(1/9/2022). Di samping BLT untuk KPM,
pemerintah juga akan memberikan bantuan
Rp600. 000 kepada 16 juta pekerja dengan
gaji maksimum sebesar Rp3,5 juta. Berikut
adalah 3 cara untuk mendapatkan BLT senilai
Rp 600.000:.

67. 02
Cetak Tenaga Kerja
Septem Terampil, Pemprov
ber
Sumatra Selatan akan
2022 Berangkatkan Peserta
Magang ke Jepang

Neutral Tribun
News
Palemba
ng

Menurut Wagub Mawardi Yahya program
pemagangan yang dilaksanakan merupakan
salah satu cara Pemprov Sumatra Selatan
dalam cetak 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 Sumatera
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 (29/8/2022) lalu.

68. 02
Kapan BSU di Banten Cair? Positive Banten.t Kabid Pengupahan dan Jaminan Sosial
Septem Siapa Saja yang Berhak
ribunne Disnakertrans Provinsi Banten, Karna
ber
Mendapatkannya?
ws.com mengatakan bahwa pekerja yang berhak
2022 Disnakertrans Beri Jawaban
mendapatkan BSU merupakan pekerja yang
- Tribunbanten.com
aktif. Laporan Wartawan TribunBanten.
TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANGPemerintah melalui Kementrian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, berencana
akan segera menyalurkan bantuan subsidi
upah (BSU) pada September 2022. Kabid
Pengupahan dan Jaminan Sosial
Disnakertrans Provinsi Banten, Karna
mengatakan, bahwa pekerja yang berhak
mendapatkan BSU merupakan pekerja yang
aktif.
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69. 02
Lebih Diakui, Lulusan BLK Positive Mitra
Septem Pati Kini Miliki 2 Sertifikat
Post
ber
Sekaligus
2022

70. 02
Bupati Hidayat Buka
Septem Pelatihan Milenial
ber
Bootcamp Batik Ecoprint
2022

Berdasarkan penuturan dari Kepala Sub
Bagian (Kasubbag), Yatin Joko Sutopo
mengungkapkan bahwa selain sertifikat
lulusan BLK, para peserta juga mendapat
sertifikat uji kompetensi kerja dari
Kementerian Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi (). "Jadi secara kapasitas dari
lulusan kami sebenarnya sudah dibekali
dengan dua sertifikat sekaligus, yakni dari
BLK dan uji kompetensi Kemenakertrans
mas," tuturnya saat ditemui oleh tim
Mitrapost.com. Lebih lanjut, pihaknya juga
menambahkan bahwa semua peserta
diwajibkan mengikuti tes uji kompetensi yang
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) Balai Besar Pengembangan Latihan
Kerja (BBPLK) Semarang. Peserta lulusan
Balai Latihan Kerja () Kabupaten Pati kini
lebih diakui kualitas dan kapasitasnya dengan
memiliki dua sertifikat sekaligus. Pelaksanaan
uji kompetensi tersebut dilakukan sehari
setelah peserta selesai mengikuti pelatihan
BLK selama 3 bulan. Menurutnya, langkah
tersebut sebagai salah satu upaya
Kementerian dalam melakukan peningkatan
sumber daya manusia (SDM) bagi lulusan BLK
sebelum memasuki dunia kerja.

Neutral Bengkulu Dalam sambutannya Bupati Hidayat
Interaktif menyampaikan bahwa batik ecoprint
merupakan cara pembuatan batik pada kain
dengan teknik mencetak motif dari bahanbahan alami seperti daun jati, daun teh, daun
kopi, dan daun-daun yang ada di sekitar kita.
Hidayattullah Sjahid,MM, IPU membuka
kegiatan pelatihan Milenial Bootcamp Batik
Ecoprint yang diselenggarakan oleh dinas
perindustrian dan tenaga kerja bekerjasama
dengan balai besar vokasi dan produktivitas
kementerian tenaga kerja Republik
Indonesia, Rabu (24/8/2022). "Dengan
demikian Batik Ecoprint akan memiliki motif
yang berbeda disetiap pembuatannya. Ini
akan menjadi nilai lebih dari batik ecoprint,"
ujarnya.
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71. 02
Arkademi Dorong Tenaga
Septem Profesional di Bidang K3
ber
2022

Positive Swa

72. 02
Sulawesi Tenggara Raih
Positive Pena
Septem Posisi Runner Up pada
Sultra
ber
KKIN VIII Regional Wilayah
2022 Timur
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Melihat peluang ini, PT Arkademi Daya
Indonesia menyediakan platform Arkademi
sebagai tempat kursus online sertifikasi Ahli
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Umum. CEO PT Arkademi Daya Indonesia
mengatakan pelatihan atau kursus ahli K3 ini
tak hanya mampu meningkatkan kompetensi,
namun juga memudahkan tenaga kerja untuk
terserap secara tepat guna. "Kursus sertifikasi
Ahli K3 Umum Arkademi bukan saja disusun
dan dirancang sesuai standar kurikulum yang
ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja
RI, tapi juga melibatkan para ahli K3, industri,
dan para pengajar tersertifikasi," ujarnya
dalam keterangan tertulis. Dengan Kursus
Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) full online yang disediakan
Arkademi, tambah Hilman, seseorang di
Kalimantan atau Papua bisa mendapatkan
sertifikasi ini tanpa harus meninggalkan
pekerjaan dan keluarga.
Pelaksanaan Kompetisi Keterampilan
Instruktur Nasional (KKIN) VIII untuk Wilayah
Regional Timur di Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BPVP) Kendari berakhir dan
ditutup secara resmi Gubernur Sulawesi
Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi SH, yang diwakili
Asisten II Sekertaris Daerah (Sekda) Bidang
Administrasi Pembangunan dan
Perekonomian, Drs. Diketahui, Kegiatan KKIN
VIII wilayah regional timur yang
pelaksanaannya di BPVP Kendari diikuti 110
peserta yang berasal dari 10 provinsi 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.
Mengatakan, pihaknya dan masyarakat Sultra
menyambut baik serta mengapresiasi
penyelenggaraan KKIN VIII Regional Wilayah
Timur yang telah terselenggara di BPVP
Kendari sebagai tuan rumah kegiatan.
Ucapan terima kasih dan penghargaan
setinggi-tingginya juga diberikan kepada

Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia (Kemnaker RI) atas kolaborasi dan
sinergi program bersama Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra),
khususnya pada pelatihan berbasis
kompetensi bagi angkatan kerja yang
dilaksanakan BPVP Kendari.
73. 02
Cek Status Penerima BSU Positive Pikiran
Septem 2022 Sekarang, Dana
Rakyat
ber
Rp600. 000 Bisa Dicairkan
Depok
2022 Setelah Muncul Tulisan Ini

BSU 2022 yang disalurkan pada September
ini adalah bantuan dari pengalihan subsidi
BBM sebesar Rp600.000. BSU 2022 ini akan
disalurkan dalam satu kali pencarian oleh
Kemenaker kepada para pekerja yang
memenuhi kriteria atau syarat. Berkaca pada
penyaluran BSU tahun sebelumnya, berikut
ini syarat-syarat yang harus dipenuhi pekerja
agar mendapatkan bantuan berupa uang
tunai Rp600. 000 dari Kemenaker. Bantuan
Subsidi Upah atau BSU 2022 mulai disalurkan
oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) kepada para pekerja. Salah satu
syarat utama untuk menjadi penerima BSU
adalah memiliki gaji atau penghasilan
maksimum Rp3,5 juta per bulan.

74. 02
Juknis Selesai, Rencana
Septem BSU Pekerja September
ber
Cair
2022

Neutral Sumene "Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
p Times tersalurkan pada September 2022 ini," ucap
Ida. Penggodokan petunjuk teknis (juknis)
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau
subsidi gaji tahun 2022 telah selesai. Hanya
saja kapan BSU bakal disalurkan masih belum
diketahui. Sebab Kementerian
Ketenagakerjaan masih enggan
mengumumkan kapan penyaluran BSU tahun
2022 ini.

75. 02
Juknis Selesai, Rencana
Septem BSU Pekerja September
ber
Cair
2022

Neutral Blitar
Times
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"Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," ucap
Ida. Penggodokan petunjuk teknis (juknis)
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau
subsidi gaji tahun 2022 telah selesai. Hanya
saja kapan BSU bakal disalurkan masih belum
diketahui. Sebab Kementerian
Ketenagakerjaan masih enggan
mengumumkan kapan penyaluran BSU tahun
2022 ini.

76. 02
Lulus dengan Predikat
Positive Times
Septem Sangat Memuaskan, Kepala
Indonesi
ber
BPSDM Jawa Timur Borong
a
2022 2 Penghargaan di PKN-I
Angkatan 53 | TIMES
Indonesia

Ini lantaran Aries merupakan Kepala BPSDM
Jawa Timur pertama yang mendapat
kesempatan ikut serta dan lulus dalam PKN-I.
Dalam kesempatan itu, Kepala Lembaga
Administrasi Negara (LAN) RI Adi Suryanto
menyampaikan apresiasi kepada lima peserta
terbaik yang terpilih dalam PKN-I ini.
Kelimanya ialah Dr. Setya Nugraha dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
Aries Agung Paewai Kepala BPSDM Jawa
Timur, Nanang Rudi Supriatna dari Polri,
Indah Anggoro Putri dari Kementerian
Tenaga Kerja, dan Ferdinand Eskol Tiar Sirait
dari Bawaslu RI. Sementara itu, Kepala
BPSDM Jawa Timur Aries Agung Paewai yang
juga Ketua Kelas PKN-I Angkatan 53
mendapatkan kesempatan untuk
memberikan sambutan mewakili peserta
seangkatannya. Di antara 41 peserta, Kepala
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Jawa Timur Aries Agung Paewai
sukses menorehkan dua penghargaan
sekaligus.

77. 02
PKN-I Angkatan 53, Kepala Positive Petisi
Septem BPSDM Jawa Timur Lulus
ber
dengan Predikat Sangat
2022 Memuaskan

Ini lantaran Aries merupakan Kepala BPSDM
Jawa Timur pertama yang mendapat
kesempatan ikut serta dan lulus dalam PKN-I.
Dalam kesempatan itu, Kepala Lembaga
Administrasi Negara (LAN) RI Adi Suryanto
menyampaikan apresiasi kepada lima peserta
terbaik yang terpilih dalam PKN-I ini.
Kelimanya ialah Dr. Setya Nugraha dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
Aries Agung Paewai Kepala BPSDM Jawa
Timur, Nanang Rudi Supriatna dari Polri,
Indah Anggoro Putri dari Kementerian
Tenaga Kerja, dan Ferdinand Eskol Tiar Sirait
dari Bawaslu RI. Kepala BPSDM Jawa Timur
Aries Agung Paewai yang juga Ketua Kelas
PKN-I Angkatan 53 mendapatkan
kesempatan untuk memberikan sambutan
mewakili peserta seangkatannya. Di antara
41 peserta tersebut, Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Jawa Timur Aries Agung Paewai
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sukses menorehkan dua penghargaan
sekaligus.
78. 02
Layak Ditiru, Anggota
Septem APPNIA Beri Cuti Hamil
ber
Berbayar Bagi Karyawan
2022 Perempuan

Positive Liputan Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk
6
Ibu dan Anak (APPNIA) menegaskan
mendukung penuh program pemerintah
dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.
Anggota APPNIA telah berkontribusi dalam
upaya percepatan pencapaian Sustainable
Development Goals (SDGs) dan akan terus
berkomitmen mendukung upaya peningkatan
status gizi dan kesehatan ibu dan anak di
Indonesia. "APPNIA menyadari pentingnya
manfaat ASI Eksklusif dan juga keberadaan
orang tua setidaknya di 1000 hari pertama
kehidupan, khususnya bagi ibu yang perlu
memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan
pertama kehidupan bayi," ucap Vera Galuh
Sugijanto, selaku Ketua Umum APPNIA dalam
keterangan tertulis di Jakarta, Jumat
(2/9/2022). "Sebagai wujud dukungan,
perusahaan anggota APPNIA telah
menerapkan kebijakan dan program yang
memungkinkan orang tua baru untuk
membersamai bayinya.

79. 02
Juknis Selesai, Rencana
Septem BSU Pekerja September
ber
Cair
2022

Neutral Gresik
Times

"Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," ucap
Ida. Penggodokan petunjuk teknis (juknis)
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau
subsidi gaji tahun 2022 telah selesai. Hanya
saja kapan BSU bakal disalurkan masih belum
diketahui. Sebab Kementerian
Ketenagakerjaan masih enggan
mengumumkan kapan penyaluran BSU tahun
2022 ini.

80. 02
BSU 2022 Cair September, Neutral Ayo
Menaker menyatakan bahwa pihaknya
Septem Ini Konfirmasi Menaker Ida
Semaran sedang dalam proses finalisasi mengenai
ber
Soal BLT BPJS
g
teknis penyaluran BLT BPJS Kesehatan. Kami
2022 Ketenagakerjaan
terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida. BSU 2022 atau disebut juga
sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan akan
diusahakan cair pada bulan September 2022.
Pencairan BSU 2022 pada bulan September
tersebut disampaikan oleh Menteri
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Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui siaran
pers Biro Humas Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Rabu, 31
Agustus 2022.
81. 02
Bagaimanakah Tim Kerja Neutral Portal Bagaimanakah ciri dari tim kerja yang baik?
Septem yang Baik? Berikut 4 Tanda
Jember Berikut informasi mengenai empat tanda tim
ber
yang Perlu Diketahui
kerja yang dimiliki baik dimana perlu
2022
diketahui oleh para pekerja atau karyawan.
Namun tidak semua tim kerja dapat terdiri
dari orang-orang yang tepat sehingga semua
tugasnya bisa berjalan dengan baik. Apakah
tanda-tanda yang dapat terlihat dari tim kerja
yang baik tersebut?.
82. 02
KSP: Percepatan
Positive Antara
Septem pembentukan UU PPRT
Sumut
ber
butuh konsolidasi antar-K/L
2022

83. 02
Restribusi Tenaga Kerja
Septem Asing di Kab Bandung

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

Neutral Pwpmne "Sekitar Rp 4 miliar, pada setiap tahunnya
ws.com kita kehilangan potensi pendapatan dari
Restribusi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di
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ber
2022

Kabupaten Bandung. Rukmana mengatakan,
bahwa pihaknya sudah berkirim surat ke
Kementerian Tenaga Kerja RI, agar Restribusi
Tenaga Kerja Asing dapat diambil oleh
Pemkab Bandung. Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung H.
Rukmana sangat mengapresiasi dengan
adanya pembahasan Raperda Retribusi
Tenaga Kerja Asing pada rapat paripurna
DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Jumat
(2/8/2022). Rapat tersebut di hadiri langsung
Bupati Bandung HM Dadang Supriatna.

84. 02
Kepala BPSDM Jawa Timur Positive Antara
Septem borong dua penghargaan di
Jatim
ber
PKN I
2022

Kelimanya adalah Dr. Setya Nugraha dari
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, Aries Agung Paewai Kepala
BPSDM Jawa Timur, Nanang Rudi Supriatna
dari Polri, Indah Anggoro Putri dari
Kementerian Tenaga Kerja, dan Ferdinand
Eskol Tiar Sirait dari Bawaslu RI. Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Jawa
Timur Aries Agung Paewai lulus dengan
predikat sangat memuaskan dalam Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat I (PKN I)
Angkatan ke- 53 tahun 2022. Aries juga
memborong dua penghargaan dalam
pelatihan yang berlangsung selama lima
bulan itu, yaitu penghargaan berupa piagam
dan lencana "Pemimpin Perubahan" sebagai
peserta terbaik kedua dan both terbaik ketiga
yang diterimanya dalam Festival Inovasi
Pelepasan Lulusan PKN I Angkatan ke- 53 di
Jakarta, Jumat. Sedangkan peraih lima both
terbaik dalam festival inovasi antara lain
Indah Anggoro Putri dari Kementerian
Tenaga Ketenagakerjaan, Muljady D Mario
dari Pemprov Gorontalo, Aries Agung Paewai
dari Pemprov Jawa Timur, Sugito dari
Kementerian Desa PDTT dan Nyono dari
Pemprov Jawa Timur.

85. 02
Bansos BSU, BLT dan
Positive Tribun
Septem Transportasi Cair
News
ber
September Ini, Begini Cara
Cirebon
2022 Cek Penerimanya

Lantas seperti apa informasi selengkapnya
mengenai bansos BSU, BLT dan sektor
transportasi? Cara Cek Bansos Kemensos:.
Diketahui, pemerintah menyiapkan 3 jenis
bansos yang sebentar lagi akan cair, mulai
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dari BSU, BLT hingga bantuan sektor
transportasi. Cara Cek Penerima BSU:.
86. 02
Tak Dapat BSU Padahal
Negative Banten
Septem Penuhi Syarat? Laporkan ke
Raya
ber
Disnakertrans Provinsi
2022 Banten

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau
Disnakertrans Provinsi Banten akan
mengawasi penyaluran bantuan subsidi upah
(BSU) bagi pekerja yang ada di Provinsi
Banten. Kepala Seksi Pengupahan dan
Jaminan Sosial Disnakertrans Provinsi Banten
Karna Wijaya mengatakan, data penerima
BSU sepenuhnya dimiliki oleh Kementerian
Tenaga Kerja RI sehingga Disnakertrans
Provinsi Banten tidak tahu. Namun,
Disnakertrans Provinsi Banten memiliki
kewenangan untuk mengawasi penyaluran
bantuan tersebut. Itulah yang akan dilakukan
oleh Disnakertrans Provinsi Banten.

87. 02
Kapan BSU 2022 Rp600.
Septem 000 Akan Cair? Simak
ber
Informasi dan Cara Cek
2022 Nama Penerima di Link
Resmi Kemnaker

Positive Pikiran
Rakyat
Depok

Adapun untuk bisa mendapatkan dana BSU
2022 Rp600.000, pekerja atau penerima
bantuan BSU harus mengetahui dan
melakukan cara cek nama penerima di link
resmi Kemnaker (bsu.kemnaker.go.id) untuk
lebih memastikan bahwa nama dan data
penerima sudah terdaftar. Pencairan BSU
2022 Rp600. 000 diperkirakan akan segera
cair pada bulan September, bahkan dalam
waktu dekat, meskipun masih belum
dipastikan kapan tanggal penyalurannya dari
Kemnaker. Sebagaimana dikutip oleh
Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi
Kemnaker, berikut penjelasan cara cek nama
penerima BSU 2022 Rp600. 000 link
bsu.kemnaker.go.id. 1. Kapan BSU 2022
Rp600. 000 akan cair?

88. 03
Selamat! Hasil Kartu
Positive Tribun
Septem Prakerja Gelombang 43
News
ber
Telah Diumumkan, Begini
Jakarta
2022 Cara Cek Lolos atau Tidak

Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 43
telah diumumkan, simak cara cek hasilnya
selain lewat SMS notifikasi. Hasil
pengumuman Kartu Prakerja gelombang 43
telah dirilis pada Jumat, (2/9/2022) malam.
Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu
Prakerja antara lain WNI berusia 18 tahun ke
atas, tidak sedang menempuh pendidikan
formal, sedang mencari kerja, pekerja/buruh
yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang
membutuhkan peningkatan kompetensi
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kerja. Penerima Kartu Prakerja dapat memilih
pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan
lembaga pelatihan yang dapat diakses
melalui platform digital.
89. 03
Agen pembantu khawatir
Septem bahwa permintaan untuk
ber
orang Indonesia mungkin
2022 turun

Neutral Memo X PETALING JAYA: Memasuki bulan September,
Malang jumlah TKW Indonesia tinggal sedikit. Pada
awal Agustus, kepala kedutaan Indonesia
Bambang Suharto mengatakan sekitar 1.000
pekerja rumah tangga akan diterima sebagai
bagian dari penerimaan pertama, dengan
masing-masing agen mendapatkan 30 hingga
50 pekerja setiap bulan. Itu belum terjadi,
dan agen tenaga kerja yang mengkhususkan
diri dalam pembantu rumah tangga Indonesia
khawatir bisnis mereka akan menderita
karena majikan beralih ke negara sumber
lain. Direktur Agensi Pekerjaan Handal Sdn
Bhd Lenny Augustin mengatakan pembekuan
baru-baru ini yang diberlakukan oleh
pemerintah Indonesia karena perselisihan
tentang metode perekrutan pembantu telah
mengurangi pendapatan agensinya sekitar
40%.

90. 03
Hore! Subsidi Gaji 2022
Positive Tribun
Septem Cair Minggu Depan, Segini
News
ber
Besaran dan Cara Cek
Jakarta
2022 Penerimanya

91. 03
Siap
Septem
ber
2022

Beredar kabar bahwa Bantuan Subsidi Upah (
BSU 2022 ) atau subsidi gaji 2022 cair minggu
depan, simak cara cek penerimanya. Staf
Khusus Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari
mengatakan, penggodokan petunjuk teknis
(juknis) BSU atau subsidi gaji 2022 telah
selesai. Kini tugas Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) tinggal
memberikan data penerima BSU kepada
bank penyalur yang dilibatkan. Namun, untuk
mengirimkan subsidi gaji 2022 Kemenaker
masih enggan mengumumkan.

Positive Tribun Catat! Daftar 6 bansos ini bakal cair
News
September 2022, ada Bantuan Subsidi Upah
Jakarta hingga BLT UMKM. Memasuki awal
September 2022, pemerintah masih
menggelontorkan sejumlah bantuan kepada
masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat
membantu meringankan kebutuhan
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masyarakat di tengah pandemi virus corona
dan gejolak perekonomian di Indonesia.
92. 03
BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 Neutral Okezone Bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi
Septem Cair, Hanya 16 Juta Pekerja
gaji cair Rp600. 000 ke 16 juta pekerja. BSU
ber
yang Dapat!
yang dimaksud untuk membantu 16 juta
2022
pekerja yang memliki gaji maksimum Rp3,5
juta per bulan. BSU ini merupakan bantalan
sosial yang disiapkan pemerintah sebagai
kebijakan pengalihan subsidi BBM agar tidak
mengganggu daya beli masyarakat. Total
anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6
triliun.
93. 03
Ciptakan Peluang Kerja,
Septem Talenthub Inisiasi Talent
ber
Scouting di DIY
2022

Positive Harian
Jogja

94. 03
Begini Curhat Karyawan PT Neutral Timlo
Septem Indo Acidatama kepada
ber
Wakil Menteri Tenaga
2022 Kerja
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Kami menggelar Talenthub untuk mencoba
mengatasi masalah tersebut," katanya di sela
kegiatan di Grand Keisha, Depok, Sleman,
Jumat (2/9/2022). Talenthub tersebut digelar
Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja
Dalam Negeri dengan berbagai macam
perusahaan serta lowongan pekerjaan.
Managing Director Talenthub, Ahmad Luthfi,
mengatakan Talenthub telah mengadakan
program-program Pengembangan Bakat
Talenta Muda yang bertujuan untuk
menjaring bakat dan mengembangkan
potensi talenta muda. Dalam upaya
pengembangan talenta muda dan
menjembatani pekerja muda ke dunia kerja,
menurut Luthfi, Talenthub memiliki program
Talent Class, Talent Corner, Talent Talks,
Talent Podcast, Focus Group Discussion (FGD)
bersama Industri, Talent Scouting, Talent
Fest, dan Gerakan Magang Nasional.
Keresahan mereka ditanggapi oleh Wakil
Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor
dengan langsung mengunjungi pabrik yang
berada di Desa Kemiri, Kecamatan
Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jumat
(2/9). Karyawan pabrik etanol PT Indo
Acidatama Tbk dibuat resah akibat dari
hubungan bilateral Indonesia-Pakistan yang
membebaskan bea masuk impor etanol dari
Pakistan. "Korelasinya adalah seandainya
hasil produksi perusahaan ini berkurang
tentunya akan berdampak pada kerugian.

Oleh karena itu saya dengan pimpinan di sini
sudah berdiskusi," ucap Wamen Afriansyah
Noor.
95. 03
Daihatsu Dan Pemerintah Positive Kabaroto Daihatsu berpartisipasi pada program
Septem Kerjasama Bangun
bertema Business 20 (B20) Future of Work &
ber
Pendidikan Vokasi
Education Task Force (FOWE TF). Acara yang
2022
diselenggarakan oleh Kamar Dagang
Indonesia (KADIN) merupakan program
kerjasama antara pemerintah dengan
menggandeng 6 mitra perusahaan, salah
satunya PT Astra Daihatsu Motor (ADM),
serta institusi sekolah kejuruan yang tersebar
di Indonesia. Hadir pada acara tersebut
Anwar Sanusi selaku Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan; Shinta
Widjaja, Chair of B20; Erlan Krisnaring, Vice
President Director PT Astra Daihatsu Motor,
serta perwakilan manajemen dari
perusahaan dan institusi pendidikan lainnya
yang berpartisipasi pada acara ini. Komitmen
entitas dalam mendukung kolaborasi
bersama pendidikan vokasi ini ditandai
dengan PT ADM yang mengajak perwakilan 8
SMK level A, sekaligus menandatangani MoU
perpanjangan kerjasama menjadi bagian dari
program Pintar Bersama Daihatsu.
96. 03
5 Syarat Pekerja Dapat
Positive Kompas
Septem Bantuan Subsidi Upah
Tv
ber
Rp600.000, Kemnaker
2022 Terus Matangkan Langkah
Penyaluran
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Warga Negara Indonesia (WNI) yang
dibuktikan dengan kepemilikan NIK Pekerja
harus terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Upah
bulanan yang diterima paling besar Rp3,5
juta. JAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan
langkah-langkah penyaluran bantuan subsidi
upah atau gaji (BSU) 2022. Penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU Memfinalkan
regulasi berupa Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang
Penyaluran BSU Berkoordinasi dengan
kementerian atau lembaga terkait
pemadanan data. Selain itu, Kemnaker juga
melakukan koordinasi dengan BPJS

Ketenagakerjaan terkait data calon penerima
BSU.
97. 03
Daftar Bansos yang Cair
Septem Bulan September Ini, Ada
ber
BSU hingga BLT
2022

Positive Nova

Bulan September ini pemerintah menjanjikan
sejumlah bansos (bantuan sosial) cair. Salah
satu yang paling dinantikan adalah BSU
(Bantuan Subsidi Upah). Melansir Kontan,
berikut ini daftar bansos yang cair di bulan
September:. Adapun penyaluran BSU
dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6
triliun.

98. 03
Jangan Lupa Beli Pelatihan Positive Zona
Hari ini, tepatnya Sabtu, 3 September 2022
Septem Kartu Prakerja Gelombang
Banten pukul 23.59 WIB merupakan batas akhir
ber
39! Batas Penggunaan
pembelian pelatihan Kartu Prakerja
2022 Saldo Berakhir Malam Ini
gelombang 39. Pihak Kartu Prakerja telah
mengumumkan hal tersebut melalui
Instagram resmi @prakerja.go.id, pada
Jumat, 2 September 2022. ". ," unggah Pihak
Kartu Prakerja melalui Instagram resminya.
Sebelum memulai pelatihan, penerima Kartu
Prakerja wajib mengikuti atau tes awal
terlebih dahulu di lembaga pelatihan.
99. 03
Awas Salah! BSU 2022
Septem Rp600 Ribu Hanya akan
ber
Cair ke Karyawan dengan
2022 Kategori Ini

Neutral Ayo
BSU 2022 ini akan disalurkan kepada 16 juta
Bandung pekerja dengan total anggaran sebesar Rp9,6
triliun. Lantas siapa saja karyawan yang bisa
mendapatkan BSU 2022 Rp600 ribu ini?.
Adapun bank penyalur BSU 2022 Rp600 ini
terdiri dari bank HIMBARA (BRI, BNI, Mandiri,
BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus
wilayah Aceh). Bantuan Subsidi Upah (BSU)
2022 hanya akan cair pada karyawan yang
masuk dalam kategori di bawah ini.

10 03
Agen pembantu khawatir
0. Septem bahwa permintaan untuk
ber
orang Indonesia mungkin
2022 turun

Neutral Kabartot Memasuki bulan September, jumlah TKW
abuan.co Indonesia tinggal sedikit. Pada awal Agustus,
m
kepala kedutaan Indonesia Bambang Suharto
mengatakan sekitar 1.000 pekerja rumah
tangga akan diterima sebagai bagian dari
penerimaan pertama, dengan masing-masing
agen mendapatkan 30 hingga 50 pekerja
setiap bulan. Itu belum terjadi, dan agen
tenaga kerja yang mengkhususkan diri dalam
pembantu rumah tangga Indonesia khawatir
bisnis mereka akan menderita karena
majikan beralih ke negara sumber lain.
54

Direktur Agensi Pekerjaan Handal Sdn Bhd
Lenny Augustin mengatakan pembekuan
baru-baru ini yang diberlakukan oleh
pemerintah Indonesia karena perselisihan
tentang metode perekrutan pembantu telah
mengurangi pendapatan agensinya sekitar
40%.
10 03
Pemkab Bandung
Positive Bipol
1. Septem Kehilngan Rp 4 M dari
ber
Retribusi TKA, Kadisnaker
2022 Berharap Raperda Segera
Disahkan

Rukmana mengatakan, pihaknya sudah
berkirim surat ke Kementerian Tenaga Kerja
RI, agar restribusi Tenaga Kerja Asing dapat
diambil oleh Pemkab Bandung. Pemerintah
Kabupaten Bandung diperkirakan kehilangan
potensi pendapatan dari retribusi Tenaga
Kerja Asing (TKA) hampir Rp 4 miliar setiap
tahunnya. "Kita kehilangan potensi
pendapatan dari Restribusi Tenaga Kerja
Asing yang bekerja di Kabupaten Bandung,
sekira Rp 4 miliar, pada setiap tahunnya.
Makanya, kita berharap untuk segera
dibuatkan Peraturan Daerah-nya," kata
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten
Bandung H. Rukmana, di Soreang, Jumat
(2/8/2022).

10 03
Ada BSU hingga BLT, Inilah Positive Newsset Semua bantuan ini bakal disalurkan pada
2. Septem Daftar Lengkap Bansos
up.konta September 2022. Ada 6 bantuan sosial atau
ber
Pemerintah di September
n.co.id bansos pemerintah yang ditargetkan cair
2022 2022
pada September 2022. Menaker Ida Fauziah
menyampaikan, BSU dipastikan akan cair
pada September 2022. Itulah 6 bansos
pemerintah yang ditargetkan cair pada
September 2022.
10 03
Kabupaten Bandung
3. Septem Kehilangan 4 Miliar dari
ber
Retribusi TKA
2022

Negative Penaku Pemerintah Kabupaten Bandung Jawa Barat
setiap tahunnya kehilangan pendapatan dari
retribusi tenaga kerja asing yang jumlahnya
diperkirakan cukup fantastis. "Sekitar Rp 4
miliar pada setiap tahunnya kita kehilangan
potensi pendapatan dari Restribusi Tenaga
Kerja Asing yang bekerja di Kabupaten
Bandung. Makanya, kita berharap untuk
segera dibuatkan Peraturan Daerahnya," kata
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten
Bandung, Rukmana, Jumat kemarin.
Rukmana mengatakan, bahwa pihaknya
sudah berkirim surat ke Kementerian Tenaga
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Kerja RI agar Restribusi Tenaga Kerja Asing
dapat diambil oleh Pemkab Bandung.
10 03
Skema Cadangan Disiapkan Positive Kompas.i Skema cadangan pun akan disiapkan untuk
4. Septem untuk Memperluas
d
memperluas cakupan penerima. Sampai saat
ber
Cakupan Penerima BSU
ini, Kemenaker masih berkoordinasi dengan
2022
BP Jamsostek untuk menyisir dan
menyiapkan data penerima BSU. Perusahaan
juga harus melaporkan gaji dengan benar dan
melengkapi data pekerjanya untuk
melancarkan proses penyaluran BSU," kata
Oni. Direktur Eksekutif Institute for
Development of Economics and Finance
Tauhid Ahmad menilai, sudah saatnya
pemerintah membuat basis data yang resmi
dan inklusif untuk penyaluran BSU.
10 03
Penjelasan Sri Mulyani
5. Septem Kapan Bantuan Subsidi
ber
Upah Rp600 Ribu Cair,
2022 Berikut Cara Cek Daftar
Penerima

Positive Tribun
News
Makassa
r

10 03
Berhasil Gabung
6. Septem Gelombang ! Ini Tips
ber
Sebelum Membeli
2022 Pelatihan Kartu Prakerja
Gelombang 43

Positive Tribun Info Stimulus Jadi untuk kalian yang lolos di
News
Prakerja Gelombang 43 kali ini pastinya
Pontiana sedang mencari referensi terkait dengan
k
pelatihan apa saja yang akan diikuti.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Artikel ini
merupakan edukasi bagi peserta Kartu
Prakerja Gelombang 43, Kami ucapkan
selamat untuk kalian yang kini lolos Prakerja
Gelombang 43, selamat karena berhasil
menjadi bagian penerima stimulus dari
pemerintah melalui Kartu Prakerja. Tentunya
juga kami sampaikan tetap semangat untuk
calon peserta yang belum berhasil, kalian
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( BBM ). "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 merupakan salah satu
bantalan sosial yang disiapkan pemerintah
untuk pengalihan subsidi Bahan Bakar
Minyak BSU yang akan disalurkan kepada
masyarakat akan dibayarkan satu kali sebesar
Rp600 ribu. Penyaluran BSU masih menunggu
petunjuk tekhnis dari Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziah.

masih punya kesempatan untuk bergabung di
pembukaan Kartu Prakerja di Gelombang 44
berikutnya. Jadi untuk kalian yang lolos di
Prakerja Gelombang 43 kali ini pastinya
sedang mencari referensi terkait dengan
pelatihan apa saja yang akan diikuti.
10 03
Lowongan Kerja BUMN, PT Neutral Tempo.c Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
7. Septem Sucofindo Buka Rekrutmen
o
(BUMN) itu membuka rekrutmen untuk posisi
ber
Posisi Arsiparis
General Services Officer 1, khususnya
2022
Arsiparis. Berikut persyaratan umum yang
ditetapkan PT Sucofindo:. 3. Bersedia
ditempatkan dan ditugaskan di seluruh
wilayah kerja PT Sucofindo. Jika memiliki
pertanyaan terkait lowongan ini, dapat
disampaikan melalui alamat email PT
Sucofindo, yaitu helpdeskrekrutmen@sucofindo.co.id. PT Sucofindo
menyatakan jawaban dari pertanyaan yang
masuk akan diberikan selambatnya sehari
jam setelah pertanyaan diterima.
10 03
Lowongan Kerja BUMN, PT Neutral Beritaba Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
8. Septem Sucofindo Buka Rekrutmen
ru.news (BUMN) itu membuka rekrutmen untuk posisi
ber
Posisi Arsiparis
General Services Officer 1, khususnya
2022
Arsiparis. Berikut persyaratan umum yang
ditetapkan PT Sucofindo:. 3. Bersedia
ditempatkan dan ditugaskan di seluruh
wilayah kerja PT Sucofindo. Jika memiliki
pertanyaan terkait lowongan ini, dapat
disampaikan melalui alamat email PT
Sucofindo, yaitu [email protected] PT
Sucofindo menyatakan jawaban dari
pertanyaan yang masuk akan diberikan
selambatnya sehari jam setelah pertanyaan
diterima.
10 03
Kapan Bantuan Subsidi Gaji Positive Tribun
9. Septem Rp 600 Ribu Cair? Simak
Bali
ber
Info dan Cek Daftar
2022 Penerimanya Disini!
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Kapan Subsidi Gaji Rp600 Ribu Cair? Simak
Info dan Cek Daftar Penerimanya Disini! 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. Bantuan sebesar Rp 600. 000 akan
dibayarkan sekaligus.
11 03
Wisata Jembatan Kaca di Neutral Okezone PROGRES pembangunan objek wisata
0. Septem Gianyar Segera Rampung,
jembatan kaca di Kabupaten Gianyar, Bali,
ber
Berapa Tarif Masuknya?
saat ini telah mencapai 90 persen dan segera
2022
rampung, sehingga akan menjadi daya tarik
bagi wisatawan berkunjung ke wilayah
tersebut. Jembatan kaca yang
menghubungkan pengguna dari Banjar
Tegenungan, Desa Kemenuh, Kecamatan
Sukawati dengan Banjar Blangsinga, Desa
Saba, Kecamatan Blahbatuh ini akan menjadi
satu lagi daya tarik wisata di Kabupaten
Gianyar. "Jembatan kaca menyambungkan
dua desa dinas dan dua kecamatan, yaitu
Blahbatuh dan Sukawati. Kalau sekarang
sudah 90 persen jadi dan saat ini sedang
penataan," kata Perbekel Desa Saba Ketut
Redana, mengutip Antara.
11 03
Tersedia 3 Lowongan Kerja Positive Pikiran
1. Septem BUMN di PT Sucofindo,
Rakyat
ber
Penempatan di
Tasikmal
2022 Banjarmasin
aya

11 03
Total Bantuan Rp9,6
2. Septem Triliun, Berikut Cara Cek
ber
BSU Yang Cair Pekan Ini 2022 Joss.co.id

Peserta yang direkrut dalam lowongan kerja
(loker) PT Sucofindo ini akan di tempatkan di
cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
BUMN di PT Sucofindo sedang membuka
kesempatan bagi para pencari lowongan
kerja (loker). Tiga posisi yang sedang
dibutuhkan dalam lowongan kerja (loker) PT
Sucofindo, yaitu Quality, Safety, Health and
Environment Officer satu, kemudian Analyst
satu, dan yang terakhir Information
Technology officer satu. Tiga posisi pegawai
di lowongan kerja (loker) PT Sucofindo
tersebut akan dipekerjakan secara kontrak
atau tidak menetap.

Positive Joss.co.i Penyalurannya pun direncanakan mulai
d
pekan ini. Pemerintah Dikabarkan mulai
menggelontorkan penyaluran bantuan
subsidi upah (BSU) untuk para pekerja. BSU
ini diberikan untuk para pekerja yang
memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta. Menteri
Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bantuan
senilai Rp600. 000 akan diberikan untuk 16
juta pekerja.
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11 03
Ada Potensi Rp4 Miliar,
3. Septem Disnaker Kabupaten
ber
Bandung Ngebet Ingin
2022 Punya Perda Retribusi
Tenaga Asing

Positive Dara.co.i Ia berharap Raperda ini dapat disahkan pada
d
bulan Oktober atau November 2022 sehingga
Pemkab Bandung bisa mendapatkan
Restribusi dari Tenaga Kerja Asing. DARAKepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten
Bandung H. Rukmana mengapresiasi dengan
adanya pembahasan Raperda Retribusi
Tenaga Kerja Asing pada rapat paripurna
DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Jumat
(2/8/2022). Rapat tersebut dihadiri langsung
Bupati Bandung HM Dadang Supriatna.
"Sekitar Rp 4 miliar, pada setiap tahunnya
kita kehilangan potensi pendapatan dari
Restribusi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di
Kabupaten Bandung.

11 03
CEK Penerima Bansos BLT Positive Tribun
4. Septem BBM 2022 600 Ribu, Cair
Bali
ber
September 2022, Login di
2022 cekbansos.kemensos.go.id

Berikut ini adalah cara melihat penerima
Bansos BLT BBM 2022 yang cair bulan
September 2022. Bansos BLT BBM 2022
resmi diluncurkan Presiden Republik
Indonesia, Joko Widodo pada Rabu 31
Agustus 2022. Berikut ini adalah melihat
penerima bansos BLT BBM 2022. Adapun
peluncuran tersebut dilaksanakan di Kantor
Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura,
Papua Barat pada Rabu 31 Agusus 2022
kemarin.

11 03
13 Orang Pengurus SPI
Neutral Borgol
5. Septem Terima Sertifikat Wartawan
News
ber
dari Lembaga Negara BNSP
2022

Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) yang
diadakan di Tempat Uji Kompetensi
Wartawan (TUK) Solidaritas Pers Indonesia
(SPI), Pekanbaru, Riau pada tanggal 14-15 Juli
2022 dengan Skema Wartawan Muda
Reporter, Wartawan Madya, Wartawan
Utama, telah usai. Hal tersebut disampaikan
Ketua Umum SPI, Suriani Siboro dalam
sambutannya pada acara Penyerahan
Sertifikat SKW yang dikeluarkan BNSP di
Kantor Sekretariat DPP SPI, Pekanbaru, Riau.
Lanjutnya, adapun landasan hukum tentang
BNSP dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Pers Indonesia menjalankan Sertifikasi
Kompetensi Wartawan (SKW) adalah sbb : 1.
Sedangkan untuk Skema Wartawan Utama
yang terdiri dari, Suriani Siboro, Paiman T S
Girsang, Daniel L Gultom, E J Dewa
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Napitupulu, Sabam Tanjung dan Wawan
Syahputra, diserahkan langsung oleh Wesly H
Sihombing Rilis Resmi DPP SPI.
11 03
KPPSMI Setuju Pemerintah Positive Tribun
6. Septem Sesuaikan Harga BBM
Jabar
ber
Bersubsidi, Begini
2022 Alasannya

Sekjen Komite Pemuda Pelajar Santri dan
Mahasiswa Indonesia (KPPSMI), Aab Abdul
Malik, mengatakan, pihaknya mendukung
rencana penyesuaian harga bahan bakar
minyak (BBM) yang bikin masyarakat resah.
Meski belum diumumkan, pemerintah
kemungkinan besar akan mengambil opsi
penyesuaian harga BBM bersubsidi sebagai
imbas dari kenaikan minyak mentah dunia
yang membebani APBN. Pemerintah sudah
mempersiapkan sejumlah bantalan sosial
untuk menjaga daya beli masyarakat yang
akan terimbas kenaikan harga BBM
bersubsidi. Hal itu disampaikan Menteri
Keuangan Sri Mulyani seusai rapat internal
mengenai pengalihan subsidi BBM di Kantor
Presiden, Jakarta, Senin, (29/8/2022).

11 03
BSU 2022 Cair September Positive Pikiran
7. Septem Ini, Akses kemnaker.go.id
Rakyat
ber
untuk Cek Penerima BLT
Depok
2022 Subsidi Gaji Rp600.000

BSU 2022 dikabarkan akan mulai cair
September ini. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) bakal menyalurkan BLT Subsidi
Gaji Rp600. 000 kepada pekerja bergaji Rp3,5
juta per bulan. Pemerintah sebelumnya telah
mengonfirmasi bahwa BSU 2022 akan
diberikan kepada 16 juta pekerja di
Indonesia. Namun untuk syarat para pekerja
bisa mendapatkan BSU 2022 atau BLT Subsidi
Gaji Rp600. 000 sampai saat ini belum ada
informasi dari pemerintah.

11 03
Lolos Prakerja Gelombang Positive Tribun * Kunjungi laman kemnaker.go.id. * Pilih atau
8. Septem 43 ? Cek Cara Pilih Paket
News
klik Pelatihan. * Pilih Daftar sebagai peserta
ber
Pelatihan Kerja Lewat
Pontiana pelatihan di kolom Peserta Pelatihan Anda
2022 Platform Digital Kemnaker
k
telah berhasil mendaftar di layanan
!
pelatihan. * Pilih program pelatihan yang
tersedia didaftar atau cari melalui form
pencarian Muncul hasil pencarian. * Pilih
lembaga dengan label Kartu Prakerja lalu.
11 03
BSU 2022 Sudah Cair? sso. Neutral Tribun
9. Septem bpjsketenagakerjaan.go.id/
News
Kaltim
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Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 Sudah
Cair! langsung klk sso. Unfuk diketahui,
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sudah
cair untuk 18 juta pekerja! langsung klk sso.

ber
2022

kemnaker.go.id Login
untuk Cek Daftar Penerima

Itulah tadi ulasan Bantuan Subsidi Upah atau
BSU 2022 Sudah Cair! langsung klk sso.
Berikut ini langkah untuk cek penerima BSU
2022 lewat situs kemnaker.go.id. 1.

12 03
Perusahaan BUMN PT
0. Septem Sucofindo Buka 3
ber
Lowongan Kerja di
2022 Banjarmasin

Neutral Tempo.c Perusahaan yang dikenal dengan nama PT
o
Sucofindo itu kali ini membuka rekrutmen
untuk cabang Banjarmasin. Salah satu
perusahaan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) PT Superintending Company of
Indonesia kembali membuka lowongan kerja.
Berikut persyaratan umum yang ditetapkan
oleh PT Sucofindo:. 3. Bersedia ditempatkan
dan ditugaskan di seluruh wilayah kerja PT
Sucofindo.

12 03
Perusahaan BUMN PT
1. Septem Sucofindo Buka 3
ber
Lowongan Kerja di
2022 Banjarmasin

Neutral Beritaba Perusahaan yang dikenal dengan nama PT
ru.news Sucofindo itu kali ini membuka rekrutmen
untuk cabang Banjarmasin.
Shutterstock.com. TEMPO.CO, Jakarta-Salah
satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) PT Superintending Company of
Indonesia kembali membuka lowongan kerja.
Berikut persyaratan umum yang ditetapkan
oleh PT Sucofindo:. 3. Bersedia ditempatkan
dan ditugaskan di seluruh wilayah kerja PT
Sucofindo.

12 03
3 Universitas di Jogja yang Neutral Tribun
2. Septem Memiliki Program Studi
Jogja
ber
Bahasa dan Sastra Arab
2022

Ada beberapa Universitas di Jogja yang
memiliki Program Studi Bahasa dan Sastra
Arab. Tribun Jogja merangkum tiga
Universitas di Jogja yang memiliki Program
Studi Bahasa dan Sastra Arab. Salah satu
Universitas di Jogja yang memiliki Program
Studi Bahasa dan Sastra Arab yakni UIN
Sunan Kalijaga. Jurusan Bahasa dan Sastra
Arab merupakan prodi pertama di Fakultas
Adab dan Ilmu Budaya.

12 03
Bansos Tunai Disalurkan
3. Septem Lagi, 16 Juta Orang Siapber
siap Cek Rekening!
2022

Sri Mulyani menyebutkan subsidi upah ini
akan diberikan kepada 16 juta pekerja di
Indonesia yang gajinya maksimal Rp 3,5 juta
per bulan. "Bantuan sebesar Rp 600 ribu akan
diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji
maksimal Rp 3,5 juta. Pemerintah kembali
menyalurkan subsidi upah untuk para
pekerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani

Positive Detik
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Indrawati menyebutkan subsidi ini masuk
dalam bantuan sosial tambahan sebesar Rp
24,17 triliun.
12 03
Penyaluran BLT BBM Salah Neutral Bisnis
Bisnis.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo
4. Septem Sasaran, Jokowi: Karena
Indonesi atau Jokowi menanggapi santai laporan
ber
Jumlah KPM Besar
a
masyarakat yang mengeluhkan penyaluran
2022
bantuan langsung tunai bahan bakar minyak
(BLT BBM) salah sasaran. Menurut Jokowi,
laporan itu lumrah terjadi lantaran target
penerima manfaat tunai dari pengalihan
anggaran subsidi BBM itu relatif besar
mencapai 20,65 juta keluarga penerima
manfaat (KPM). "Jumlah seperti itu tidak
mungkin kita 100 persen, benar pasti ada
1,2,3, yang tidak tepat ya," kata Jokowi seusai
menyerahkan BLT BBM di Bandar Lampung,
Sabtu (3/9/2022). Hanya saja, Jokowi
memastikan, proses penyaluran BLT BBM itu
sudah berjalan optimal di sejumlah
kabupaten dan kota pada pekan ini.
12 03
KKIN VIII Regional Wilayah Positive Publiksul Publiksultra.id- Pelaksanaan Kompetisi
5. Septem Timur Berakhir, Sultra Raih
tra.id
Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII
ber
Posisi Runner Up untuk Wilayah Regional Timur di Balai
2022 publiksultra
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP)
Kendari berakhir dan ditutup secara resmi
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali
Mazi SH, yang diwakili Asisten II Sekertaris
Daerah (Sekda) Bidang Administrasi
Pembangunan dan Perekonomian, Drs.
Mengatakan, pihaknya dan masyarakat Sultra
menyambut baik serta mengapresiasi
penyelenggaraan KKIN VIII Regional Wilayah
Timur yang telah terselenggara di BPVP
Kendari sebagai tuan rumah kegiatan.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas)
Kemnaker RI, Budi Hartawan yang diwakili
Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
Kemnaker RI, Syamsi Hari, S.E, M.M dalam
sambutannya juga mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah terlibat
dalam penyelenggaraan KKIN VIII Regional
Wilayah Timur, mulai dari tuan rumah yakni
BPVP Kendari, peserta kompetisi, dewan juri,
62

penyelia, Pemprov Sultra, unsur
FORKOPIMDA, Kepala BPVP dan BBPVP
Regional Wilayah Timur serta tamu undangan
yang telah memberikan support terhadap
penyelenggaran kegiatan. Saya mengucapkan
terimakasih kepada Kepala BPVP Kendari Dr
La Ode Haji Polondu dan keluarga besar BPVP
Kendari atas kerja kerasnya yang telah
berupaya semaksimal mungkin
mensukseskan penyelenggaran KKIN,"
tuturnya.
12 03
Pekerja yang Resign Berhak Neutral Newsset Banyak dari para pekerja yang tidak
6. Septem Dapat Uang Pisah, Apa Itu?
up.konta mengetahui informasi bahwa para pekerja
ber
n.co.id atau buruh yang mengundurkan diri alias
2022
resign, mempunyai sejumlah hak harus
diberikan oleh perusahaan. "Terkait hak
karyawan yang resign atau mengundurkan
diri, memang benar bahwa yang
bersangkutan berhak atas uang penggantian
hak dan uang pisah," kata Anwar saat
dihubungi Kompas.com, Jumat (29/7/2022).
JAKARTA. Melansir laman indonesiabaik.id,
hal tersebut sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja
dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja.
12 03
Siap-siap Cek Rekening,
Positive Riauin.co RIAUIN.COM- Pemerintah kembali
7. Septem Bansos Tunai Bakal
m
menyalurkan subsidi upah untuk para
ber
Kembali Disalurkan untuk
pekerja. Sri Mulyani menyebutkan subsidi
2022 16 Pekerja
upah ini akan diberikan kepada 16 juta
pekerja di Indonesia yang gajinya maksimal
Rp 3,5 juta per bulan. "Bantuan sebesar Rp
600 ribu akan diberikan kepada 16 juta
pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta. Sri
Mulyani menyebut bansos tambahan ini
termasuk subsidi upah diberikan untuk
menahan dampak kenaikan harga.
12 03
6 Jenis Bansos Cair Bulan
8. Septem Ini September 2022 ber
Subsidi Gaji hingga BLT
2022 Dana Desa dan UMKM

Positive Tribun Berikut daftar 6 jenis Bantuan Sosial atau
News
bansos yang bakal cair bulan ini September
Pontiana 2022 mulai Subsidi Gaji hingga BLT UMKM
k
dan dana desa. Berkut daftar 6 jenis bansos
yang bakal cair September 2022:. Info
Stimulus Berikut daftar 6 jenis Bantuan Sosial
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atau bansos yang bakal cair bulan ini
September 2022 mulai Subsidi Gaji hingga
BLT UMKM dan dana desa. Info Stimulus
Berikut daftar 6 jenis Bantuan Sosial atau
bansos yang bakal cair bulan ini September
2022 mulai Subsidi Gaji hingga BLT UMKM
dan dana desa.
12 03
Daihatsu dan Pemerintah
9. Septem Kolaborasi di Pendidikan
ber
Vokasi Lewat B20
2022

Neutral Tempo.c Acara dihadiri Anwar Sanusi, Sekretaris
o
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan,
Shinta Widjaja sebagai Chair of B20, Vice
President Director PT Astra Daihatsu Motor
Erlan Krisnaring, serta perwakilan
manajemen dari perusahaan dan institusi
pendidikan lainnya. "Partisipasi Daihatsu ini
wujud nyata komitmen kami dalam
mendukung serta meningkatkan kolaborasi
antara dunia vokasi dan industri," ujar
Human Resource Executive Officer PT Astra
Daihatsu Motor (ADM) Joko Baroto, dikutip
hari ini, Sabtu, 3 September 2022. Kolaborasi
dunia industri dengan pendidikan selaras
dengan salah satu pilar program CSR
(Corporate Social Responsibility), yakni Pintar
Bersama Daihatsu. Daihatsu berpartisipasi
pada program bertema Business 20 (B20)
Future of Work & Education Task Force
(FOWE TF).

13 03
Sri Mulyani: Tak Bisa
0. Septem Dihindari, Subsidi BBM
ber
Masih Akan Dinikmati
2022 Orang Kaya

Positive Kumpara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut
n
subsidi BBM di Indonesia masih akan terus
dinikmati oleh orang kaya. Jadi subsidi
melalui komoditas seperti BBM tidak bisa
dihindarkan, dinikmati kelompok miliki
kendaraan yang konsumsi subsidi tersebut,"
ujar Sri Mulyani saat konferensi pers di Istana
Negara, Jakarta, Sabtu Namun untuk
menciptakan keadilan di masyarakat,
pemerintah memberikan bantuan kepada 40
persen kelompok menengah ke bawah. Sri
Mulyani mengatakan, terdapat kenaikan
harga minyak sebesar USD 95 hingga 100 per
barel. Sebab, skema subsidi yang dijalankan
pemerintah masih berdasarkan komoditas
atau terbuka, belum skema tertutup untuk
individu yang membutuhkan.
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13 03
Sri Mulyani Sebut Subsidi Positive Inews
1. Septem BBM Masih Akan Dinikmati
Portal
ber
Pemilik Mobil
2022

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
mengatakan, meski harga bahan bakar
minyak (BBM) sudah dinaikkan, namun
subsidi masih akan dinikmati oleh masyarakat
yang memiliki mobil. Sri Mulyani merinci
masyarakat yang mendapat bantuan,
meliputi 40 persen kelompok masyarakat
terbawah. Kendati demikian, pemerintah
memberikan keadilan bagi masyarakat
bawah. "Dana subsidi ini memang masih akan
dinikmati mereka yang masih punya mobil.

13 03
Menaker Minta Lulusan
Positive Wartape Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
2. Septem Polteknaker Jadi Generasi
mbaruan Fauziyah berharap seluruh lulusan Politeknik
ber
Tangguh Unggul dan
.co.id
Ketenagakerjaan (Polteknaker) harus menjadi
2022 Kompeten
generasi yang tangguh, unggul dan kompeten
dalam menyikapi segala perubahan dan
tantangan bidang ketenagakerjaan. "Melalui
wisudawan wisudawati yang hari ini
diwisuda, Polteknaker telah mencetak
lulusan yang saya harapkan menjadi lulusan
yang andal, memiliki kompetensi, ilmu,
keterampilan, dan juga perilaku yang baik,"
ucap Menaker Ida Fauziyah, saat
memberikan Orasi Ilmiah Wisuda Polteknaker
bertema 'Jadilah Generasi yang Tangguh dan
Unggul' di ruang Tridarma, Kemnaker,
Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Ida Fauziyah
menyambut gembira dari 81 wisudawan dan
wisudawati Polteknaker Diploma III program
studi Manajeman Sumber Daya Manusia
(MSDM) dari Angkatan 2017, 2018 dan 2019,
sekitar 71 persen lulusan Polteknaker, telah
diterima di pasar kerja. "Saya memberikan
apresiasi atas kerja keras para wisudawan
selama berkuliah di Polteknaker dan saya
bersyukur sekaligus senang, karena
Polteknaker, tak menyumbang pengangguran
baru," tutur Ida.
13 03
Harga BBM Naik, Sri
3. Septem Mulyani: Subsidi BBM
ber
Masih Besar
2022

Neutral Katadata Meskipun begitu, Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati mengatakan, subsidi BBM
dan listrik masih akan besar, meskipun harga
bahan bakunya mengalami penurunan.
"Kalau (harga minyak global) turun ke US$ 95
dolar, maka jumlah subsidi BBM dan listrik
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masih akan sebesar Rp 647 triliun atau Rp
653 triliun, kalau harganya agak menurun
seperti sekarang, sampai Desember," kata Sri
Mulyani dalam pernyataan pers secara virtual
di Jakarta, Sabtu (3/9). "Subsidi yang melalui
komoditas seperti BBM tidak bisa
dihindarkan, pasti dinikmati oleh kendaraan
yang mengonsumsi subsidi tersebut,"
ujarnya. Pemerintah resmi mengumumkan
kenaikan harga BBM bersubsidi, terhitung
sejak Sabtu (3/9) siang.
13 03
BSU 2022 Cair Rp600. 000 Neutral Pikiran
4. Septem ke Pekerja Kategori Ini
Rakyat
ber
September 2022, Anda
Depok
2022 Termasuk? Cus Login
kemnaker.go.id

Pemerintah mengumumkan bakal
menyalurkan BSU 2022 senilai Rp600. 000
mulai September 2022 kepada pekerja
kategori tertentu. BSU 2022 senilai Rp600.
000 cair September 2022 diberikan kepada
pekerja kategori tertentu sebagai bantalan
sosial pengalihan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM). Bila nama Anda termasuk pekerja
dengan kategori yang dimaksud Kemnaker
maka BSU 2022 senilai Rp600. 000 cair
September 2022 bakal masuk rekening.
Bendahara Negara tersebut juga
mengungkap bahwa saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah
menyiapkan dan bakal segera menerbitkan
petunjuk teknis (juknis) pencairan BSU 2022
senilai Rp600. 000 cair September 2022 yang
disebut menelan anggaran Rp9,6 triliun.

13 03
Meski Miliki Sertifikat
Negative Mitra
5. Septem Kompetensi, Lulusan BLK
Post
ber
Pati Masih Minim Terserap
2022 di dunia Perusahaan

Dengan dimilikinya sertifikat kompetensi
kerja yang diterima oleh peserta lulusan Balai
Latihan Kerja (BLK) Pati, ternyata tidak
berpengaruh pada tingkat penyerapan ke
dunia perusahaan di wilayah Kabupaten Pati.
Yatin Joko Sutopo, selaku Kepala Sub Bagian
(Kasubag) Tata Usaha (TU) BLK Kabupaten
Pati menyebutkan bahwa para lulusan BLK
yang bekerja di perusahaan di Kabupaten Pati
masih sangat minim. Melalui data yang
dihimpun, pihaknya menunjukkan dari 727
peserta yang mengikuti pelatihan di BLK Pati,
setidaknya tercatat hanya 68 yang bekerja di
perusahaan. Lebih lanjut, pihaknya mengaku
dengan kondisi tersebut, maka ke depannya
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perlu adanya kerja sama dengan pihak
perusahaan Terkait penyerapan dunia kerja
dengan BLK Kabupaten Pati.
13 03
Alasan Pemerintah Alihkan Neutral Harian
6. Septem Anggaran Subsidi BBM
Aceh
ber
2022

Selama ini BBM penyaluran subsidi tidak
tepat sasaran. JAKARTA- Presiden Joko
Widodo (Jokowi) akhirnya mengalihkan
anggaran subsidi BBM kepada bantuan sosial
yang lebih tepat sasaran. Hal tersebut
dilakukan karena selama ini BBM subsidi
diberikan namun tidak tepat sasaran. "Jadi
memang subsidi yang melalui komoditas
seperti BBM tidak bisa dihindarkan pasti
dinikmati oleh kelompok yang memiliki
kendaraan yang konsumsi subsidi tersebut,"
kata Sri dalam konferensi video, Sabtu
(3/9/2022).

13 03
Alasan Pemerintah Alihkan Neutral Republik
7. Septem Anggaran Subsidi BBM
a
ber
2022

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya
mengalihkan anggaran subsidi BBM kepada
bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Hal
tersebut dilakukan karena selama ini BBM
subsidi diberikan namun tidak tepat sasaran.
"Jadi memang subsidi yang melalui
komoditas seperti BBM tidak bisa
dihindarkan pasti dinikmati oleh kelompok
yang memiliki kendaraan yang konsumsi
subsidi tersebut," kata Sri dalam konferensi
video, Sabtu (3/9/2022). Untuk itu, Sri
menegaskan pemerintah mencoba
menciptakan keadilan yang lebih baik dengan
mengalihkan subsidi BBM dengan bantuan
sosial kepada kelompok 40 persen terbawah.

13 03
Harga BBM Naik Tak Bisa
8. Septem Dihindari, Sri Mulyani:
ber
Subsidi Masih Akan
2022 Dinikmati Orang Kaya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
mengatakan, meski harga bahan bakar
minyak (BBM) sudah dinaikkan, namun
subsidi masih akan dinikmati oleh masyarakat
yang memiliki mobil. Sri Mulyani merinci
masyarakat yang mendapat bantuan,
meliputi 40 persen kelompok masyarakat
terbawah. Sri Mulyani merinci masyarakat
yang mendapat bantuan, meliputi 40 persen
kelompok masyarakat terbawah. Kendati
demikian, pemerintah memberikan keadilan
bagi masyarakat bawah.

Positive Sindo
News
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13 03
Gaji PPPK 2022 Bisa
9. Septem Melebihi UMR Tertinggi
ber
Tingkat Kota dan Provinsi
2022 Untuk Golongan Ini

Neutral Ayo
Jika membandingkan gaji PPPK 2022 dengan
Bandung UMR tertinggi di Indonesia untuk tingkat
Kabupaten/Kota dan Provinsi maka gaji PPPK
dengan golongan tertentu bisa melebihi dari
UMR tertinggi yang ada. Urutan UMK
tertinggi di Indonesia untuk tingkat Kota pada
tahun 2022 diduduki oleh Kota Bekasi yang
merujuk pada Keputusan Gubernur Jawa
Barat Nomor 561/Kep. 732-Kesra/2021, UMK
Kota Bekasi adalah Rp4.816.921,17.
Sementara urutan UMK tertinggi untuk
tingkat Kabupaten diduduki oleh Kabupaten
Karawang dengan UMK mencapai
Rp4.798.312,00. Menurut informasi dari akun
Instagram resmi Kemnaker @kemnaker, DKI
Jakarta masih menempati posisi Upah
Minimum Provinsi (UMP) tertinggi di
Indonesia untuk tingkat provinsi dengan
besaran Rp4.641.854,00. Daftar besaran gaji
PPPK 2022. UMR adalah Upah Minimum
Regional yang akan diterima oleh pekerja
setiap bulannya. Nilai UMR yang akan
diterima setiap pekerja di masing-masing
wilayah akan berbeda-beda nominalnya.

14 03
Komisi I DPR RI Kecam
Negative Bogor
0. Septem Keras Penyiksaan Terhadap
Online
ber
Buruh Migran di Malaysia
2022
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Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H
Anton Surrato mengecam keras penyiksaan
terhadap Zailis Pekerja Buruh Migran berasal
dari Sumatera Barat yang disiksa, dan tidak
dibayar gaji baru baru ini oleh majikannya di
Malaysia. Selain menyoroti kasus Zailis, Kang
Anton juga kembali mendorong agar proses
Memorandum of Understanding (MoU)
Penempatan Pekerja Migran Domestik antara
Indonesia dan Malaysia yang sudah
ditandatangani oleh kedua belah pihak baik
Pemerintah Malaysia dan Indonesia agar
betul betul di monitor pelaksanaanya
sehingga memaksimalkan perlindungan PMI
domestik yang bekerja di Malaysia- "Kalau
bisa zero Kasus khususnya penyiksaan PMI
Domestik; Ujar Kang Anton. Sebelum ini,
Pemerintah Indonesia pada 13 Juli 2022,
memutuskan untuk menghentikan sementara
pengiriman pekerja migran Indonesia untuk
semua sektor ke Malaysia. Musababnya

ditemukan indikasi penggunaan metode
rekrutmen maid online di Malaysia untuk
mempekerjakan PMI sektor domestik dari
Indonesia.
14 03
Menaker Ida : Lulusan
Positive Progresn Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
1. Septem Polteknaker Harus Menjadi
ews.info Fauziyah menegaskan seluruh lulusan
ber
Generasi Tangguh, Unggul
Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker)
2022 dan Kompeten
harus menjadi generasi yang tangguh, unggul
dan kompeten dalam menyikapi segala
perubahan dan tantangan bidang
ketenagakerjaan. Penegasan tersebut
disampaikan Ida Fauziyah saat memberikan
Orasi Ilmiah Wisuda Polteknaker bertema
'Jadilah Generasi yang Tangguh dan Unggul'
di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Sabtu
(3/9/2022). "Melalui wisudawan wisudawati
yang hari ini diwisuda, Polteknaker telah
mencetak lulusan yang saya harapkan
menjadi lulusan yang andal, memiliki
kompetensi, ilmu, keterampilan, dan juga
perilaku yang baik, " ujar Ida Fauziyah. Ida
Fauziyah menyambut gembira dari 81
wisudawan dan wisudawati Polteknaker
Diploma III program studi Manajeman
Sumber Daya Manusia (MSDM) dari
Angkatan 2017, 2018 dan 2019, sekitar 71
persen lulusan Polteknaker, telah diterima di
pasar kerja.
14 03
Lulusan Polteknaker Jadi
2. Septem Generasi Unggul dan
ber
Kompeten
2022

Positive Pewartas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
atu.com Fauziyah menegaskan seluruh lulusan
Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker)
harus menjadi generasi yang tangguh, unggul
dan kompeten dalam menyikapi segala
perubahan dan tantangan bidang
ketenagakerjaan. Penegasan tersebut
disampaikan Ida Fauziyah saat memberikan
Orasi Ilmiah Wisuda Polteknaker bertema
'Jadilah Generasi yang Tangguh dan Unggul'
di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Sabtu
(3/9/2022). "Melalui wisudawan wisudawati
yang hari ini diwisuda, Polteknaker telah
mencetak lulusan yang saya harapkan
menjadi lulusan yang andal, memiliki
kompetensi, ilmu, keterampilan, dan juga
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perilaku yang baik, " ujar Ida Fauziyah. Ida
Fauziyah menyambut gembira dari 81
wisudawan dan wisudawati Polteknaker
Diploma III program studi Manajeman
Sumber Daya Manusia (MSDM) dari
Angkatan 2017, 2018 dan 2019, sekitar 71
persen lulusan Polteknaker, telah diterima di
pasar kerja.
14 03
Penyaluran Bansos BBM
3. Septem Salah Sasaran, Ini Reaksi
ber
Jokowi
2022

Neutral Harian
Jogja

14 03
Lulusan Polteknaker
4. Septem Diharapkan Jadi Generasi
ber
Unggul dan Tak Jadi
2022 Pengangguran Baru

Positive Suara.co Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
m
Fauziyah mengharapkan seluruh lulusan
Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker)
menjadi generasi yang tangguh, unggul dan
kompeten dalam menyikapi segala
perubahan dan tantangan bidang
ketenagakerjaan. Hal tersebut
disampaikannya saat memberikan Orasi
Ilmiah Wisuda Polteknaker bertema 'Jadilah
Generasi yang Tangguh dan Unggul' di ruang
Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Sabtu
(3/9/2022). "Melalui wisudawan wisudawati
yang hari ini diwisuda, Polteknaker telah
mencetak lulusan yang saya harapkan
menjadi lulusan yang andal, memiliki
kompetensi, ilmu, keterampilan, dan juga
perilaku yang baik," ujar Ida. Ida Fauziyah
menyambut gembira dari 81 wisudawan dan
wisudawati Polteknaker Diploma III program
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Presiden Joko Widodo atau Jokowi
menanggapi laporan masyarakat yang
mengeluhkan penyaluran bantuan sosial
bahan bakar minyak (bansos BBM) salah
sasaran. Menurut Jokowi, laporan itu lumrah
terjadi lantaran target penerima manfaat
tunai dari pengalihan anggaran subsidi BBM
itu relatif besar mencapai 20,65 juta keluarga
penerima manfaat (KPM). "Jumlah seperti itu
tidak mungkin kita 100 persen, benar pasti
ada 1,2,3, yang tidak tepat ya," kata Jokowi
seusai menyerahkan bansos BBM di Bandar
Lampung, Sabtu (3/9/2022). Jokowi
memastikan, proses penyaluran bantuan
langsung tunai (BLT) BBM itu sudah berjalan
optimal di sejumlah kabupaten dan kota
pada pekan ini.

studi Manajemen Sumber Daya Manusia
(MSDM) dari Angkatan 2017, 2018 dan 2019,
sekitar 71 persen lulusan Polteknaker, telah
diterima di pasar kerja.
14 03
Pemko Medan Pertemukan Positive Sumut
5. Septem Penyandang Disabilitas dan
24
ber
Perusahaan, Bahas
2022 Jaminan Kerja Bagi
Disabilitas - Sumatra
Utara24

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

14 03
Perjuangan Sahabat
6. Septem Disabilitas Belum Selesai
ber
2022

Disabilitas dan diskriminasi dalam kebijakan
politik yang tidak berpihak kepada
penyandang disabilitas mengharuskan kita di
Indonesia melakukan beberapa hal.
Disabilitas adalah orang yang selalu
terpinggirkan, pelengkap kehidupan maupun
hal yang serba kurang mengenakkan yang
didapatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Disabilitas yang berisi
bahwa disabilitas berhak memperoleh
pekerjaan dan penghidupan yang layak
sesuai dengan jenis derajat ke difabelannya,
pendidikan dan kemampuan. Penulis adalah
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
(HWDI) Provinsi Kalimantan Selatan.

Negative Jejak
Rekam

14 03
Juknis Tuntas! Saatnya
Positive Tribun
7. Septem Subsidi Gaji Dicairkan
News
September 2022, Cek Data
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Kepastian Subsidi Gaji Rp 600 ribu cair bulan
September 2022 disampaikan langsung oleh
Kembaker. Staf Khusus Menteri

ber
2022

Penerima BSU BPJS
Terbaru

Pontiana Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari
k
mengatakan, penggodokan petunjuk teknis
(juknis) penyaluran Bantuan Subsidi Upah
BSU atau Subsidi Gaji 2022 telah selesai.
Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah
mengupayakan penyaluran Subsidi Gaji 2022
sebesar Rp 600. 000 akan dimulai pada
September ini. |6 Jenis Bansos Cair Bulan Ini
September 2022- Subsidi Gaji hingga BLT
Dana Desa dan UMKM|.

14 03
Srikandi DPW Pendawa
Positive Sumut
8. Septem Sumatra Utara Silaturahmi
24
ber
Bersama Ibu Dita Indah Sari
2022 Selaku Dewan Pembina
Bahas Peningkatan
Ekonomi - Sumatra
Utara24

Medan I Sumatra Utara24.co. Jajaran
pengurus Srikandi DPW Pendawa Sumatra
Utara silatuhrami bersama ibu Dita Indah Sari
selaku Dewan Pembina juga staf ahli Menteri
Tenaga Kerja gelar pembahasan
pemberdayaan perempuan dalam
peningkatan perekonomian yang berlangsung
di wong solo polonia, Sabtu (3/09). Dalam
sambutannya Ibu Dita Indah Sari
mengharapkan agar Srikandi DPW Pendawa
Sumatra Utara selalu berperan serta dalam
berbagai program pemberdayaan perempuan
guna meningkatkan perekonomian. Selain itu
juga adanya kerjasama dalam
mensosialisasikan program BPJS
ketenagakerjaan yang dapat membantu
Srikandi DPW Pendawa Sumatra Utara dalam
pelayanan kesehatan. Kemenaker bersama
Srikandi DPW Pendawa Sumatra Utara dalam
membangun kreatifitas akan
mengembangkan pelatihan Barista yg
difasilitasi oleh Balai Latihan Kerja (BLK)
nantinya.

14 03
Anton Suratto Kecam
Negative Metropo Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H
9. Septem Penyiksaan Buruh Migran
litan.id Anton Surrato mengecam keras penyiksaan
ber
di Malaysia
terhadap Zailis Pekerja Buruh Migran berasal
2022
dari Sumatera Barat yang disiksa, dan tidak
dibayar gaji baru baru ini oleh majikannya di
Malaysia. Selain menyoroti kasus Zailis, Kang
Anton juga kembali mendorong agar proses
Memorandum of Understanding (MoU)
Penempatan Pekerja Migran Domestik antara
Indonesia dan Malaysia yang sudah
ditandatangani oleh kedua belah pihak baik
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Pemerintah Malaysia dan Indonesia agar
betul betul di monitor pelaksanaanya
sehingga memaksimalkan perlindungan PMI
domestik yang bekerja di Malaysia- "Kalau
bisa zero Kasus khususnya penyiksaan PMI
Domestik; Ujar Kang Anton. Sebelum ini,
Pemerintah Indonesia pada 13 Juli 2022,
memutuskan untuk menghentikan sementara
pengiriman pekerja migran Indonesia untuk
semua sektor ke Malaysia. Musababnya
ditemukan indikasi penggunaan metode
rekrutmen maid online di Malaysia untuk
mempekerjakan PMI sektor domestik dari
Indonesia.
15 03
Gali Potensi PAD Rp. 4
Positive Media
0. Septem Milyar, Pemkab Bandung
Kasasi
ber
Bersama DPRD Bahas
2022 Raperda Retribusi Tenaga
Kerja Asing

Rukmana mengatakan, bahwa pihaknya
sudah berkirim surat ke Kementerian Tenaga
Kerja RI, agar Restribusi Tenaga Kerja Asing
dapat diambil oleh Pemkab Bandung. Dia pun
berharap Raperda ini dapat disahkan pada
bulan Oktober atau Nopember 2022 sehingga
Pemkab Bandung bisa mendapatkan
Restribusi dari Tenaga Kerja Asing. Kepala
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung
H. Rukmana sangat mengapresiasi dengan
adanya pembahasan Raperda Retribusi
Tenaga Kerja Asing pada rapat paripurna
DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Jumat
(2/8/2022) kemarin. Rapat tersebut dihadiri
langsung Bupati Bandung HM Dadang
Supriatna.

15 03
Subsidi Gaji Cair Mulai
Positive Tribun Skema pencairan Subsidi Gaji BLT BPJS Rp
1. Septem Senin 5 September 2022?
News
600 ribu atau Bantuan Subsidi Upah yang
ber
Kata Menteri Ida Fauziyah
Pontiana akan diterima para pekerja dengan Gaji
2022 Soal BSU BLT BPJS 2022
k
maksimal Rp 3,5 juta. Pemerintah akan mulai
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah BSU
diperkirakan mulai Senin 5 September 2022.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) berupaya
untuk mempercepat penyaluran bantuan
subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji Rp 600.
000 pada September tahun ini. Berbagai
persiapan terus dimatangkan untuk
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menjamin Subsidi Gaji tersalurkan secara
cepat, tepat, dan akuntabel.
15 03
Menaker Minta Lulusan
Neutral Pripos
2. Septem Polteknaker Jadi Generasi
ber
Unggu
2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menegaskan seluruh lulusan
Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker)
harus menjadi generasi yang tangguh, unggul
dan kompeten dalam menyikapi segala
perubahan dan tantangan bidang
ketenagakerjaan. Penegasan tersebut
disampaikan Ida Fauziyah saat memberikan
Orasi Ilmiah Wisuda Polteknaker bertema
'Jadilah Generasi yang Tangguh dan Unggul'
di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Sabtu
(3/9/2022). "Melalui wisudawan wisudawati
yang hari ini diwisuda, Polteknaker telah
mencetak lulusan yang saya harapkan
menjadi lulusan yang andal, memiliki
kompetensi, ilmu, keterampilan, dan juga
perilaku yang baik, " ujar Ida Fauziyah. Ida
Fauziyah menyambut gembira dari 81
wisudawan dan wisudawati Polteknaker
Diploma III program studi Manajeman
Sumber Daya Manusia (MSDM) dari
Angkatan 2017, 2018 dan 2019, sekitar 71
persen lulusan Polteknaker, telah diterima di
pasar kerja.

15 03
Tak Bisa Dihindari Harga Positive Jurnal
3. Septem BBM Naik, Sri Mulyani
Patroli
ber
Sebut: Subsidi Masih Akan
News
2022 Dinikmati Orang Kaya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
mengatakan, meski harga bahan bakar
minyak (BBM) sudah dinaikkan, namun
subsidi masih akan dinikmati oleh masyarakat
yang memiliki mobil. Sri Mulyani merinci
masyarakat yang mendapat bantuan,
meliputi 40 persen kelompok masyarakat
terbawah. Kendati demikian, pemerintah
memberikan keadilan bagi masyarakat
bawah. "Dana subsidi ini memang masih akan
dinikmati mereka yang masih punya mobil.

15 03
Talenthub Gandeng
4. Septem Kemenaker RI Inisiasi
ber
Talent Scouting
2022 Yogyakarta, Ciptakan
Peluang Kerja

Acara tersebut diselenggarakan di Grand
Keisha, Yogyakarta pada Jumat (2/9/2022).
Managing Director Talenthub, Ahmad Luthfi,
mengatakan bahwa Talenthub telah
mengadakan program-program
Pengembangan Bakat Talenta Muda yang
bertujuan untuk menjaring bakat dan

Positive Tribun
Jogja
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mengembangkan potensi talenta muda.
Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS)
tingkat pengangguran masih di angka 8,40
juta atau 5,83 persen yang didominasi oleh
lulusan SMK yang mencapai 10,38 %. Salah
satu faktor yang menambah tingkat
pengangguran adalah adanya Mismatch
dunia ketenagakerjaan atau ketidaksesuaian
antara supply dan demand. Menyikapi hal
tersebut, Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
(Kemnaker RI) mencoba mengentaskan
permasalahan tersebut melalui program
Talent Scouting.
15 03
Hadiri Wisuda Polteknaker, Neutral Warta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
5. Septem Menaker Beri Pesan
Ekonomi Fauziyah, memberikan Orasi Ilmiah Wisuda
ber
kepada Para Lulusan
Polteknaker bertema 'Jadilah Generasi yang
2022
Tangguh dan Unggul' di ruang Tridarma,
Kemnaker, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).
Menteri Ida menegaskan seluruh lulusan
Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker)
harus menjadi generasi yang tangguh, unggul
dan kompeten dalam menyikapi segala
perubahan dan tantangan bidang
ketenagakerjaan. "Melalui wisudawan
wisudawati yang hari ini diwisuda,
Polteknaker telah mencetak lulusan yang
saya harapkan menjadi lulusan yang andal,
memiliki kompetensi, ilmu, keterampilan,
dan juga perilaku yang baik, " ujar Ida
Fauziyah dalam keterangannya, Sabtu
(3/9/2022). Ida menyambut gembira dari 81
wisudawan dan wisudawati Polteknaker
Diploma III program studi Manajeman
Sumber Daya Manusia (MSDM) dari
Angkatan 2017, 2018 dan 2019, sekitar 71
persen lulusan Polteknaker, telah diterima di
pasar kerja.
15 03
3 Bansos Cair Tahun 2022: Positive Rakyat62 Berikut ini informasi selengkapnya, menurut
6. Septem BSU, BLT, dan Sektor
.id
laman Sekretariat Kabinet : Pemerintah akan
ber
Transportasi, Simak Cara
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
2022 Cek Penerimanya
melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) pada tahun 2022. rakyat62.idPemerintah melanjutkan penyaluran bansos
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melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker), Kementerian Sosial (Kemensos),
dan Pemerintah Daerah (Pemda). Tiga
bantuan tersebut adalah BSU, BLT, dan
bantuan sektor transportasi bagi angkutan
umum serta nelayan. Adapun besaran dan
penerima bansos tersebut berbeda-beda.
15 03
3 Bansos Cair Tahun 2022: Positive Redaksih Pemerintah akan menyalurkan Bantuan
7. Septem BSU, BLT, dan Sektor
arian.co Subsidi Upah (BSU) melalui Kementerian
ber
Transportasi, Simak Cara
m
Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun
2022 Cek Penerimanya
2022. Pemerintah melanjutkan penyaluran
bansos melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker), Kementerian Sosial (Kemensos),
dan Pemerintah Daerah (Pemda). Tiga
bantuan tersebut adalah BSU, BLT, dan
bantuan sektor transportasi bagi angkutan
umum serta nelayan. Adapun besaran dan
penerima bansos tersebut berbeda-beda.
15 04
BLT Subsidi Gaji Cair,
Positive Okezone Berikut fakta BLT Subsidi Gaji cair yang
8. Septem Berikut 5 Fakta dan Pekerja
dirangkum Okezone di Jakarta, Minggu
ber
Bergaji Rp3,5 Juta Dapat
(4/9/2022). Pencairan BLT subsidi gaji atau
2022 'Bonus' Rp600.000
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dipercepat.
1. Cair Rp600 Ribu ke 16 Juta Pekerja. Namun
besarannya bukan Rp1 juta, melainkan
Rp600.000. Anggaran BLT subsidi gaji
tersebut dialokasikan dari bantalan sosial
yang disapkan jika harga BBM subsidi jadi
dinaikan.
15 04
BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 Neutral Okezone BLT subsidi gaji Rp600. 000 akan diberikan
9. Septem Cuma Buat Pekerja Gaji
kepada pekerja dengan gaji Rp3,5 juta per
ber
Rp3,5 Juta/Bulan
bulan. Bantuan dengan nominal Rp600. 000
2022
ini akan cair kepada 16 juta pekerja. BLT
subsidi gaji merupakan bantalan sosial yang
disiapkan pemerintah sebagai kebijakan
pengalihan subsidi BBM agar tidak
mengganggu daya beli masyarakat. Dan
syarat untuk mendapat BSU adalah pekerja
yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan.
16 04
Polemik BSU 2022: Dijanji Neutral Ayo
Polemik Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022
0. Septem Rp1 Juta, Hanya Cair Rp600
Bandung kini berlanjut. Menanti kurang lebih selama 5
bulan, akhirnya BSU 2022 cair dalam waktu
dekat. Setelah sempat dijanjikan dana subsidi
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ber
2022

Ribu, Buruh: 'Gula-Gula'
Saja

upah akan diberikan sebesar Rp1 juta kepada
para pekerja atau buruh, namun fakta yang
ada nominalnya berubah. Namun yang cair
hanya Rp600 ribu saja.

16 04
Sebanyak 13 Orang
Neutral Suaralira Ket Foto : Asesor BNSP, Wesly H Sihombing
1. Septem Pengurus SPI Terima SKW
menyerahkan Sertifikat SKW Skema
ber
dari BNSP
Wartawan Utama kepada Ketua Umum SPI,
2022
Suriani Siboro. Suaralira.com, Pekanbaru-Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) yang
diadakan di Tempat Uji Kompetensi
Wartawan (TUK) Solidaritas Pers Indonesia
(SPI), Pekanbaru, Riau pada tanggal 14-15 Juli
2022 dengan Skema Wartawan Muda
Reporter, Wartawan Madya, Wartawan
Utama, telah usai. Hal tersebut disampaikan
Ketua Umum SPI, Suriani Siboro dalam
sambutannya pada acara Penyerahan
Sertifikat SKW yang dikeluarkan Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Kantor
Sekretariat DPP SPI, Pekanbaru, Riau. Diakhir
sambutannya Suriani mengajak Wartawan
yang ingin mengikuti SKW sesi ke-2 yang akan
dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang
dapat mendaftarkan diri ke DPP SPI atau
bagian Administrasi TUK SPI.
16 04
BSU Tahun 2022 Sebesar Negative Banten.t Bagi warga Banten yang memenuhi syarat
2. Septem Rp 600 Ribu Cair, Warga
ribunne dan ketentuan menerima BSU, namun tidak
ber
Banten Tidak Dapat
ws.com mendapatkan bantuan bisa melaporkannya.
2022 Bantuan? Laporkan ke Sini
Laporan Wartawan TribunBanten.
- Tribunbanten.com
TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANGPemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI,
menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU)
pada September 2022 ini. Bagi warga Banten
yang memenuhi syarat dan ketentuan,
namun tidak mendapatkan bantuan bisa
melaporkannya.
16 04
Lowongan Kerja BUMN
3. Septem Terbaru, Cek Syarat dan
ber
Posisinya di Sini
2022

Neutral Liputan 5. Diutamakan memiliki pengalaman bekerja
6
minimal 1 tahun di bidang Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3):. PT Sucofindo
membuka lowongan kerja untuk divisi umum
dan manajemen aset, sebagai pegawai tidak
tetap (PPT) alias kontrak. Ayo buruan siapkan
diri dan daftarkan diri Rekanaker! - Lokasi
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penempatan di Kantor Pusat- Divisi Umum
dan Manajemen Aset.
16 04
Cek Penerima BSU 2022
Neutral Pikiran
4. Septem yang Sedang Cair, Login
Rakyat
ber
kemnaker.go.id di Sini dan
Depok
2022 Cairkan BLT Rp600.000

16 04
Catat! Syarat BLT Subsidi
5. Septem Gaji Rp 600. 000 Kini
ber
Disesuaikan Upah
2022 Minimum

Berikut ini lima syarat yang harus dipenuhi
pekerja agar bisa menerima BSU 2022 yang
sedang cair saat ini. BSU 2022 yang cair kali
ini adalah salah satu dari tiga tambahan
bantalan sosial pengalihan subsidi BBM.
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 tengah
disalurkan oleh pemerintah kepada para
pekerja. Presiden Jokowi menginstruksikan
untuk menyalurkan bantuan, salah satunya
kepada para pekerja dalam bentuk BSU 2022.

Positive Kumpara Syarat penerimaan bantuan subsidi upah
n
(BSU) alias subsidi gaji Rp 600. 000 kepada
para pekerja akan disesuaikan dengan upah
minimum di masing-masing daerah.
Sebelumnya, pemerintah memberikan
batasan gaji pekerja untuk mendapat
bantuan Rp 600.000, yakni di bawah Rp 3,5
juta. "Iya Karena tiap daerah tidak sama
kebijakannya," ujar Prastowo kepada
kumparan, Sabtu Dalam akun Twitter
pribadinya, Prastowo juga mengatakan
bahwa jika upah minimum suatu daerah di
atas Rp 3,5 juta, maka pekerja yang gajinya di
atas Rp 3,5 juta di daerah tersebut bisa
mendapatkan bantuan Rp 600.000. Prastowo
memastikan hal itu juga berlaku sebaliknya,
jika upah minimum suatu daerah di bawah
Rp 3,5 juta, maka pekerja yang gajinya di atas
Rp 3,5 juta di daerah tersebut tidak berhak
mendapat bantuan Rp 600.000.

16 04
BLT Cuma Pemanis, Buruh Negative Bizlaw
6. Septem Putuskan Turun ke Jalan
ber
Protes Kenaikan BBM 6
2022 September Mendatang

78

Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh
berencana menggelar aksi turun ke jalan
pada Selasa (06/09) mendatang. Dia
menambahkan di sisi lain, upah buruh tidak
naik dalam 3 tahun terakhir. Dengan kata
lain, diduga tahun depan upah buruh tidak
akan naik lagi," kata said dalam keterangan
tertulis yang dikutip Minggu (04/09). Said
juga menilai bantuan subsidi upah Rp 600
ribu yang terbagi menjadi Rp 150 ribu selama

4 bulan hanya "gula-gula" agar buruh tidak
protes.
16 04
Ketika Wamenaker
Neutral Abadikin
7. Septem Afriansyah Noor Berdialog
i.com
ber
dengan Karyawan PT Indo
2022 Acidatama

Keresahan mereka ditanggapi oleh Wakil
Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor
dengan langsung mengunjungi pabrik yang
berada di Desa Kemiri, Kecamatan
Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jumat
(2/9/2022). Oleh karena itu saya dengan
pimpinan di sini sudah berdiskusi," ucap
Wamen Afriansyah Noor. Abadikini.com,
KARANGANYAR-Karyawan pabrik etanol PT
Indo Acidatama Tbk dibuat resah akibat dari
hubungan bilateral Indonesia-Pakistan yang
membebaskan bea masuk impor etanol dari
Pakistan. "Korelasinya adalah seandainya
hasil produksi perusahaan ini berkurang
tentunya akan berdampak pada kerugian.

16 04
SEGERA CAIR, Bantuan
Positive Tribun
8. Septem Subsidi Gaji Rp600 Ribu
Bali
ber
Siap Disalurkan Kepada 16
2022 Juta Pekerja, Cek Disini

SEGERA CAIR, Bantuan Subsidi Gaji Rp600
Ribu Siap Disalurkan Kepada 16 Juta Pekerja,
Cek Disini Pemerintah melalui menteri
keuangan mengumumkan akan menyalurkan
Bantuan Subsisi Upah (BSU) kepada 16 juta
pekerja. "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. Bagi 16 juta
pekerja yang ingin mengetahui apakah
termasuk penerima BSU atau tidaknya bisa
mengikuti langkah-langkah ini: 1. Bantuan
sebesar Rp 600. 000 akan dibayarkan
sekaligus.

16 04
Seleksi Kartu Prakerja
Neutral Tribun
9. Septem Gelombang 43
News
ber
Diumumkan, Ini Cara Beli
2022 Pelatihan di Tokopedia dan
Bukalapak

Mitra platform digital tersebut adalah
Tokopedia, Bukalapak, Pintar, Karier. Dikutip
dari website resmi Kartu Prakerja, berikut ini
tutorial pembelian pelatihan menggunakan
Kartu Prakerja sebagai metode pembayaran
pada mitra Platform Digital Tokopedia dan
Bukalapak. Tutorial membeli pelatihan Kartu
Prakerja di Bukalapak:. Buka aplikasi
Bukalapak, lalu ketik "Prakerja" di tab
pencarian Pilih jenis kursus sesuai dengan
minat dan bakat Kursus bisa diurutkan
berdasarkan harga termurah, termahal, atau
kelas terbaru Cek detail kurikulum kursus dan
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ulasan Kalau sudah OK, klik "YA" pada syarat
dan ketentuan Lalu, masukkan nomor Kartu
Prakerja yang sesuai, untuk kemudian
diverifikasi oleh sistem Selanjutnya, lakukan
pembayaran, kemudian jika sukses kode OTP
akan dikirim ke nomor ponsel yang terdaftar
di Kartu Prakerja Lalu, masukkan kode OTP
yang dikirim dan klik tombol "Verifikasi"
Peserta akan mendapatkan kode untuk
dipakai di situs penyedia kursus Untuk lihat
kode kupon cek di "Detail Tagihan" atau
Email.
17 04
Seleksi Kartu Prakerja
Neutral 31left.co Mitra platform digital tersebut adalah
0. Septem Gelombang 43
m
Tokopedia, Bukalapak, Pintar, Karier. Dikutip
ber
Diumumkan, Ini Cara Beli
dari website resmi Kartu Prakerja, berikut ini
2022 Pelatihan di Tokopedia dan
tutorial pembelian pelatihan menggunakan
Bukalapak | 31left
Kartu Prakerja sebagai metode pembayaran
pada mitra Platform Digital Tokopedia dan
Bukalapak. Tutorial membeli pelatihan Kartu
Prakerja di Bukalapak:. - Buka aplikasi
Bukalapak, lalu ketik "Prakerja" di tab
pencarian.
17 04
Tolak Kenaikan Harga BBM, Negative Kompas
1. Septem Buruh Bakal Demo Besarber
besaran 6 September 2022
2022

Serikat buruh bakal menggelar aksi
demonstrasi besar-besaran menolak
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
pada 6 September 2022 di 33 provinsi.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan akan
ada puluhan ribu buruh yang akan menggelar
demo. Adapun aksi demo buruh di Jakarta
akan dipusatkan di depan Gedung DPR.
Buruh meminta Pimpinan DPR memanggil
Menko Perekonomian, Menteri Keuangan,
Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait
dengan kebijakan kenaikan harga BBM.

17 04
BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 Neutral Bukti
2. Septem Cair, Hanya 16 Juta Pekerja
Pers
ber
yang Dapat!
2022

Bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi
gaji cair Rp600. 000 ke 16 juta pekerja. BSU
yang dimaksud untuk membantu 16 juta
pekerja yang memliki gaji maksimum Rp3,5
juta per bulan. BSU ini merupakan bantalan
sosial yang disiapkan pemerintah sebagai
kebijakan pengalihan subsidi BBM agar tidak
mengganggu daya beli masyarakat. Total
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anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6
triliun.
17 04
Siap-siap! Buruh akan Gelar Negative Haluan
3. Septem Aksi Besar Desak
ber
Pembatalan Kenaikan
2022 Harga BBM - Harian Haluan

Partai Buruh dan serikat pekerja menolak
kebijakan pemerintah menaikkan harga
bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Bilamana aksi 6 September tidak didengar
pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan
KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan
mengusung isu; tolak kenaikan harga BBM,
tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun
2023 sebesar 10% sampai 13%," ucap dia.
Mereka menyiapkan unjuk rasa besarbesaran menuntut pembatalan kebijakan ini.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal
menyampaikan aksi ini akan diikuti puluhan
ribu buruh yang dipusatkan di DPR RI pada
Selasa (6/9/2022).

17 04
Cair September 2022, Cara Positive Kompas Dina Rahmawati Pemerintah akan
4. Septem Cek Penerima BLT Subsidi
menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU)
ber
Gaji Rp 600.000
atau subsidi gaji Rp 600. 000 pada September
2022
2022, lantas apa saja syarat dan bagaimana
cara mengeceknya?. Dilansir dari laman
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
BLT bantuan subsidi gaji Rp 600. 000 akan
cair pada bulan September 2022. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," tutur Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah seperti dikutip
dari keterangan tertulis, 31 Agustus 2022.
Dina Rahmawati Pemerintah akan
menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU)
atau subsidi gaji Rp 600. 000 pada September
2022, lantas apa saja syarat dan bagaimana
cara mengeceknya?.
17 04
Bupati Inhil Buka Pelatihan Neutral Riau 24
5. Septem Program Pendidikan dan
ber
Pelatihan Vokasi UPT BLK
2022 Disnakertrans
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Bupati Indragiri Hilir yang diwakili Sekretaris
Daerah H. Afrizal membuka pelatihan
berbasis Kompetensi gelombang 1 program
pendidikan & pelatihan vokasi UPT BLK
Disnakertrans Inhil di aula Bappeda Komp.
Acara yang dihadiri Kepala Balai Besar
Pelatihan dan Produktivitas Medan
Kementrian Tenaga Kerja RI dan
Kadisnakertrans Inhil serta undangan lainnya
di ikuti 32 peserta hasil seleksi dengan rincian

16 orang peserta pelatihan kejuruan practical
office advance dan 16 orang peserta
pelatihan garment apparel. Bupati Indragiri
Hilir dalam sambutannya yang dibacakan
oleh Sekda Inhil H. Afrizal menyambut baik
dengan dilaksanakannya pelatihan ini dengan
harapan akan memberikan pengetahuan dan
keterampilan para peserta serta menciptakan
peluang lapangan pekerjaan baru di
masyarakat. Kantor Bupati Jl. Akasia no. 01
Tembilahan, Kamis 01 September 2022.
17 04
Perubahan Tren Pekerjaan Positive Republik
6. Septem di Era Digital
a
ber
Membutuhkan
2022 <em>Skill</em> Terkait
Teknologi yang Mumpuni
|Republika Online

Tren digital membuka peluang dan
kesempatan yang sangat luas, namun
terdapat tantangan besar di mana sumber
daya manusia saat ini harus cepat belajar dan
beradaptasi dengan teknologi. "Era saat ini
kita dituntut untuk selalu belajar, tidak bisa
hari ini kita bisa Canva, dua tahun lagi
mungkin muncul versi berbeda,"katanya saat
webinar Makin Cakap Digital 2022 untuk
kelompok komunitas dan masyarakat di
wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis
(25/8/2022). Webinar #MakinCakapDigital
2022 untuk kelompok komunitas dan
masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa
Timur merupakan bagian dari sosialisasi
Gerakan Nasional Literasi Digital yang
diselenggarakan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika bekerja sama
dengan Siberkreasi. Founder Jawaradigital.id
dan Relawan TIK Indonesia, Muh Nurfajar
Muharom, mengatakan, Kementerian Tenaga
Kerja Amerika Serikat bahkan menyebutkan
skill di era digital hanya akan terpakai hingga
5 tahun saja, di masa mendatang bisa terjadi
pemutakhiran yang membutuhkan adaptasi
lebih lanjut.

17 04
UPT BLK Disnakertrans Inhil Positive Riau1.co Bupati Indragiri Hilir yang diwakili Sekretaris
7. Septem Gelar Pelatihan Berbasis
m
Daerah H. Afrizal membuka pelatihan
ber
Kompetensi
berbasis Kompetensi gelombang 1 program
2022
pendidikan & pelatihan vokasi UPT BLK
Disnakertrans Inhil di aula Bappeda Komp.
Kantor Bupati Jl. Akasia no. 01 Tembilahan,
Kamis 01 September 2022. Acara yang
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dihadiri Kepala Balai Besar Pelatihan dan
Produktivitas Medan Kementrian Tenaga
Kerja RI dan Kadisnakertrans Inhil serta
undangan lainnya di ikuti 32 peserta hasil
seleksi dengan rincian 16 orang peserta
pelatihan kejuruan practical office advance
dan 16 orang peserta pelatihan garment
apparel. Tujuan diadakannya pelatihan ini
adalah, meningkatkan kompetensi angkatan
kerja, meningkatkan kemampuan angkatan
kerja dalam memahami dan
mengimplementasikan kompetensi yang di
miliki serta meningkatkan kualitas dan
produktivitas angkatan kerja.
17 04
13 Orang Pengurus SPI
Neutral Mediahu Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) yang
8. Septem Terima Sertifikat Wartawan
maspolri diadakan di Tempat Uji Kompetensi
ber
dari Lembaga Negara BNSP
.com
Wartawan (TUK) Solidaritas Pers Indonesia
2022
(SPI), Pekanbaru, Riau pada tanggal 14-15 Juli
2022 dengan Skema Wartawan Muda
Reporter, Wartawan Madya, Wartawan
Utama, telah usai. Hal tersebut disampaikan
Ketua Umum SPI, Suriani Siboro dalam
sambutannya pada acara Penyerahan
Sertifikat SKW yang dikeluarkan BNSP di
Kantor Sekretariat DPP SPI, Pekanbaru, Riau.
Lanjutnya, adapun landasan hukum tentang
BNSP dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Pers Indonesia menjalankan Sertifikasi
Kompetensi Wartawan (SKW) adalah sbb : 1.
Diakhir sambutannya Suriani mengajak
Wartawan yang ingin mengikuti SKW sesi ke2 yang akan dilaksanakan pada bulan
Oktober mendatang dapat mendaftarkan diri
ke DPP SPI atau bagian Administrasi TUK SPI.
17 04
Sertifikat Wartawan
9. Septem Berlogo Burung Garuda
ber
Resmi Diterima Pengurus
2022 SPI - Media Online
Libasriau.com

Positive Libasriau Pekanbaru, Riau- Sertifikasi Kompetensi
.com
Wartawan (SKW) yang diadakan di Tempat
Uji Kompetensi Wartawan (TUK) Solidaritas
Pers Indonesia (SPI), Pekanbaru, Riau pada
tanggal 14-15 Juli 2022 dengan Skema
Wartawan Muda Reporter, Wartawan
Madya, Wartawan Utama, telah usai. Hal
tersebut disampaikan Ketua Umum SPI,
Suriani Siboro dalam sambutannya pada
acara Penyerahan Sertifikat SKW yang
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dikeluarkan BNSP di Kantor Sekretariat DPP
SPI, Pekanbaru, Riau. Wanita yang juga
merupakan aktifis pers di Riau ini
menuturkan, tidak ada maksud menilai
bahwa orang yang telah memiliki sertifikat
lebih hebat atau lebih pintar dari yang belum
memiliki sertifikat. Dari 14 peserta (Asesi)
yang mendaftar, hanya 1 orang Asesi yang
gagal, itupun terkait persyaratan administrasi
yang tidak lengkap.
18 04
Cara Cek Penerima BLT
0. Septem Subsidi Gaji Rp 600.000,
ber
Cair Bulan Ini
2022

Positive Tribun
News
Aceh

Dilansir dari laman Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), BLT bantuan
subsidi gaji Rp 600. 000 akan cair pada bulan
September 2022. Pemerintah akan kembali
menyalurkan bantuan subsidi gaji atau
bantuan subsidi upah (BSU) kepada para
pekerja bergaji paling banyak Rp 3,5 juta per
bulan. Dana yang dialokasikan untuk bantuan
subsidi gaji tahun 2022 sebesar Rp 9,6 triliun,
dengan sasaran penerima sebanyak 16 juta
pekerja. Nantinya, masing-masing penerima
subsidi gaji akan memperoleh uang bantuan
sebesar Rp 600 ribu.

18 04
BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 Positive Pikiran
1. Septem Cair Bulan Ini, Cek
Rakyat
ber
Penerima BSU 2022 di Link
Depok
2022 Berikut dan Cairkan
Bantuan

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 saat ini
sudah mulai disalurkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). Penyaluran
BSU 2022 ini sesuai dengan instruksi Presiden
Jokowi sehubungan dengan pengalihan
subsidi BBM. Disampaikan oleh Menteri
Keuangan, Sri Mulyani, BSU 2022 disalurkan
sebagai salah satu tambahan bantalan sosial
bagi masyarakat. BSU atau BLT subsidi gaji ini
akan disalurkan kepada 16 juta pekerja dari
berbagai sektor industri.

18 04
Cara verifikasi penerima
2. Septem subsidi upah BLT Rp 600.
ber
000 cair bulan ini - Berita
2022 Terbaru

Positive Beritater Menurut laporan dari situs Kementerian
baru.ne Tenaga Kerja (Kemnaker), bantuan subsidi
ws
upah BLT sebesar Rs 600. 000 akan dicairkan
pada September 2022. SERAMBINEWS.COMPemerintah akan kembali menyalurkan
bantuan subsidi upah atau bantuan subsidi
upah (BSU) kepada pekerja dengan gaji
maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Selanjutnya,
setiap penerima subsidi upah akan menerima
subsidi sebesar Rs 600.000. Dina Rahmawati
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Pemerintah akan menyalurkan subsidi gaji
(BSU) atau subsidi upah sebesar Rp 600. 000
pada September 2022.
18 04
Lowongan Kerja BUMN
Neutral Sulsel
3. Septem Terbaru, PT Sucofindo Buka
Online
ber
Rekrutmen Posisi Arsiparis
2022

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) itu membuka rekrutmen untuk posisi
General Services Officer 1, khususnya
Arsiparis. Berikut persyaratan umum yang
ditetapkan PT Sucofindo:. 3. Bersedia
ditempatkan dan ditugaskan di seluruh
wilayah kerja PT Sucofindo. Jika memiliki
pertanyaan terkait lowongan ini, dapat
disampaikan melalui alamat email PT
Sucofindo, yaitu helpdeskrekrutmen@sucofindo.co.id. PT Sucofindo
menyatakan jawaban dari pertanyaan yang
masuk akan diberikan selambatnya sehari
jam setelah pertanyaan diterima.

18 04
Cara verifikasi penerima
4. Septem subsidi upah BLT Rp 600.
ber
000 cair bulan ini - Berita
2022 Terbaru

Positive Beritater Menurut laporan dari situs Kementerian
baru.ne Tenaga Kerja (Kemnaker), bantuan subsidi
ws
upah BLT sebesar Rs 600. 000 akan dicairkan
pada September 2022. SERAMBINEWS.COMPemerintah akan kembali menyalurkan
bantuan subsidi upah atau bantuan subsidi
upah (BSU) kepada pekerja dengan gaji
maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Selanjutnya,
setiap penerima subsidi upah akan menerima
subsidi sebesar Rs 600.000. Dina Rahmawati
Pemerintah akan menyalurkan subsidi gaji
(BSU) atau subsidi upah sebesar Rp 600. 000
pada September 2022.

18 04
Bansos BBM Dipastikan
5. Septem Tepat Sasaran
ber
2022

Positive Indonesi Baca: Kebijakan Penaikan BBM Disesalkan.
atoday.c Perbaikan pertama adalah memperbarui data
o.id
sasaran atau Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) secara lebih sering. Saat ini,
DTKS selalu diperbarui per satu bulan.
"Sebelumnya, data penerima hanya
diperbarui per satu tahun sekali," kata
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden
Abraham Wirotomo di Jakarta, Minggu, 4
September 2022.

18 04
Bansos BBM Dipastikan
6. Septem Tepat Sasaran

Positive Medcom Penyaluran bantuan sosial (bansos) bahan
.id
bakar minyak (BBM) dipastikan bakal tepat
sasaran. Pemerintah telah melakukan
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ber
2022

sejumlah perbaikan yang membuat seluruh
program perlindungan sosial berjalan lebih
baik dari sebelumnya. Perbaikan pertama
adalah memperbarui data sasaran atau Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara
lebih sering. Saat ini, DTKS selalu diperbarui
per satu bulan.

18 04
13 Orang Pengurus SPI
Neutral Medialo Foto : Asesor BNSP, Wesly H Sihombing
7. Septem Terima Sertifikat Wartawan
kal.co menyerahkan Sertifikat SKW Skema
ber
dari Lembaga Negara BNSP
Wartawan Utama kepada Ketua Umum SPI,
2022
Suriani Siboro. PEKANBARU, Medialokal.coSertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) yang
diadakan di Tempat Uji Kompetensi
Wartawan (TUK) Solidaritas Pers Indonesia
(SPI), Pekanbaru, Riau pada tanggal 14-15 Juli
2022 dengan Skema Wartawan Muda
Reporter, Wartawan Madya, Wartawan
Utama, telah usai. Hal tersebut disampaikan
Ketua Umum SPI, Suriani Siboro dalam
sambutannya pada acara Penyerahan
Sertifikat SKW yang dikeluarkan BNSP di
Kantor Sekretariat DPP SPI, Pekanbaru, Riau.
Lanjutnya, adapun landasan hukum tentang
BNSP dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Pers Indonesia menjalankan Sertifikasi
Kompetensi Wartawan (SKW) adalah sbb : 1.
18 04
Peletakan Batu Pertama
Positive Radarba Setelah melakukan peletakan batu pertama
8. Septem Pembangunan BLK Ponpes
ngsa.co.i pembangunan BLK di Ponpes Hidayatul
ber
Hidayatul Qur'an Al
d
Quran Al Istiqomah Dusun Surowono,
2022 Istiqomah Dihadiri Anggota
Anggota DPR RI yang akrab disapa Panglima
DPR RI
Nurhadi ini secara simbolis juga melakukan
pembagian bantuan kepada Takmir Masjid
dan Mushola di wilayah Desa Canggu.
Peletakan batu pertama BLK di Ponpes
Hidayatul Quran Al Istiqomah Dusun
Surowono, Desa Canggu ini, juga dihadiri oleh
Kapolsek Badas yang diwakili Yossy, Ketua
Ranting NU Desa Canggu, dan Vendit
Wicahyoko, penggiat sosial di wilayah Badas
dan sekitarnya, dan lain sebagainya. Ahmad
Masruqi Abdul Aziz, yang mendapatkan
bantuan pembangunan gedung BLK dari
Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia melalui Anggota Komisi IX DPR RI
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dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, S.Pd.
"Terima kasih kepada Bapak Nurhadi yang
sudah hadir di pondok pesantren ini, padahal
kemarin beliau masih berada di Kalimantan,
namun hari ini Alhamdulillah dapat hadir
disini. KEDIRI, RadarBangsa.co.id- Anggota
Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem
Dapil Jawa Timur VI, yang meliputi Kabupaten
/ Kota Kediri, Blitar, dan Kabupaten
Tulungagung, Nurhadi, S.Pd, melakukan
peletakan batu pertama pembangunan BLK
Komunitas Tahap-1 dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun
2022.
18 04
Buruh Bakal Demo Besar- Negative Tribun
9. Septem besaran 6 September 2022,
News
ber
Tolak Kenaikan Harga BBM
Aceh
2022

19 04
Menaker Siapkan BSU
0. Septem Guna Cegah Pemutusan
ber
Hubungan Kerja
2022 Perusahaan dengan
Pekerja

Serikat buruh bakal menggelar aksi
demonstrasi besar-besaran menolak
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
pada 6 September 2022 di 33 provinsi.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan akan
ada puluhan ribu buruh yang akan menggelar
demo. Adapun aksi demo buruh di Jakarta
akan dipusatkan di depan Gedung DPR.
Buruh meminta Pimpinan DPR memanggil
Menko Perekonomian, Menteri Keuangan,
Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait
dengan kebijakan kenaikan harga BBM.

Positive News
"Menaker juga melakukan koordinasi dengan
Summed Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Up
Ketenagakerjaan terkait data calon penerima
BSU. Sumber foto: CNN
IndonesiaKementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menyiapkan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) pada September 2022. BSU akan
langsung disalurkan ke rekening bank pekerja
penerima bantuan. Dirinya menambahkan,
selain koordinasi dengan bank, Pos Indonesia
juga akan dijalin kerja samanya terkait teknis
dari penyaluran bantuan subsidi upah.

19 04
Bukan Kemnaker, Jokowi Neutral Ayo
Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi)
1. Septem Turun Tangan Pastikan BSU
Bandung juga telah menyampaikan perihal pencairan
ber
2022 Cair September
BSU 2022. Soal polemik kapan BSU 2022 cair
2022
sepertinya sudah masuk dalam babak baru.
Setelah sebelumnya Kemnaker tengah
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mengupayakan jika BSU 2022 cair di bulan
September. Bukan hanya BSU BPJS
Ketenagakerjaan, Presiden Joko Widodo juga
menyampaikan pemerintah akan
memberikan Bansos lainnya kepada warga
kurang mampu.
19 04
Nurhadi NasDem Dukung Positive Journalis Nurhadi, S.Pd Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi
2. Septem Santri Ponpes Hidayatul
t.co.id Partai NasDem melakukan peletakan batu
ber
Qur'an Al Istiqomah Fokus
pertama pembangunan BLK Komunitas Tahap
2022 Geluti Multimedia
I dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Tahun 2022. Minggu (4/9/2022).
Nurhadi, S.Pd Anggota DPR RI Komisi IX dari
Fraksi NasDem menyampaikan, hari ini saya
bisa kembali lagi ke pondok pesantren ini.
BLK ini difokuskan untuk pelatihan
multimedia, " ucap Nurhadi.. "Mereka harus
dibekali keilmuan tentang kemajuan
teknologi disamping harus tetap menerima
pendidikan agama supaya anak didik kita
menjadi generasi yang memiliki budi pekerti
yang luhur, yang berbakti kepada orang tua,
kepada kiai kepada ulama dan kepada bangsa
dan negara, "ungkap Nurhadi..
19 04
5 Tips Pembuatan Resume Positive Portal Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui
3. Septem yang Ramah ATS, Penting
Jember bahwa membuat resume yang ATS friendly
ber
Diketahui oleh Para
penting untuk dilakukan oleh para pelamar
2022 Pelamar Kerja
kerja pada masa kini. Berikut informasi
mengenai lima tips dalam pembuatan
resume yang ramah ATS dimana penting
untuk diketahui oleh para pelamar kerja.
Menurut postingan tersebut terdapat lima
cara atau tips yang dapat dicoba untuk
diterapkan dalam membuat resume ramah
ATS, dimana kelima cara tersebut adalah
sebagai berikut. Apakah sudah sering
mengirim lamaran kerja ke berbagai tempat,
namun belum ada yang lolos atau menerima
panggilan interview?.
19 04
CAIR BESOK! BSU 2022
Neutral Ayo
Benarkah bantuan subsidi upah BSU 2022
4. Septem Rp600 Ribu atau Rp1 Juta?
Surabaya cair besok? Sebelumnya, disebut BSU 2022
ber
Cek di Sini
bakal cair April dengan besaran Rp1 juta.
2022
Dana BSU 2022 ini pun berasal dari
pengalihan subsidi bahan bakar minyak
(BBM). Mengenai waktu pencairan BSU 2022
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sebesar Rp600 ribu, pemerintah dalam hal ini
Kemnaker memberikan isyarat
penyalurannya dalam bulan September ini.
19 04
13 Orang Pengurus SPI
Neutral Alealetv Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) yang
5. Septem Terima Sertifikat Wartawan
news.co diadakan di Tempat Uji Kompetensi
ber
dari Lembaga Negara BNSP
m
Wartawan (TUK) Solidaritas Pers Indonesia
2022
(SPI), Pekanbaru, Riau pada tanggal 14-15 Juli
2022 dengan Skema Wartawan Muda
Reporter, Wartawan Madya, Wartawan
Utama, telah usai. Hal tersebut disampaikan
Ketua Umum SPI, Suriani Siboro dalam
sambutannya pada acara Penyerahan
Sertifikat SKW yang dikeluarkan BNSP di
Kantor Sekretariat DPP SPI, Pekanbaru, Riau.
Lanjutnya, adapun landasan hukum tentang
BNSP dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Pers Indonesia menjalankan Sertifikasi
Kompetensi Wartawan (SKW) adalah sbb :. 1.
Diakhir sambutannya Suriani mengajak
Wartawan yang ingin mengikuti SKW sesi ke2 yang akan dilaksanakan pada bulan
Oktober mendatang dapat mendaftarkan diri
ke DPP SPI atau bagian Administrasi TUK SPI.
19 04
KSP Klaim Bansos BBM
6. Septem Pasti Tepat Sasaran - Aira
ber
Transport
2022

Positive Aira
TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden
Transpor Abraham Wirotomo memastikan bahwa
t
penyaluran bantuan sosial bahan bakar
minyak (BBM) akan tepat sasaran.
Masyarakat secara terbuka bisa mengecek
melalui cekbansos.kemensos.go.id. Selain itu,
pemerintah juga meningkatkan partisipasi
keterlibatan publik melalui mekanisme usulsanggah. (OL-8). Pemerintah telah melakukan
sejumlah perbaikan yang membuat seluruh
program perlindungan sosial berjalan lebih
baik dari sebelumnya.

19 04
KSP Klaim Bansos BBM
7. Septem Pasti Tepat Sasaran
ber
2022

Positive Media TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden
Indonesi Abraham Wirotomo memastikan bahwa
a
penyaluran bantuan sosial bahan bakar
minyak (BBM) akan tepat sasaran.
Pemerintah telah melakukan sejumlah
perbaikan yang membuat seluruh program
perlindungan sosial berjalan lebih baik dari
sebelumnya. Perbaikan pertama adalah
dengan memperbarui data sasaran atau Data
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Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara
lebih sering. Sekarang DTKS selalu diperbarui
per satu bulan.
19 04
13 Orang Pengurus SPI
Neutral Purnama Sertifikat Wartawan Berlogo Burung Garuda
8. Septem Terima Sertifikat Wartawan
News
Resmi Diterima Pengurus SPI. Pekanbaru,
ber
dari Lembaga Negara BNSP
Riau Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW)
2022
yang diadakan di Tempat Uji Kompetensi
Wartawan (TUK) Solidaritas Pers Indonesia
(SPI), Pekanbaru, Riau pada tanggal 14-15 Juli
2022 dengan Skema Wartawan Muda
Reporter, Wartawan Madya, Wartawan
Utama, telah usai. Hal tersebut disampaikan
Ketua Umum SPI, Suriani Siboro dalam
sambutannya pada acara Penyerahan
Sertifikat SKW yang dikeluarkan BNSP di
Kantor Sekretariat DPP SPI, Pekanbaru, Riau.
Lanjutnya, adapun landasan hukum tentang
BNSP dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Pers Indonesia menjalankan Sertifikasi
Kompetensi Wartawan (SKW) adalah sbb :. 1.
19 04
Cek Ulang Data Penerima
9. Septem Subsidi
ber
2022

Positive Jawa Pos Penerima yang berhak tak bisa menerima
haknya, sedangkan yang tak berhak bisa
menikmati tambahan belanja. DI tengah rasa
penasaran menunggu kelanjutan serial drama
Duren Tiga, rakyat kecil sempat tersenyum
bahagia mendengar berita menyejukkan dari
pemerintah. Melalui Menteri Keuangan Sri
Mulyani, pemerintah mengumumkan telah
menyiapkan tambahan bantalan sosial
sebesar Rp 24,17 triliun sekaligus
mengalihkan subsidi bahan bakar minyak
(BBM) agar tepat sasaran. BBM bersubsidi
yang semestinya dikonsumsi rakyat kecil yang
biasa menggunakan mobil ceketer (cc kecil)
ternyata banyak ditenggak mobil-mobil
mewah sekelas Alphard dan lain-lain.

20 04
KSP: Bansos BBM Pasti
0. Septem Tepat Sasaran!
ber
2022

Positive Medcom Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP)
.id
Abraham Wirotomo memastikan penyaluran
bantuan sosial (bansos) bahan bakar minyak
(BBM) akan tepat sasaran. Pemerintah telah
melakukan sejumlah perbaikan yang
membuat seluruh program perlindungan
sosial berjalan lebih baik dari sebelumnya.
Perbaikan pertama adalah dengan
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memperbarui data sasaran atau Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara
lebih sering. Sekarang DTKS selalu diperbarui
per satu bulan.
20 04
Triliunan Rupiah
1. Septem Berpotensi Masuk Minut
ber
Tahun 2023
2022

Neutral Media Sehingga, dapat dipastikan akan ada kucuran
Manado anggaran tahun 2023 yang nantinya
diberikan oleh pemerintah Pusat. Apalagi,
target pembangunan infrastruktur di
Likupang tahun 2024 sudah seperti DPSP
lainnya yang lebih dahulu," jelas Bupati
sambil menikmati kopi hitam dengan cemilan
kue kenari gula merah khas Minut.
Ditambahkan Bupati JG, tahun 2023 dalam
rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK),
Kementerian Tenaga Kerja Republik
Indonesia, akan bangun Unit Pelayanan
Teknis Pusat (UPTP) di Kabupaten Minahasa
Utara menjadi yang pertama dan satusatunya terbesar di Sulawesi Utara. Tentu ini
untuk masyarakat Minut, sebab BLK ini jga
akan menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BPVP) yang akan dinikmati
masyarakat," jelas Bupati.

20 04
13 Orang Pengurus SPI
Neutral Lintas
2. Septem Terima Sertifikat Wartawan
Riau
ber
dari Lembaga Negara BNSP
News
2022
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Foto : Asesor BNSP, Wesly H Sihombing
menyerahkan Sertifikat SKW Skema
Wartawan Utama kepada Ketua Umum SPI,
Suriani Siboro.
PEKANBARU,LintasRiauNews.com- Sertifikasi
Kompetensi Wartawan (SKW) yang diadakan
di Tempat Uji Kompetensi Wartawan (TUK)
Solidaritas Pers Indonesia (SPI), Pekanbaru,
Riau pada tanggal 14-15 Juli 2022 dengan
Skema Wartawan Muda Reporter, Wartawan
Madya, Wartawan Utama, telah usai. Hal
tersebut disampaikan Ketua Umum SPI,
Suriani Siboro dalam sambutannya pada
acara Penyerahan Sertifikat SKW yang
dikeluarkan BNSP di Kantor Sekretariat DPP
SPI, Pekanbaru, Riau. Lanjutnya, adapun
landasan hukum tentang BNSP dan Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia
menjalankan Sertifikasi Kompetensi
Wartawan (SKW) adalah sbb :. 1.

20 04
Menaker: Lulusan
Negative Pikiran
3. Septem Politeknik Jangan Sumbang
Rakyat
ber
Pengangguran Baru
2022

20 04
Cek Ulang Data Penerima
4. Septem Subsidi
ber
2022

Terkait hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (
Menaker ) Ida Fauziyah menegaskan seluruh
lulusan Politeknik Ketenagakerjaan
(Polteknaker) harus menjadi generasi yang
tangguh, unggul dan kompeten dalam
menyikapi segala perubahan dan tantangan
bidang ketenagakerjaan. Jangan mudah
menyerah dan hadapi semua tantangan serta
peluang yang ada. Jangan pernah takut salah
dan gagal," katanya di depan orangtua dan
keluarga wisudawan. "Hal ini sekaligus
sebagai ajang untuk mendekatkan dan
promosi serta membangun citra positif
kepada seluruh stakeholder serta untuk
meningkatkan nilai tambah Politeknik
Ketenagakerjaan kepada masyarakat,"
katanya.

Positive Xnews.id Penerima yang berhak tak bisa menerima
haknya, sedangkan yang tak berhak bisa
menikmati tambahan belanja. DI tengah rasa
penasaran menunggu kelanjutan serial drama
Duren Tiga, rakyat kecil sempat tersenyum
bahagia mendengar berita menyejukkan dari
pemerintah. Melalui Menteri Keuangan Sri
Mulyani, pemerintah mengumumkan telah
menyiapkan tambahan bantalan sosial
sebesar Rp 24,17 triliun sekaligus
mengalihkan subsidi bahan bakar minyak
(BBM) agar tepat sasaran. BBM bersubsidi
yang semestinya dikonsumsi rakyat kecil yang
biasa menggunakan mobil ceketer (cc kecil)
ternyata banyak ditenggak mobil-mobil
mewah sekelas Alphard dan lain-lain.

20 04
Menaker Minta Lulusan
Positive Infopubli Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
5. Septem Polteknaker Jadi Generasi
k.id
Fauziyah, menegaskan seluruh lulusan
ber
Tangguh dan Unggul
Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker)
2022
harus menjadi generasi yang tangguh, unggul
dan kompeten dalam menyikapi segala
perubahan dan tantangan bidang
ketenagakerjaan. Penegasan tersebut
disampaikan Ida Fauziyah saat memberikan
Orasi Ilmiah Wisuda Polteknaker bertema
'Jadilah Generasi yang Tangguh dan Unggul'
di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Sabtu
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(3/9/2022). "Melalui wisudawan wisudawati
yang hari ini diwisuda, Polteknaker telah
mencetak lulusan yang saya harapkan
menjadi lulusan yang andal, memiliki
kompetensi, ilmu, keterampilan, dan juga
perilaku yang baik, " ujar Ida Fauziyah. Ida
Fauziyah menyambut gembira dari 81
wisudawan dan wisudawati Polteknaker
Diploma III program studi Manajeman
Sumber Daya Manusia (MSDM) dari
Angkatan 2017, 2018 dan 2019, sekitar 71
persen lulusan Polteknaker, telah diterima di
pasar kerja.
20 04
Pemkab dan DPRD
Neutral Inilah
6. Septem Kabupaten Bandung Godok
Koran
ber
Perda Retribusi TKA
2022

INLAHKORAN, Soreang- Pemerintah
Kabupaten Bandung bersama DPRD setempat
menggodok Raperda retribusi tenaga kerja
asing (TKA). Lantaran tak ada Perda tersebut,
selama ini Kabupaten Bandung kehilangan
potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari
retribusi TKA sekitar Rp4 miliar per tahun.
"Setiap tahunnya kita kehilangan potensi
pendapatan dari retribusi TKA yang bekerja di
Kabupaten Bandung kurang lebih Rp4 miliar.
Makanya kami mendorong agar Perda ini
segera rampung," kata Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Kabupaten Bandung Rukmana, Minggu 4
September 2022.

20 04
BP Jamsostek Cairkan MLT Neutral Kontan Hingga Juli 2022, BP Jamsostek telah
7. Septem Perumahan Senilai Rp 147
menyalurkan MLT Perumahan senilai Rp 147
ber
Miliar
miliar atau meningkat hingga 3750,7% secara
2022
tahunan. Dalam menjalankan program
Jaminan Hari Tua (JHT), BPJS
Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek juga
memiliki fasilitas Manfaat Layanan Tambahan
(MLT) Perumahan yang juga mulai diminati
pesertanya. "Peningkatan signifikan ini
disebabkan terbitnya Permenaker 17 Tahun
2021 yang mendasari adanya beberapa
peningkatan nilai manfaat dalam MLT," ujar
Depdir Humas dan Antar Lembaga BP
Jamsostek Oni Marbun kepada Kontan.co.id,
akhir pekan lalu. Sebagai informasi, hingga
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Juli 2022 total dana kelolaan Program JHT BP
Jamsostek tercatat mencapai Rp 393,4 triliun.
20 04
Kemnaker Berencana
Neutral Kompas Pemerintah melalui Kementerian
8. Septem Perluas Cakupan Penerima
Ketenagakerjaan (Kemnaker) berupaya agar
ber
BSU 2022, Ini
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Subsidi Gaji
2022 Penjelasannya
bagi pekerja akan cair pada September 2022.
Adapun besaran BSU yang diterima tiap
pekerja adalah Rp 600.000. Seperti diketahui,
penerima BSU merupakan mereka yang
kepesertaannya telah terdaftar dalam BPJS
Ketenagakerjaan sampai Juli 2022. Berikut
penjelasan dari Kemnaker:. Penjelasan
Kemnaker.
20 04
Intip 6 Hal yang Bikin
9. Septem Pekerja Ogah Resign dari
ber
Pekerjaannya, Nomor 1
2022 Paling Dicari!

Neutral Okezone Hal ini di picu karena jumlah lulusan dari
tahun ke tahun tidak seimbang dengan
jumlah lapangan kerja yang ada. 6. Atasan
yang baik Hati. Ada beberapa hal yang sering
kali jadi alasan pekerja bertahan di
lingkungan kerjanya. Diketahui, lingkungan
kerja yang nyaman akan membuat karyawan
bahagia selama bekerja.

21 04
Banyak PMI Terkendala
0. Septem Kesehatan, Kemenaker
ber
Fokus Penanganan TBC
2022

Positive Republik Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah
a
Noor mengatakan, ada banyak pekerja
migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan ke
Indonesia karena tidak lolos dalam
pemeriksaan kesehatan, terutama
Tuberkulosis (TBC). Karena itu, pihaknya akan
memprioritaskan penganan TBC bagi PMI.
"Kita ingin seluruh PMI selalu mendapatkan
prioritas pemeriksaan kesehatan TBC," kata
Afriansyah Noor dalam siaran persnya, Ahad
(4/9/2022). "Saya mengingatkan kepada
seluruh P3MI untuk dapat memberikan
pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan
TBC kepada para PMI," ucapnya.

21 04
Begini Pesan Menaker
1. Septem kepada Lulusan
ber
Polteknaker
2022

Neutral Surya
Kabar
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menegaskan, seluruh lulusan
Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker)
harus menjadi generasi yang tangguh, unggul
dan kompeten dalam menyikapi segala
perubahan dan tantangan bidang
ketenagakerjaan. Penegasan tersebut
disampaikan Ida Fauziyah saat memberikan

Orasi Ilmiah Wisuda Polteknaker bertema
'Jadilah Generasi yang Tangguh dan Unggul'
di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Sabtu
(3/9/2022). "Melalui wisudawan wisudawati
yang hari ini diwisuda, Polteknaker telah
mencetak lulusan yang saya harapkan
menjadi lulusan yang andal, memiliki
kompetensi, ilmu, keterampilan, dan juga
perilaku yang baik," ujar Ida Fauziyah. Ida
Fauziyah menyambut gembira dari 81
wisudawan dan wisudawati Polteknaker
Diploma III program studi Manajeman
Sumber Daya Manusia (MSDM) dari
Angkatan 2017, 2018 dan 2019, sekitar 71
persen lulusan Polteknaker, telah diterima di
pasar kerja.
21 05
BLT Subsidi Gaji Cair! Ini
2. Septem Tahapan Penyaluran BSU
ber
Rp600.000
2022

Positive Okezone Pemerintah mencairkan BLT subsidi gaji
sebesar Rp600.000. Di mana BLT subsidi gaji
ini akan diberikan kepada pekerja yang
memiliki gaji Rp3,5 juta/bulan. BLT Subsidi
gaji diberikan pemerintah sebagai kebijakan
pengalihan subsidi BM agar tidak
mengganggu daya beli masyarakat.
Dirangkum Okezone, Senin (5/9/2022),
berikut langkah-langkah penyaluran BLT
subsidi gaji dari Kemnaker:. Pemerintah telah
menyiapkan anggaran bantuan subsidi upah
(BSU) sebesar Rp9,6 triliun.

21 05
6 Fakta BLT Subsidi Gaji
Positive Okezone BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah
3. Septem Rp600. 000 Cair
(BSU) 2022 akan cair mulai Sepetember 2022.
ber
September, Ini Syarat dan
Adapun besaran BLT subdidi gaji yang akan
2022 Pekerja yang Layak Dapat
diberikan ke pekerja adalah Rp600.000. BLT
BSU 2022
subsidi gaji masuk sebagai salah satu
bantalan sosial untuk pengalihan subsidi
BBM. Mentri Keuangan, Sri Mulyani meminta
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah
menerbitkan petunjuk teknis (juknis) seputar
BLT Subsidi Gaji tersebut. Hal ini dilakukan
agar penyaluran BLT subsidi gaji atau BSU
2022 tepat sasaran dan tidak masuk ke
kantong PNS hingga polisi.

95

21 05
Cara Cek Penerima BSU
4. Septem 2022, Siap Terima Rp600
ber
Ribu?
2022

Neutral Sindo
News

6. Cek pemberitahuan, Anda akan mendapat
notifikasi apakah termasuk "Calon Penerima
BSU" atau tidak terdaftar sebagai calon
penerima bantuan. Cara cek penerima BSU (
Bantuan Subsidi Upa h) 2022 penting
diketahui. Kementerian Ketenagakerjaan (
Kemnaker ) memang memastikan program
bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji
Rp600 ribu untuk karyawan akan cair pada
September 2022.

21 05
Buruan Cek Nama
Positive Okezone Pemerintah mencairkan BLT subsidi gaji
5. Septem Penerima BLT Subsidi Gaji
Rp600. 000 sebagai bentuk pengalihan
ber
Rp600.000, Awas Terlewat!
subsidi BBM. Di mana BLT subsidi gaji ini akan
2022
diberikan untuk 16 juta pekerja. Adapun
untuk pekerja yang menerima BLT subsidi gaji
ini hanya yang memiliki gaji maksimum Rp3,5
juta per bulan. Diketahui, pemerintah
menyiapkan total anggaran Rp9,6 triliun
untuk BLT subsidi gaji tersebut.
21 05
Menaker Minta Lulusan
6. Septem Polteknaker Adaftif
ber
Perubahan
2022

Neutral Bisnistod Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
ay.co.id Fauziyah menegaskan seluruh lulusan
Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker)
harus menjadi generasi yang tangguh, unggul
dan kompeten dalam menyikapi segala
perubahan dan tantangan bidang
ketenagakerjaan. Penegasan tersebut
disampaikan Ida Fauziyah saat memberikan
Orasi Ilmiah Wisuda Polteknaker bertema
'Jadilah Generasi yang Tangguh dan Unggul'
di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Sabtu
(3/9).

21 05
13 Orang Pengurus SPI
Neutral Siaga
7. Septem Terima Sertifikat Wartawan
Online
ber
dari Lembaga Negara BNSP
2022

96

Lanjutnya, adapun landasan hukum tentang
BNSP dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Pers Indonesia menjalankan Sertifikasi
Kompetensi Wartawan (SKW) adalah sbb :.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Sertifikasi
Kompetensi Wartawan (SKW) yang diadakan
di Tempat Uji Kompetensi Wartawan (TUK)
Solidaritas Pers Indonesia (SPI), Pekanbaru,
Riau pada tanggal 14-15 Juli 2022 dengan
Skema Wartawan Muda Reporter, Wartawan
Madya, Wartawan Utama, telah usai. Hal
tersebut disampaikan Ketua Umum SPI,

Suriani Siboro dalam sambutannya pada
acara Penyerahan Sertifikat SKW yang
dikeluarkan BNSP di Kantor Sekretariat DPP
SPI, Pekanbaru, Riau. Diakhir sambutannya
Suriani mengajak Wartawan yang ingin
mengikuti SKW sesi ke-2 yang akan
dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang
dapat mendaftarkan diri ke DPP SPI atau
bagian Administrasi TUK SPI.
21 05
BSU Rp 600 Ribu Bakal Cair Positive Tribun
8. Septem September 2022, Simak
Wow
ber
Syarat hingga Cara Cek
2022 Penerima Subsidi Gaji

21 05
Kejatuhan Jokowi sudah
9. Septem Dekat
ber
2022

Dikutip dari Kompas.com, Kemnaker akan
mengupayakan percepatan penyaluran
bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji
Rp 600 ribu pada September 2022. Kami
terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Ida Fauziyah.

Neutral Suaranas Itu kebohongan Jokowi yang ngaku subsidi
ional.co BBM yang dikeluarkan pemerintah untuk
m
rakyat sampai Rp 502 triliun. Jadi Jokowi
menjelang menaikan BBM hanya ngarang
ngarang angka, agar nampak logis dan
menganggap semua rakyat buta huruf, atau
menganggap rakyat sudah tak berdaya,
menyerah total kepada penguasa. Semua ini
terjadi akibat Jokowi sudah tidak mampu lagi
berpikir mandiri dan sudah di kepung kartel
dan pemburu rente, ujungnya full dalan
kendali Oligargi. Kondisi seperti ini menjadi
sinyal bahwa kejatuhan Jokowi sudah dekat.

22 05
BSU 2022 Tidak Dicairkan Neutral Ayo
Dana BSU 2022 tidak dicairkan ikut pola
0. Septem Ikut Pola Lama Tahun 2021,
Bandung lama, yaitu pada bulan Agustus 2021. Sebab,
ber
Apa Benar Sudah
sudah masuk September BSU 2022 belum
2022 Teralokasi?
juga dicairkan, sehingga timbul pertanyaan
apakah benar dana tersebut sudah
teralokasi?. BSU 2022 memang sudah
menjadi bahan perbincangan sampai hari ini,
sebab sudah lama dinantikan tanggal
pencairannya. Pada tahun lalu, dana tersebut
cair bulan Agustus.
22 05
Catat! Ini Rincian Syarat
1. Septem untuk Dapat BLT Subsidi
Gaji Rp 600.000

Positive Kumpara Pemerintah melonggarkan syarat gaji kepada
n
para pekerja yang akan mendapatkan
bantuan subsidi upah (BSU) alias BLT subsidi
gaji Rp 600.000. "Iya Karena tiap daerah tidak
97

ber
2022

sama kebijakannya," kata Prastowo kepada
kumparan, Sabtu Dalam akun Twitter
pribadinya, Prastowo menyampaikan jika
upah minimum suatu daerah di atas Rp 3,5
juta, maka pekerja yang gajinya di atas Rp 3,5
juta di daerah tersebut bisa mendapatkan
bantuan Rp 600.000.

22 05
SIAP-SIAP, Bantuan Subsidi Neutral Tribun
2. Septem Gaji Rp600 Ribu Akan
Bali
ber
Segera Cair, Cek Daftar
2022 Penerimanya Disini
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SIAP-SIAP, Bantuan Subsidi Gaji Rp600 Ribu
Akan Segera Cair, Cek Daftar Penerimanya
Disini. 5. Cek pemberitahuan setelah itu,
Anda akan mendapatkan notifikasi apakah
termasuk "Calon Penerima BSU" atau hanya
sekadar tulisan "Bantuan Subsidi Upah ( BSU)
2021", yang artinya Anda tidak terdaftar
sebagai calon penerima bantuan sebesar Rp
600. 000 tersebut. Pemerintah melalui
menteri keuangan mengumumkan akan
menyalurkan Bantuan Subsisi Upah (BSU)
kepada 16 juta pekerja. Bantuan sebesar Rp
600. 000 akan dibayarkan sekaligus.
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Neutral

Summary Kali ini BP2MI kembali memberangkatkan PMI ke Korea Selatan (Korsel). Kepala BP2MI,
Benny Rhamdani menjelaskan, sebanyak 96 PMI yang akan diberangkatkan hari ini akan
bekerja pada sektor manufaktur di Korea Selatan. Glorifikasi pelepasan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) terus dilakukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Kamis, (1/9/2022).

Glorifikasi pelepasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus dilakukan Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI). Kamis, (1/9/2022).Kali ini BP2MI kembali memberangkatkan PMI ke Korea Selatan
(Korsel). Pelepasan dilaksanakan di hotel el-Royal, Jakarta Utara.Kepala BP2MI, Benny Rhamdani
menjelaskan, sebanyak 96 PMI yang akan diberangkatkan hari ini akan bekerja pada sektor manufaktur
di Korea Selatan.Pemberangkatan PMI dengan skema G to G (Government to Govenrment)."Kita sudah
lepas kurang lebih 6.700 PMI, dan jika ditambah dengan skema lain yaitu itu P to P (Private to Private)
mandiri, per hari ini kita sudah melakukan pelepasan kurang lebih 101. 000 PMI ke negara-negara
penempatan," kata Benny Rhamdani.Benny pula, sampai akhir tahun 2022, sebanyak 150. 000 PMI yang
diberangkatkan ke luar negeri. Dia pun menegaskan bahwa BP2MI akan terus melakukan glorifikasi atas
keberangkatan para PMI ke negara tujuan."Saya ingin setiap melepas para pekerja migran ibarat negara
melepas kontingen olimpiade," ujar Benny.Karena itu, dalam setiap acara pelepasan keberangkatan PMI,
terang Benny, BP2MI selalu menghadirkan tokoh-tokoh. Seperti Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, sampai para anggota DPR."Kalian pahlawan devisa layak dilepas
dengan hormat, mendapatkan perlakuan terhormat dan dilepas oleh orang-orang penting yang mewakili
negara," ucap Benny di depan para PMI yang akan diberangkatkan.Benny mengungkapkan terkait para
PMI layak diperlakukan seperti itu karena perannya sebagai pahlawan devisa bagi negara. Sumbangan
devisi PMI bagi negara tercatat sekitar Rp159,6 triliun atau hanya kalah dari devisa yang disumbang
sektor migas."Pekerja migran Indonesia penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini, Rp159,6
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triliun, sehingga saya berani mengatakan negara ini berhutang pada kalian. Karena itu maka tata kelola
penempatan, tata kelola perlindungan (PMI) diperbaiki dengan berbagai regulasi yang memberikan
kepastian hukum," ujar Benny.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Afriansyah Noor menyampaikan apresiasinya kepada BP2MI yang mulai rutin memberangkatkan PMI ke
negara tujuan pasca pandemi mereda."Saya memberikan apresiasi yang sangat kuat kepada BP2MI di
bawah kepemimpinan Pak Benny Rhamdani karena dengan kondisi pandemi yang masih ada ini Indonesia
sudah bisa menempatkan tenaga-tenaga kerjanya, PMI-nya ke luar negeri, sehingga kita bisa dan mampu
untuk bangkit dari keterpurukan pasca pandemi," tutur Wamanaker.
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Neutral

Summary Jelang pengumuman Kartu Prakerja gelombang 43, simak cara cek hasil seleksi selain lewat
SMS notifikasi. Jika dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja akan tertera dan muncul status
saldo pada dashboard akun. Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 43 telah ditutup
pada Hari Selasa, (30/8/2022). Mengutip Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja
gelombang 43 ditutup pukul 23.59 WIB.

Jelang pengumuman Kartu Prakerja gelombang 43, simak cara cek hasil seleksi selain lewat SMS
notifikasi.Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 43 telah ditutup pada Hari Selasa,
(30/8/2022).Mengutip Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang 43 ditutup pukul 23.59
WIB."Kesempatan gabung gelombang 43 akan (sudah) ditutup," tulis akun Kartu Prakerja
(30/8/2022).Berikut cara cek hasil Kartu Prakerja gelombang 43 dirangkum TribunJakarta:Kamu bisa
secara berkala mengecek dashboard di laman Kartu Prakerja, dengan login menggunakan akun masingmasing.Jika dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja akan tertera dan muncul status saldo pada dashboard
akun.Sedangkan jika tidak lolos, akan mendapatkan notifikasi pada dashboard dengan keterangan "Kamu
Belum Berhasil".Untuk dapat melihat nomor Kartu Prakerja, kamu perlu menonton 3 video yang telah
disediakan.Video tersebut berisi informasi dasar mengenai Kartu Prakerja, mulai dari mengenali
tantangan di dunia kerja sampai penjelasan manfaat Kartu Prakerja."Kamu juga tidak dapat menutup
video jika belum selesai menonton atau mempercepat laju video. Apabila kamu mengalami kendala saat
menonton video, kamu dapat menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi tulisan dalam laman
resmi Kartu Prakerja.Pelaksana Prakerja akan mengirimkan notifikasi melalui SMS kepada peserta yang
dinyatakan lolos.Pemberitahuan SMS ini dikirimkan ke nomor telepon yang digunakan saat membuat
akun.Untuk itu pastikan nomor yang Anda masukkan ketika mendaftar telah benar dan masih aktif.SMS
diberikan saat tanggal pengumuman seleksi masing-masing gelombang.Jika pendaftar mendapatkan
pemberitahuan lolos, maka dapat mengikuti langkah selanjutnya sesuai petunjuk yang ada. Namun, jika
tidak lolos, jangan berkecil hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran gelombang selanjutnya."Kamu tidak
perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan berkecil hati, kamu masih bisa
memilih Gelombang berikutnya," tulis situs tersebut.Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu
Prakerja antara lain WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal, sedang
mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan
kompetensi kerja.Seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk
pelaku usaha mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi
Covid-19, bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala
desa dan perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian,
calon peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga
(KK) yang menjadi penerima Kartu Prakerja.Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan
mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.Untuk skema penyaluran
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dana program Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1
juta, dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4
bulan.Lalu, dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150. 000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap
survei.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang
sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerimaPenerima Kartu Prakerja dapat memilih
pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui platform
digital.Beberapa di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia,
Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) setelah
revisi petunjuk teknis (juknis) selesai. Staf Khusus (Stafsus) Menaker Dita Indah Sari
mengatakan, revisi dilakukan untuk menyesuaikan beberapa aturan dengan kondisi saat ini.
Sebab, jika ada ketidaksesuaian, data BSU tidak akan dicairkan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) setelah revisi
petunjuk teknis (juknis) selesai. Staf Khusus (Stafsus) Menaker Dita Indah Sari mengatakan, revisi
dilakukan untuk menyesuaikan beberapa aturan dengan kondisi saat ini.Dita menekankan, revisi juknis
akan selesai dalam waktu dekat ini. Namun ia belum mengungkapkan kapan waktu pastinya."Ini
pertanyaan paling penting, tapi saya belum bisa jawab," katanya kepada Pro3 RRI, Jumat (2/9/2022).
"Karena kita rekonsiliasi data, data yang 16 juta itu kita validasi supaya tidak ada duplikasi dengan
bantuan-bantuan lain."Sembari menunggu revisi juknis selesai, Dita menyarankan pekerja kembali
mengecek data yang mereka miliki melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Sebab, jika ada
ketidaksesuaian, data BSU tidak akan dicairkan."Misalkan kalau merasa sudah dipotong gajinya, punya
keanggotaan (BPJS Ketenagakerjaan), tetapi tidak masuk iurannya, hubungi manajemen kantor," ujarnya.
"Supaya datanya itu segera direvisi oleh perusahaan."Tambah Dita, para pekerja calon penerima BSU
juga harus memastikan kesesuaian data antara nama dengan Nomor Induk Kependudukan. "Pastikan
juga antara nama dengan nomor rekening, jangan sampai berbeda, karena kalau berbeda bank tidak mau
mentransfer,"ucapnya.Selain itu, lanjut Dita, calon penerima BSU juga harus memastikan nomor rekening
yang sudah didaftar masih aktif. "Kalau sudah tidak aktif, otomatis transfernya balik atau bounching ke
bank penyalur," katanya.Pemerintah menambah bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan
sebesar Rp24,17 triliun. Bantalan sosial tersebut merupakan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak
(BBM), agar tepat sasaran.Dari total Rp24,17 triliun, Rp9,6 triliun di antaranya dialokasikan untuk BSU
yang disalurkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Bantuan ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja
sasaran, yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu.
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Summary 1 program pendidikan & pelatihan vokasi UPT BLK Disnakertrans Kab. Inhil di aula Bappeda
Komp. Bupati Indragiri Hilir dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Kab. Inhil H.
Afrizal menyambut baik dengan dilaksanakannya pelatihan ini dengan harapan akan
memberikan pengetahuan dan keterampilan para peserta serta menciptakan peluang
lapangan pekerjaan baru di masyarakat. Acara yang dihadiri Kepala Balai Besar Pelatihan dan
Produktivitas Medan Kementrian Tenaga Kerja RI dan Kadisnakertrans Kab. Inhil serta
undangan lainnya di ikuti 32 peserta hasil seleksi dengan rincian 16 orang peserta pelatihan
kejuruan practical office advance dan 16 orang peserta pelatihan garment apparel.
KILASRIAU.com- Bupati Indragiri Hilir yang diwakili Sekretaris Daerah H. Afrizal Membuka
pelatihan berbasis Kompetensi gel.

KILASRIAU.com - Bupati Indragiri Hilir yang diwakili Sekretaris Daerah H. Afrizal Membuka pelatihan
berbasis Kompetensi gel. 1 program pendidikan & pelatihan vokasi UPT BLK Disnakertrans Kab. Inhil di
aula Bappeda Komp. Kantor Bupati Jl. Akasia no. 01 Tembilahan, Kamis 01 September 2022. Tujuan
diadakannya pelatihan ini adalah: 1. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja. 2. Meningkatkan
kemampuan angkatan kerja dalam memahami dan mengimplementasikan kompetensi yang di miliki. 3.
Meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan kerja. Bupati Indragiri Hilir dalam sambutannya yang
dibacakan oleh Sekda Kab. Inhil H. Afrizal menyambut baik dengan dilaksanakannya pelatihan ini dengan
harapan akan memberikan pengetahuan dan keterampilan para peserta serta menciptakan peluang
lapangan pekerjaan baru di masyarakat."Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat meningkatkan
taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir", tutup Sekda. Acara
yang dihadiri Kepala Balai Besar Pelatihan dan Produktivitas Medan Kementrian Tenaga Kerja RI dan
Kadisnakertrans Kab. Inhil serta undangan lainnya di ikuti 32 peserta hasil seleksi dengan rincian 16 orang
peserta pelatihan kejuruan practical office advance dan 16 orang peserta pelatihan garment apparel.
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**KilasRiau.com sebagai media online baru dibawah bendera PT. Media Sumber Indah Riau berusaha
menyajikan informasi dalam bentuk pemberitaan berdasar fakta, kajian dan Kedalaman informasi
menjadi perioritas, mencerdaskan tanpa harus menggurui, serta menyerang tanpa maksud melukai,
apalagi membunuh karakter. Kehadiran kami bukan sebagai pesaing dari jutaan media online lainnya.
Kami hadir dengan menawarkan bacaan berkualitas dan mencerdaskan. Tentu saja bukan sebagai
sumber referensi paling terpercaya, tapi bisa menjadi bahan pembanding dari satu peristiwa dengan
tawaran ulasan berbeda dari segala sudut pandang.
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Summary 1 program pendidikan & pelatihan vokasi UPT BLK Disnakertrans Kab. Inhil di aula Bappeda
Komp. Acara yang dihadiri Kepala Balai Besar Pelatihan dan Produktivitas Medan Kementrian
Tenaga Kerja RI dan Kadisnakertrans Kab. Inhil serta undangan lainnya di ikuti 32 peserta
hasil seleksi dengan rincian 16 orang peserta pelatihan kejuruan practical office advance dan
16 orang peserta pelatihan garment apparel. Bupati Indragiri Hilir dalam sambutannya yang
dibacakan oleh Sekda Kab. Inhil H. Afrizal menyambut baik dengan dilaksanakannya
pelatihan ini dengan harapan akan memberikan pengetahuan dan keterampilan para
peserta serta menciptakan peluang lapangan pekerjaan baru di masyarakat. Bupati Indragiri
Hilir yang diwakili Sekretaris Daerah H. Afrizal membuka pelatihan berbasis Kompetensi gel.

Bupati Indragiri Hilir yang diwakili Sekretaris Daerah H. Afrizal membuka pelatihan berbasis Kompetensi
gel. 1 program pendidikan & pelatihan vokasi UPT BLK Disnakertrans Kab. Inhil di aula Bappeda Komp.
Kantor Bupati Jl. Akasia no. 01 Tembilahan, Kamis 01 September 2022. Acara yang dihadiri Kepala Balai
Besar Pelatihan dan Produktivitas Medan Kementrian Tenaga Kerja RI dan Kadisnakertrans Kab. Inhil
serta undangan lainnya di ikuti 32 peserta hasil seleksi dengan rincian 16 orang peserta pelatihan
kejuruan practical office advance dan 16 orang peserta pelatihan garment apparel. Tujuan diadakannya
pelatihan ini adalah: 1. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja. 2. Meningkatkan kemampuan
angkatan kerja dalam memahami dan mengimplementasikan kompetensi yang di miliki. 3. Meningkatkan
kualitas dan produktivitas angkatan kerja. Bupati Indragiri Hilir dalam sambutannya yang dibacakan oleh
Sekda Kab. Inhil H. Afrizal menyambut baik dengan dilaksanakannya pelatihan ini dengan harapan akan
memberikan pengetahuan dan keterampilan para peserta serta menciptakan peluang lapangan
pekerjaan baru di masyarakat. "Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir", tutup Sekda.
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Summary Terkait hal ini, Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker berupaya menyiapkan sejumlah
langkah percepatan penyaluran BSU tahun 2022. "Kemnaker terus menyiapkan dan
memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk segera menyalurkan bantalan sosial. Salah
satunya adalah Bantuan Subsidi Upah atau BSU.Terkait hal ini, Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker
berupaya menyiapkan sejumlah langkah percepatan penyaluran BSU tahun 2022."Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar
BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," ujar Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, seperti yang
dikutip dari laman resmi setkab.go.id.Adapun langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di antaranya:1.
Penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU2. Finalisasi regulasi
berupa peraturan Menaker tentang penyaluran BSU3. Melakukan koordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait pemadanan dataTerkait poin nomor tiga, Kemnaker melakukan koordinasi
dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga agar BSU ini tidak tersalurkan ke Aparatur Sipil Negara (ASN),
anggota TNI, maupun anggota Polri.Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan himpunan bank milik negara
(himbara) dan PT Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU."Pada hakikatnya Kemnaker
akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut,"
tegasnya.Informasi tambahan saja, BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang
dikeluarkan pemerintah. BSU akan disalurkan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp
3,5 juta per bulan yang masing-masing akan mendapatkan Rp 600 ribu. Total anggaran BSU tahun 2022
sebesar Rp 9,6 triliun."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak
lonjakan harga yang terjadi secara global," pungkasnya.
107

Title

Cek Info Loker D4 di BUMN PT SUCOFINDO Pusat, Ini Syarat Author
Dan Cara Daftarnya

Eko Adhi
Wibowo

Media

Semarangku.com

Reporter

Date

02 September 2022

Tone

Link

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315415421/cek-info-loker-d4-di-bumnpt-sucofindo-pusat-ini-syarat-dan-cara-daftarnya

Neutral

Summary Cek info loker BUMN PT SUCOFINDO pusat dimana membuka lowongan kerja D4. BUMN PT
SUCOFINDO pusat buka loker atau lowongan kerja untuk formasi yang tersedia. Berikut
persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja D4 yang dibuka BUMN PT SUCOFINDO
pusat. Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan kerja
di BUMN PT SUCOFINDO.

Cek info loker BUMN PT SUCOFINDO pusat dimana membuka lowongan kerja D4.BUMN PT SUCOFINDO
pusat buka loker atau lowongan kerja untuk formasi yang tersedia.Berikut persyaratan dan cara daftar
loker atau lowongan kerja D4 yang dibuka BUMN PT SUCOFINDO pusat.Melalui Instagram resminya,
Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan kerja di BUMN PT SUCOFINDO."PT SUCOFINDO
membuka kesempatan bagimu untuk mengisi berbagai formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada
Instagram resminya.Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja D4 di
BUMN PT SUCOFINDO :General Services Officer 1 (Arsiparis)Kualifikasi :-Pendidikan D4 jurusan
Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi.-IPK minimal 3.00.-Usia maksimal 35 tahun.-Belum menikah.Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun mengelola fisik (hardcopy) dan/atau
digital/elektronik.Persyaratan Umum :-Berkewarganegaraan Indonesia.-Lokasi penempatan di kantor PT
SUCOFINDO pusat.-Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi
pemerintah atau swasta.-Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pegawai perusahaan sebagai
kakak-adik kandung/tiri/angkat.-Hanya yang memenuhi syarat yang akan dipanggil untuk mengikuti
seleksi.-Diutamakan berdomisili tempat tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang atau Bekasi
(Jabodetabek).-Batas waktu penerimaan lamaran 8 September 2022.Bagi D4 yang tertarik untuk
mendaftar loker atau lowongan kerja BUMN PT SUCOFINDO, kunjungi Website
rekrutmen@sucofindo.co.id.Demikian persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja D4 di
BUMN PT SUCOFINDO.***
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Summary Cara Pencairan Bansos 600 Ribu BLT BBM 2022 Cair September 2022, Login di cek
bansos.kemensos.go.id. Simak cara cek penerima bantuan sosial ( bansos) Bantuan Langsung
Tunai Bahan Bakar Minyak atau BLT BBM 2022 yang cair bulan September 2022. Bansos BLT
BBM 2022 resmi diluncurkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Rabu 31
Agustus 2022. Adapun peluncuran tersebut dilaksanakan di Kantor Pos Cabang Sentani,
Kabupaten Jayapura, Papua Barat pada Rabu 31 Agusus 2022 kemarin. Lebih lanjut, BLT BBM
2022 ini pun ditargetkan akan diberikan kepada 20,6 juta masyarakat dengan besar bantuan
Rp 150. 000 per orang selamat empat bulan.

Cara Pencairan Bansos 600 Ribu BLT BBM 2022 Cair September 2022, Login di cek
bansos.kemensos.go.id.Simak cara cek penerima bantuan sosial ( bansos) Bantuan Langsung Tunai Bahan
Bakar Minyak atau BLT BBM 2022 yang cair bulan September 2022.Bansos BLT BBM 2022 resmi
diluncurkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Rabu 31 Agustus 2022.Adapun peluncuran
tersebut dilaksanakan di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua Barat pada Rabu 31
Agusus 2022 kemarin.Lebih lanjut, BLT BBM 2022 ini pun ditargetkan akan diberikan kepada 20,6 juta
masyarakat dengan besar bantuan Rp 150. 000 per orang selamat empat bulan.Kemudian, setiap orang
menerima Rp 600.000, dan pemberian BLT BBM itu akan dilakukan sebanyak dua kali. Sebagai pelaksana,
PT Pos Indonesia terus melakukan kordinasi secara intensif mengenai data penerima manfaat dengan
Kementerian Sosial.Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi mengungkapkan, pihaknya akan
secara bertahap menerima data 20,6 juta orang yang berhak menerima BLT BBM tersebut."Data
penerima secara bertahap akan kami terima. Saat ini data yang masuk sudah ada 1,5 juta orang dan kami
langsung mengirimkan undangan ke alamat masing-masing dengan keterangan jadwal dan lokasi
pengambilan BLT BBM," ujar Faizal dikutip Tribun-Bali.com dari Kompas. com pada Jumat 2 September
2022.Cara Mencairkan BLT BBM 2022Lebih lanjut, Faizal mengatakan penyaluran bantuan tersebut akan
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dilakukan dengan tiga cara. Pertama, mengambilnya di kantor pos terdekat bagi penerima manfaat yang
berdomisili dalam radius sekitar 500 meter dari kantor pos.Kedua, menyalurkan melalui komunitas,
seperti RT/RW, kelurahan dan kecamatan.Ketiga, diantar langsung ke setiap rumah bagi kalangan
disabilitas, orang tua, dan warga yang bermukim di wilayah 3 T (Terdepan, Tertinggal, Terluar)."Kami
targetkan dalam dua minggu semua penerima manfaat BLT BBM akan menerima haknya. Oleh karena
itu, kami juga akan meningkatkan kerja sama dengan pihak luar, seperti merekrut mahasiswa dan
masyarakat sebagai tenaga juru bayar. Atau Pemda, dinas sosial, aparat setempat, kepolisian dan tentara
agar penyaluran bisa cepat," ujarnya.Cara Cek Penerima BLT BBM 2022Berikut ini adalah melihat
penerima bansos BLT BBM 2022.1. Buka Laman cek bansos.kemensos.go.id.2. Masukkan Provinsi,
Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.3. Masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP Ketik
8 huruf kode (dipisahkan spasi) sesuai yang tertera dalam kotak kode.4. Jika kode huruf kurang jelas, klik
"refresh" untuk mendapatkan huruf kode baru.5. Kemudian, Klik tombol CARI DATA.Cara Cek Penerima
BSU 2022Berikut ini adalah mengecek BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 2022 dikuti Tribun-Bali.com dari
situs Kemenaker.1. Buka laman bsu.kemnaker.go.id2. Selanjutnya buat akun di laman pengecekan BSU
tersebut jika belum pernah mendaftar3. Lengkapi dan isi data diri pada kolom yang tersedia4. Jika telah
berhasil melakukan pembuatan akun, lengkapi biodata pada laman5. Kemudian cek pada bagian
pemberitahuan7. Jika terdaftar sebagai penerima BSU, Anda aan mendapatkan notifikasi sebagai
penerima BSU sesuai tahapan penyerahan.Sebaliknya, jika tidak terdaftar, Anda akan menerima notifikasi
bertuliskan tidak terdaftar sebagai penerima BSU.Syarat Penerima BSU 2022Masih dilansir dari situs
kemenaker, ada beberapa syarat pekerja berhak menerima BSU 2022 sebagai berikut:1. Warga Negara
Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK2. Peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 20213. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp
3,5 juta.3. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih
besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi
paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp
4.800.0004. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah5. Diutamakan yang
bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate,
perdagangan & jasa kecuali Pendidikan danKesehatan
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Neutral

Summary Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, BSU sebesar Rp 600
ribu tersebut akan mulai cair pada minggu ini di awal September 2022. Para pekerja yang
memenuhi kriteria penerima BSU 2022 bisa memastikan apakah nama mereka tercantum
sebagai penerima bantuan atau tidak melalui situs bsu.kemnaker.go.id.

Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) kepada pekerja pada tahun 2022 yang
dapat dicek melalui bsu.kemnaker.go.id. Di bawah ini akan dijelaskan cara cek nama maupun status
penerima Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) dari Kemnaker sebesar Rp 600 ribu melalui bsu.kemnaker.go.id.
Pekerja yang akan menerima BSU 2022 merupakan pekerja dengan kriteria berupa penerima upah
maksimum Rp 3,5juta per bulan. Dilansir dari akun Instagram Sekretariat Kabinet, pemerintah telah
menganggarkan dana BSU 2022 sebesar Rp9,7 triliun yang ditargetkan akan diberikan kepada 16 juta
pekerja di wilayah Indonesia.Mekanisme pencairan BSU 2022 akan diberikan sebanyak satu kali melalui
Kementerian Ketenagakerjaan dengan besaran Rp 600 ribu. Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan
(Menkeu) RI, Sri Mulyani, BSU sebesar Rp 600 ribu tersebut akan mulai cair pada minggu ini di awal
September 2022. Para pekerja yang memenuhi kriteria penerima BSU 2022 bisa memastikan apakah
nama mereka tercantum sebagai penerima bantuan atau tidak melalui situs bsu.kemnaker.go.id .Berikut
adalah cara cek nama penerima BSU Rp 600 ribu yang dikabarkan cair September 2022 : Kunjungi website
kemnaker.go.id melalui handphone maupun laptop Daftar akun; Jika belum memiliki akun, maka lakukan
pendaftaran terlebih dahulu dengan melengkapi pendaftaran akun. Klik daftar sekarang kemudian isi
nomor KTP, nama lengkap, dan nama ibu kandung.Aktivasi akun dengan memasukkan kode OTP yang
akan dikirimkan ke nomor handphone. Masuk atau log in ke akun yang sudah dimiliki dengan menginput
email atau nomor handphone kemudian memasukkan password yang telah dibuat. Lengkapi profil;
Setelah berhasil masuk ke dalam akun Kemnaker, langkah berikutnya adalah dengan melengkapi profil
berupa foto profil, biodata, status pernikahan, dan tipe lokasi. Cek pemberitahuan.Setelah data diri
selesai dilengkapi, notifikasi berupa gambar akan dikirim melalui notifikasi akun yang telah dibuat. Ada
dua kemungkinan notifikasi yaitu terdaftar sebagai calon penerima BSU 2022 dan tidak terdaftar sebagai
calon penerima BSU 2022. Apabila status yang muncul adalah bukan calon penerima BSU namun
memenuhi kriteria penerima BSU, maka segera hubungi contact center BPJS Ketenagakerjaan atau
website bpjsketenagakerjaan.go.id.
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Neutral

Summary Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sedikitnya 32 peserta
diikutsertakan mengikuti pelatihan berbasis kompetensi program pendidikan dan pelatihan
vokasi, Kamis (1/9). Di mana dan Kadisnakertrans Inhil serta undangan lainnya diikuti 32
peserta hasil seleksi dengan rincian 16 orang peserta pelatihan kejuruan practical office
advance dan 16 orang peserta pelatihan garment apparel.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sedikitnya 32 peserta diikutsertakan
mengikuti pelatihan berbasis kompetensi program pendidikan dan pelatihan vokasi, Kamis (1/9).Kegiatan
yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Indragiri Hilir (Inhil) H Afrizal ini ditaja Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Inhil.Supaya lebih bernilai
agenda yang diselenggarakan menjadi dua gelombang ini juga menghadirkan Kepala Balai Besar Pelatihan
dan Produktivitas Medan Kementrian Tenaga Kerja (Menaker) RI.Di mana dan Kadisnakertrans Inhil serta
undangan lainnya diikuti 32 peserta hasil seleksi dengan rincian 16 orang peserta pelatihan kejuruan
practical office advance dan 16 orang peserta pelatihan garment apparel.Menurut pihak penyelenggara,
ada beberapa tujuan dilaksanakan pelatihan tersebut. Antara lain, meningkatkan kompetensi angkatan
kerja. Meningkatkan kemampuan angkatan kerja dalam memahami dan mengimplementasikan
kompetensi yang dimiliki, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan kerja.Beberapa hal
tersebut sangat menjadi dasar penting. Oleh karenanya, para peserta diharapkan benar-benar mampu
mengikuti seluruh rangkaian pelatiha."Dan mengaplikasikan di lapangan,"ungkap Sekda Inhil, H
Afrizal.Pada prinsipnya pelatihan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan
kepada para peserta. Sehingga dapat menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan baru di tengah
masyarakat."Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat. Khususnya masyarakat Inhil," tutup sekda.(ind)
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Neutral

Summary Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta
pekerja yang memiliki kriteria gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) manargetkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji
dapat tersalurkan September 2022.

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

Summary Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan anggaran subsidi untuk ojek, baik
yang konvensional maupun online, hingga nelayan sudah tersedia di Pemerintah Daerah
(pemda). Menurut dia, pemerintah sudah menginstruksikan pemda untuk mengambil
anggaran yang tersedia di Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen dan diberikan
kepada sektor transportasi yang terdampak, jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) subsidi. "Silahkan daerahnya diatur sendiri masing-masing. Uangnya kan sudah di
daerah.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan anggaran subsidi untuk ojek, baik yang
konvensional maupun online, hingga nelayan sudah tersedia di Pemerintah Daerah (pemda).Menurut
dia, pemerintah sudah menginstruksikan pemda untuk mengambil anggaran yang tersedia di Dana
Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen dan diberikan kepada sektor transportasi yang terdampak, jika
terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi."Silahkan daerahnya diatur sendiri masingmasing. Uangnya kan sudah di daerah. Pokoknya dia (pemda) pakailah 2 persen dari DTU itu," ujarnya
ditemui di DPR RI, Rabu (31/8).Skema pemberian subsidi untuk sektor transportasi ini dikatakan hampir
sama dengan penanganan covid-19, di mana daerah diinstruksikan untuk menggunakan 8 persen dari
Dana Alokasi Umum (DAU)-nya untuk menangani pandemi."Jadi sekali lagi, sudah ada di daerah
(uangnya). Itu kemudian bisa digunakan untuk memberikan bantalan subsidi kepada transportasi yang
terdampak, misalnya tukang ojek, pengemudi-pengemudi online. Itu silahkan desainnya oleh pemerintah
daerah," jelasnya.Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pemerintah bakal
menambah tiga bantuan ke masyarakat miskin sebagai antisipasi kenaikan harga BBM subsidi. Salah
satunya subsidi untuk sektor transportasi senilai Rp2,17 triliun."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 lainnya yang
diberikan Sri Mulyani adalah BLT Rp600 ribu untuk 20,65 juta KPM. BLT ini akan diberikan masing-masing
Rp150 ribu selama empat kali melalui Kementerian Sosial. Dengan total BLT ekstra yang diterima KPM
sebesar Rp600 ribu.Lalu, ada 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," jelasnya.
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Neutral

Summary Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menghadiri pelaksanaan Sidang Senat Terbuka
dalam Rangka Wisuda ke XXI STIE Graha Karya Muara Bulian, bertempat Gedung Pemuda
dan Kebudayaan, pada Kamis (1/9/2022). Usai mengikuti prosesi wisuda Fadhil Arief
mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati STIE Graha Karya Muara
Bulian yang dilaksanakan pada hari ini. "Saya minta kepada wisudawan/i untuk melihat
peluang dan tantangan yang ada bahwa Batanghari ini banyak potensi," katanya. "Tahun ini,
Allhamdullilah sudah ada Rp500 miliar, investor yang masuk ke Batanghari, ini peluang
kerja," jelasnya.

Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menghadiri pelaksanaan Sidang Senat Terbuka dalam Rangka
Wisuda ke XXI STIE Graha Karya Muara Bulian, bertempat Gedung Pemuda dan Kebudayaan , pada Kamis
(1/9/2022).Wisuda kali ini diikuti sebanyak 93 wisudawan untuk S1 dan lima wisudawan untuk D3. Acara
sidang senat terbuka ini turut dihadiri Ketua STIE GK, Ketua Yayasan dan LL Dikti Wilayah 10, Staf Ahli,
Asisten I, jajaran kepala OPD, para orang tua wisuda dan tamu undangan.Usai mengikuti prosesi wisuda
Fadhil Arief mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati STIE Graha Karya Muara
Bulian yang dilaksanakan pada hari ini."Saya minta kepada wisudawan/i untuk melihat peluang dan
tantangan yang ada bahwa Batanghari ini banyak potensi," katanya"Tahun ini, Allhamdullilah sudah ada
Rp500 miliar, investor yang masuk ke Batanghari, ini peluang kerja," jelasnya.Selain itu, Bupati sudah
mengusulkan kepada Kementrian Tenaga Kerja untuk membuat Balai Latihan Kerja (BLK) yang memang
betul khusus punya workshop."Saya juga mengucapkan selamat kepada Ketua Yayasan Bumi Serentak
Bak Regam yang telah menjadi STIE dan STIP ini universitas, kita akan support bagaimana wadah ini
sebagai instrumen untuk meningkatkan SDM di Batanghari," pungkasnya.(af-adv)
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Positive

Summary Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali memberangkatkan 96
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan. Kepala BP2MI Benny Rhamdani,
mengatakan pihaknya memprioritaskan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia dengan
skema Government to Govenrment alias G to G. Pasca pembukaan penempatan pekerja
migran akibat pandemi Covid-19, BP2MI telah memberangkatkan sebanyak 6.707 pahlawan.
"Saya memberikan apresiasi yang sangat kuat kepada BP2MI di bawah kepemimpinan Pak
Benny Rhamdani, karena dengan kondisi pandemi yang masih ada ini Indonesia sudah bisa
menempatkan tenaga-tenaga kerjanya, PMI-nya ke luar negeri, sehingga kita bisa dan
mampu untuk bangkit dari keterpurukan pasca pandemi," ucap Wamenaker. Mereka akan
bekerja di sektor manufaktur dan fishing.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali memberangkatkan 96 Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke Korea Selatan. Mereka akan bekerja di sektor manufaktur dan fishing.Kepala BP2MI
Benny Rhamdani, mengatakan pihaknya memprioritaskan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia
dengan skema Government to Govenrment alias G to GPasca pembukaan penempatan pekerja migran
akibat pandemi Covid-19, BP2MI telah memberangkatkan sebanyak 6.707 pahlawan. Terdiri dari pria
maupun wanita."Kami sudah melepas kurang lebih 6.700 PMI, dan jika ditambah dengan skema lain yaitu
itu P to P (Private to Private) mandiri, per hari ini kita sudah melakukan pelepasan kurang lebih 101. 000
PMI ke negara-negara penempatan," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani, di Hotel El Royale, Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Kamis (1/9).Sampai akhir tahun 2022 ditargetkan akan ada sebanyak 150. 000 PMI
yang diberangkatkan ke luar negeri. BP2MI akan terus melakukan glorifikasi atas keberangkatan para PMI
ke negara tujuan."Saya ingin setiap melepas para pekerja migran ibarat negara melepas kontingen
olimpiade," ujarnya.Karena itu, dalam setiap acara pelepasan keberangkatan PMI, lanjut Benny, BP2MI
selalu menghadirkan tokoh-tokoh, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN
Erick Thohir, hingga para anggota DPR."Kalian pahlawan devisa layak dilepas dengan hormat,
mendapatkan perlakuan terhormat dan dilepas oleh orang-orang penting yang mewakili negara," ucap
politisi Partai Hanura itu di depan para PMI yang akan diberangkatkan.Diketahui, sumbangan devisi PMI
bagi negara tercatat sekitar Rp 159,6 triliun atau hanya kalah dari devisa yang disumbang oleh sektor
migas. "Saya berani mengatakan, negara ini berhutang pada kalian. Karenanya, tata kelola penempatan,
tata kelola perlindungan (PMI) diperbaiki dengan berbagai regulasi yang memberikan kepastian hukum,"
sambung dia.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor
menyampaikan, apresiasinya kepada BP2MI yang rajin memberangkatkan PMI ke negara tujuan, pasca
pandemi mereda."Saya memberikan apresiasi yang sangat kuat kepada BP2MI di bawah kepemimpinan
Pak Benny Rhamdani, karena dengan kondisi pandemi yang masih ada ini Indonesia sudah bisa
menempatkan tenaga-tenaga kerjanya, PMI-nya ke luar negeri, sehingga kita bisa dan mampu untuk
bangkit dari keterpurukan pasca pandemi," ucap Wamenaker.
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Summary Lowongan kerja BUMN Sucofindo ini untuk lulusan D3 dan lulusan D4. Berikut adalah posisi
dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi posisi lowongan kerja BUMN Sucofindo
sebagaimana dikutip dari laman sucofindo.co.id/karir, Kamis (1/9/2022):. Informasi
lowongan kerja BUMN PT Superintending Company of Indonesia atau Sucofindo pada
September 2022. Melansir instagram @kemnaker, ada 4 posisi yang dibutuhkan pada
lowongan kerja ini.

Informasi lowongan kerja BUMN PT Superintending Company of Indonesia atau Sucofindo pada
September 2022.Lowongan kerja BUMN Sucofindo ini untuk lulusan D3 dan lulusan D4.Melansir
instagram @kemnaker, ada 4 posisi yang dibutuhkan pada lowongan kerja ini.Di antaranya posisi General
Service Officer 1, Information & Technology Officer, Analist, dan Quality, Safety, Health & Environment
Officer.PT Sucofindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang inspeksi dan
audit, pengujian dan analisis, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan.Berikut adalah posisi dan kualifikasi
yang dibutuhkan untuk mengisi posisi lowongan kerja BUMN Sucofindo sebagaimana dikutip dari laman
sucofindo.co.id/karir, Kamis (1/9/2022):1. Lowongan kerja General Service Officer 1Persyaratan
umum:Berkewarganegaraan Indonesia Lokasi penempatan di Kantor Pusat - Divisi Umum dan
Manajemen Aset Bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh wilayah kerja PT SUCOFINDO Tidak
pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi pemerintah ataupun swasta
Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pegawai perusahaan sebagai kakak-adik
kandung/tiri/angkat; orang tua-anak kandung/tiri/angkat Hanya yang memenuhi syarat yang akan
dipanggil untuk mengikuti seleksi Diutamakan berdomisili tempat tinggal di Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang atau Bekasi (Jabodetabek)Persyaratan khusus:Pendidikan D4 jurusan Kearsipan, Pengelolaan
Arsip & Rekaman Informasi, Manajemen Rekod & Arsip IPK minimal 3,00 Usia maksimal 35 tahun pada
saat mengajukan surat lamaran Belum menikah Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun
mengelola fisik (hardcopy) dan/atau digital/elektronik;2. Lowongan kerja Quality, Safety, Health &
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Environment OfficerPenempatan: BanjarmasinPersyaratan:Pendidikan minimal D3 (diutamakan jurusan
Kesehatan Masyarakat) IPK minimal 3,00 Usia maksimal 25 tahun saat mengajukan lamaran kerja Belum
menikah Diutamakan memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (K3) Diutamakan memiliki sertifikat AK3 Umum Memahami OHSAS 18000/SMK3 menjadi nilai
tambahDeskripsi pekerjaan:Memastikan dan menjamin kepatuhan terhadap implementasi seluruh
persyaratan Sistem Manajemen Korporat yang ditetapkan perusahaan.3. Lowongan kerja
AnalistPenempatan: BanjarmasinPersyaratan:Pendidikan minimal D3 jurusan Kimia/Teknik
Kimia/Biologi/Farmasi/Teknik Lingkungan IPK minimal 3,00 Usia maksimal 25 tahun saat mengajukan
lamaran kerja Belum menikah Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang yang
relevanDeskripsi pekerjaan:Melaksanakan kegiatan pengujian, sampling, dan analisa sesuai dengan
standar prosedur yang berlaku4. Lowongan kerja Information & Technology OfficerPenempatan:
BanjarmasinPersyaratan:Pendidikan minimal D3 jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi IPK
minimal 3,00 Usia maksimal 25 tahun saat mengajukan lamaran kerja Belum menikah Memiliki
pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang yang relevan Diutamakan memiliki sertifikat Mikrotik
Diutamakan dapat melakukan Maintenance & Troubleshoot, Installation & System Configuration,
Installation & Network Configuration, dan Membuat Aplikasi.Deskripsi pekerjaan:Mengevaluasi
ketersediaan dan kapabilitas SI/TI dan melaksanakan pemeliharaan, kegiatan operasional, penyimpanan
data dan trouble shooting atas permasalahan yang ada sesuai dengan standar prosedur yang
berlaku.Cara mendaftar lowongan kerja SucofindoBagi Anda yang tertarik dan merasa memenuhi
persyaratan, pendaftaran lowongan kerja ini dilakukan secara online melalui laman
https://rekrutmen.sucofindo.co.id/. Adapun lowongan kerja ini akan ditutup pada 8 September
2022.DisclaimerPT Sucofindo hanya mengundang kandidat yang memenuhi syarat melalui email resmi.PT
Sucofindo tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan tidak menjanjikan pengembalian dana
akomodasi, transportasi, konsumsi dan sebagainya.PT Sucofindo menghimbau agar para pelamar
diimbau untuk berhati-hati dan waspada terhadap tindakan penipuan atas kegiatan rekrutmen.Informasi
lebih
lenjut
mengenai
lowongan
kerja
Sucofindo
bisa
dilihat
di
laman
https://rekrutmen.sucofindo.co.id/.Update berita Tribun Jambi di Google News
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Positive

Summary Pada bulan September 2022 ini, Menteri Ketenagakerjaan telah menyampaikan bahwa BSU
atau BLT Subsidi Gaji akan cair. Ada dua cara untuk cek BSU atau BLT Subsidi Gaji yang cair
bulan September 2022. Berikut ini informasi lengkap tentang cara cek BSU atau BLT Subsidi
Gaji yang cair bulan September 2022. Berikut adalah 2 cara untuk mengecek BSU atau BLT
subsidi gaji 2022:.

Pada bulan September 2022 ini, Menteri Ketenagakerjaan telah menyampaikan bahwa BSU atau BLT
Subsidi Gaji akan cair.Ada dua cara untuk cek BSU atau BLT Subsidi Gaji yang cair bulan September
2022.Jika Anda merupakan seorang pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta, maka kemungkinan besar
akan mendapatkan BSU atau BLT Subsidi Gaji.Berikut ini informasi lengkap tentang cara cek BSU atau BLT
Subsidi Gaji yang cair bulan September 2022.Dalam keterangan resmi Ida Fauziah menyampaikan bahwa
BSU 2022 ini akan dipastikan cair September 2022.BLT subsidi gaji atau BSU ini dimaksudkan untuk
membantu 16 juta pekerja yang memeiliki gaji maksimal sebesar Rp 3,5 juta per bulan.Total anggaran
BSU 2022 yang dikeluarkan ini mencapai Rp 9,6 triliun.Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan
Pemerintah berupa subsidi gaji atau BSU tahun 2022 ini."Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan
September 2022 ini," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu
(31/8/2022).Berikut adalah 2 cara untuk mengecek BSU atau BLT subsidi gaji 2022:Cara pertama: Cek
BSU 2022 atau BLT subsidi gaji dengan buka situs BPJS Ketenagakerjaan1. Kunjungi laman
bpjksketenagakerjaan.go.id2. Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU" kemudian anda akan masuk
ke halaman cek penerima BSU3. Masukkan data sesuai kolom yang tersedia meliputi:- NIK- Nama
Lengkap- Tanggal lahir4. Setelah mengisi data diri, klik gapcha "i'am not a robot" kemudian klik lanjutkan.
Setelah itu akan terlihat jika kamu penerima bantuan subsidi gaji5. Jika belum memiliki akun, kamu wajib
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daftar mendaftatr dan melengkapi data diri mulai dri NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama lengkap,
dan nama ibu kandung. Anda bisa melakukan aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan
dikirim ke nomor handphonemu.6. Jika sudah selesai mendaftar kamu bisa login kea kun tersebut dan
kembali melengkapi biodata diri seperti profil, tentang anda, status pernikahan, dan juga tipe lokasi.7.
Langkah terakhir adah cek pemberitahuan. Jika kamu terdaftar sebagai penerima, maka akan
mendapatkan centang hijau notifikasi sebagai bukti kamu penerima BSU atau BLT subsidi gaji 2022Cara
kedua: cek BSU atau BLT subsidi gaji lewat situs Kemnaker bsu.kemnaker.go.id1. Daftar akun2. Apabila
pekerja belum memiliki akun maka harus melakukan pendaftaran dan lengkapi data pendaftarannya.
Kemudian aktivasi akun dengan menggunakan OTP yang akan dikirim melalui pesan ke nomor ponsel
yang kamu daftarkan.3. Jika proses pendaftaran sudah selesa kemudian log in kembali menggunakan
akun yang didaftarkan4. Lengkapi profil tahap ini, pekerja diminta untuk melengkapi biodata diri tentang
anda, termasuk status pernikahan dan juga tipe lokasi disertai foto profil5. Cek pemberitahuan setelah
itu anda akan mendapatkan notifikasi apakah termasuk "calon penerima BSU" atau hanya sekedar tulisan
"Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021", yang berarti anda tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan
ini.Masalah Sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara
situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya.Berikut contoh masalah sosial penting di Indonesia:1.
Kesenjangan sosial2. Kemiskinan3. Pengangguran4. Kriminalitas5. Penyakit yang menular6. Kenakalan
remaja7. Aliran sesat
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Positive

Summary Semua bantuan ini bakal disalurkan pada September 2022. Ada 6 bantuan sosial atau bansos
pemerintah yang ditargetkan cair pada September 2022.

JAKARTA. Demi membantu meringankan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi virus corona dan
gejolak perekonomian di Indonesia, pemerintah bakal menggelontorkan sejumlah bantuan sosial. Semua
bantuan ini bakal disalurkan pada September 2022.Ada 6 bantuan sosial atau bansos pemerintah yang
ditargetkan cair pada September 2022. Berikut daftarnya:1. Bantuan Subsidi Upah (BSU)Dilansir dari
Kompas.com, Selasa (30/8/2022), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan
bahwa pemerintah kembali akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600.000.
Pencairan BSU ini ditargetkan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.
Adapun penyaluran BSU dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun.Untuk proses penyaluran
secara rinci akan disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui petunjuk teknis
(juknis). Menaker Ida Fauziah menyampaikan, BSU dipastikan akan cair pada September 2022.2. BLT
MasyarakatSelanjutnya, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta
kelompok masyarakat. Bantuan yang akan diterima yakni Rp 150. 000 sebanyak empat kali, dengan total
anggaran Rp 12,4 triliun. BLT tersebut akan dibayar Rp 300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua
kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.3. BLT Dana DesaDilansir dari Kompas. com
(1/6/2022), BLT Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat desa yang memenuhi kriteria tertentu, antara
lain keluarga miskin, warga yang berpenyakit kronis, tidak memiliki pekerjaan dan warga yang belum
memperoleh bansos lain.Besaran BLT Dana Desa 2022 akan diberikan sebesar Rp 300.00 per bulan per
Keluarga Penerima Manfaat (KPM), setiap bulan selama setahun.4. Kartu PrakerjaDikutip dari
Kompas.com, Senin (29/8/2022), bantuan pemerintah lainnya yakni Program Kartu Prakerja yang saat ini
dibuka untuk Gelombang 43. Peserta yang lolos seleksi Kartu Prakerja Gelombang 43 bakal mendapat
insentif sebesar Rp 600. 000 per bulan selama 4 bulan, dengan total Rp 2,4 juta. Insentif diberikan usai
menyelesaikan pelatihan.5. Bantuan Pokok Nontunai (BPNT)Kementerian Sosial (Kemensos) masih
menyalurkan bantuan sosial Bantuan Pokok Nontunai (BPNT) yang ditujukan kepada warga miskin dan
rentan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BPNT disalurkan melalui PT Pos Indonesia
(Persero).Adapun, besaran bantuan BPNT 2022 sebesar Rp 2,4 juta per tahun. Senilai Rp 200. 000 akan
disalurkan setiap bulan dalam 12 kali angsuran.6. BLT UMKMBantuan Langsung Tunai untuk Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (BLT UMKM) cair pada 2022. Bantuan ini akan disalurkan kepada 12 juta pedagang
kaki lima, pemilik warung, nelayan dan pengusaha mikro. Besaran BLT UMKM 2022 adalah sebesar Rp
600.000.Nantinya dana bantuan UMKM tersebut akan ditransfer melalui bank-bank yang tergabung
dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) atau bank BUMN.Itulah 6 bansos pemerintah yang ditargetkan
cair pada September 2022.(Sumber: Kompas.com/Taufieq Renaldi Arfiansyah, Ade Miranti Karunia |
Editor: Muhammad Idris, Rendika Ferri Kurniawan, Yoga Sukmana)Penulis : Retia Kartika DewiEditor : Sari
Hardiyanto
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Neutral

Summary Disalurkan September 2022. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu
(31/8/2022), seperti dikutip dari kemnaker.go.id. Menaker menjelaskan, perihal langkahlangkah untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU. Berikut ini syarat mendapatkan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) Rp 600 ribu dari pemerintah. Diketahui, pemerintah tak lama lagi akan segera
mencairkan Bantuan Sosial (Bansos) mulai dari BLT, BSU hingga bantuan sektor transportasi.

Berikut ini syarat mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600 ribu dari pemerintah.Diketahui,
pemerintah tak lama lagi akan segera mencairkan Bantuan Sosial (Bansos) mulai dari BLT, BSU hingga
bantuan sektor transportasi.BSU 2022 sendiri merupakan salah satu bantuan sosial yang dikeluarkan
pemerintah.Kini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran BSU 2022.Bantuan Subsidi Upah itu nantinya akan diberikan kepada 16 juta
pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta perbulan.Dalam hal ini, pemerintah sudah mengalokasikan
dan sebesar Rp 9,6 triliun untuk Bantuan Subsidi Upah.Adapun tiap pekerja akan mendaptkan bantuan
dana sebesar Rp 600 ribu.Lantas apa saja syarat untuk mendapatkan BSU?Syarat Mendapatkan
BSUBerikut ini syarat mendapat BSU, dikutip dari laman resmi kemnaker.go.id:- Warga Negara Indonesia
yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK KTPPeserta 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 3,5 juta.Maka
persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota
dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.- Pekerja sektor industri barang konsumsi, transportasi,
aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan yang
sesuai dengan klasifikasi data sektoral BPJSTK.Cara Cek Penerima BSU1. Akses laman kemnaker.go.id.2.
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Daftar Akun. Apabila belum memiliki akun, maka harus melakukan pendaftaran.Aktivasi akun dengan
menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone.3. Masuk Login ke dalam akun.4.
Lengkapi Profil. Lengkapi profil biodata diri berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe
lokasi.5. Cek Pemberitahuan.Disalurkan September 2022Menaker, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa
pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran BSU 2022."Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar
BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Rabu (31/8/2022), seperti dikutip dari kemnaker.go.id.Menaker menjelaskan, perihal
langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran
untuk pengalokasian dana BSU.Kemudian memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran
BSU.Serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di antaranya
berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun
anggota Polri.Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data
calon penerima BSU.Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis
penyaluran BSU."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan
dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya.
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Positive

Summary Informasi mengenai BSU yang cair bulan September 2022, lengkap dengan sejumlah syarat
untuk mendapatkan BLT Subsidi Gaji senilai Rp600. 000 bisa Anda simak dalam artikel ini.
Bantuan Subsidi Upah atau BSU kabarnya bakal cair bulan September 2022 ini, setelah
Kemnaker mengumumkan bakal mencairkan sebanyak satu kali dengan dana sebesar
Rp600.000.

Informasi mengenai BSU yang cair bulan September 2022, lengkap dengan sejumlah syarat untuk
mendapatkan BLT Subsidi Gaji senilai Rp600. 000 bisa Anda simak dalam artikel ini.Bantuan Subsidi Upah
atau BSU kabarnya bakal cair bulan September 2022 ini, setelah Kemnaker mengumumkan bakal
mencairkan sebanyak satu kali dengan dana sebesar Rp600.000.Pemerintah yang bekerjasama dengan
Kemnaker, dilaporkan bakal menyalurkan dana BSU September 2022 kepada sekitar 16 juta pekerja atau
buruh yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta.Selain BSU 2022, pemerintah juga kabarnya bakal
menyalurkan beberapa program bansos lain, yang cair pada bulan September ini untuk membantu daya
beli masyarakat di tengah lonjakan kenaikan bahan pokok.Namun, untuk mendapatkan program BSU
September 2022, para pekerja atau buruh tentunya juga harus memenuhi sejumlah persyaratan yang
telah ditentukan, untuk menghindari salah sasaran bansos BSU.Berikut adalah sejumlah persyaratan yang
wajib dipenuhi, jika pekerja atau buruh ingin mendapatkan BSU September 2022 dari Kemnaker:1.
Berkewajiban sebagai warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan KTP dan Nomor Induk
Kependudukan (NIK).
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Summary Sentralberita | Medan ~ Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman membuka Sosialisasi
Jaminan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Saka Hotel Jalan Ring Road Gagak Hitam
Medan, Rabu (31/8). Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Saka Hotel
Jalan Ring Road Gagak Hitam Medan, Rabu (31/8).(f-ist). Oleh karenanya saya berharap
pertemuan ini tidak hanya menjadi debat kusir, tapi ada goalnya atau capaiannya sehingga
menjadikannya sebagai masukan untuk sebuah perubahan ke depan yang lebih baik lagi,"
kata Aulia Rachman. Dengan demikian ada harapan baru bagi penyandang disabilitas yang
ada di Kota Medan.

Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Saka Hotel Jalan Ring Road Gagak Hitam Medan,
Rabu (31/8).(f-ist)sentralberita | Medan ~ Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman membuka Sosialisasi
Jaminan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Saka Hotel Jalan Ring Road Gagak Hitam Medan, Rabu
(31/8). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan solusi terbaik guna memberikan angin segar
bagi para penyandang disabilitas, terutama hak untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka
mempunyai kehidupan yang lebih layak."Selama ini setiap kali kegiatan yang menyangkut penyandang
disabilitas digelar namun tidak ada implementasinya. Apa yang mereka harapkan hanya sebuah mimpi
tanpa terealisasi. Oleh karenanya saya berharap pertemuan ini tidak hanya menjadi debat kusir, tapi ada
goalnya atau capaiannya sehingga menjadikannya sebagai masukan untuk sebuah perubahan ke depan
yang lebih baik lagi," kata Aulia Rachman.Terkait itu, Aulia dalam sosialisasi yang menghadirkan Staf
Khusus Presiden RI Bidang Sosial Angkie Yudistia sebagai pembicara mengharapkan peran Unit Layanan
Disabilitas sangat penting untuk mencapai capaian tersebut. Dengan demikian ada harapan baru bagi
penyandang disabilitas yang ada di Kota Medan.Dihadapan Suhardi SS MM mewakili Dirjen Penempatan
Kerja Dalam Negeri Kementrian Tenaga Kerja, anggota DPRD Medan Sudari, Plt Kadis Ketenagakerjaan
Kota Medan Ilyan Chandra Simbolon, Kadis Koperasi & UKM Benny Nasution dan Pimpinan BPJS
Ketenagakerjaan Kota Medan dan Kota Binjai, Aulia juga minta kepada para penyandang disabilitas dapat
menyampaikan curahan hatinya terkait dengan jaminan pekerjaan kepada pemerintah maupun
perusahaan."Apalagi pertemuan ini dihadiri Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, tentunya apa yang
menjadi permasalahan dan kendala terkait penyandang disabilitas di Kota Medan dapat beliau sampaikan
kepada Bapak Presiden Jokowi," ungkapnya.Selanjutnya, Aulia ingin melalui sosialisasi ini dapat
disimpulkan langkah konkrit apa yang dapat diambil agar pertemuan ini tidak hanya sekedar angin surga.
Dalam Undang-Undang, tegasnya, sudah termaktub aturan terkait dengan jaminan kerja bagi
penyandang disabilitas. Kemudian, imbuhnya, Pemko Medan juga akan melakukan pendampingan
terhadap penyandang disabilitas agar memiliki bekal dan kemampuan guna dapat diantarkan kepada
pengusaha untuk dapat mempekerjakan mereka.Di samping itu, Aulia juga mengungkapkan, data terkait
disabilitas yang ada juga tidak valid. Menyikapi hal itu, lanjutnya, Pemko Medan pun tengah menyiapkan
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aplikasi untuk melakukan pendataan sehingga anggaran maupun bantuan yang dikucurkan pemerintah
nantinya tepat sasaran. Oleh karenanya Aulia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung
pendataan yang akan dilakukan.Sebelumnya, Plt Kadis tenaga Kerja Kota Medan Ilyan Chandra Simbolon
dalam laporannya menjelaskan, tujuan kegiatan digelar guna mensosialisasikan UU No.8/2016 tentang
Penyandang Disabilitas, Terutama Hak Atas Pekerjaan. Di samping itu, tambahnya, memberikan peluang
kerja bagi penyandang disabilitas sehingga mempunyai kehidupan yang lebih layak."Sosialisasi ini dihadiri
sekitar 100 peserta yang terdiri dari perusahaan swasta, badan usaha milik pemerintah dan daerah,
yayasan pendidikan dan OPD dilingkungan Pemko Medan," terang Ilyan seraya mengungkapkan Pemko
Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan telah membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang
Ketenagakerjaan Kota Medan berdasarkan Peraturan Presiden No.60/2020 tentang Layanan Disabilitas
Bidang Ketenagakerjaan dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.21/2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.Dikatakan Ilyan, Unit Layanan
Disabilitas Ketenagakerjaan Kota Medan merupakan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan pertama
di Provinsi Sumatra Utara yang bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan jaminan kerja bagi
penyandang disabilitas.Sementara itu Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota
Medan Joli Afriani, sangat mengapresiasi digelarnya sosialisasi tersebut. Apalagi, ungkapnya, Kota Medan
sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD). "Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih
atas kepedulian Bapak Wali Kota terhadap penyandang disabilitas," ujar Joli Afriani
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Neutral

Summary Pemerintah akan menyalurkan BSU 2022 senilai Rp600 ribu kepada karyawan dengan gaji
maksimal Rp3,5 juta. Bantuan tersebut dipastikan cair bulan ini. Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya terus menyelesaikan segala teknis untuk proses
penyaluran BSU, agar dapat disalurkan pada September ini. Beberapa langkah yang
dilakukan oleh kemnaker, diantaranya:.

Pemerintah akan menyalurkan BSU 2022 senilai Rp600 ribu kepada karyawan dengan gaji maksimal Rp3,5
juta. Bantuan tersebut dipastikan cair bulan ini.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan,
pihaknya terus menyelesaikan segala teknis untuk proses penyaluran BSU, agar dapat disalurkan pada
September ini.Beberapa langkah yang dilakukan oleh kemnaker, diantaranya:- Peenyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU- Memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
pemadanan data, di antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan
ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.Tak hanya itu, Ida Fauziyah juga mengaku pihaknya terus
melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU, serta dengan Bank
Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU.Kata dia, pada pada hakikatnya,
Kemnaker terus berupaya mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas
penyaluran BSU tersebut.

127

Title

BSU 2022 Segera Cair ke Rekening Penerima, Ini Cara Cek BLT
Subsidi Gaji Rp600 Ribu

Author

_noname

Media

Ayo Bandung

Reporter

Date

02 September 2022

Tone

Link

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794351391/bsu-2022-segera-cair-ke-rekeningpenerima-ini-cara-cek-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu

Positive

Summary Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 dikabarkan akan segera cair dalam waktu dekat ini.
Selain BSU 2022, ada dua bantuan sosial lainnya yang akan diberikan pemerintah kepada
masyarakat. Namun, BSU 2022 kali ini hanya akan cair sebesar Rp600 ribu saja. Hal ini
disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam rapat bersama Presiden Joko
Widodo di Kantor Presiden pada 29 Agustus 2022.

Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 dikabarkan akan segera cair dalam waktu dekat ini.Hal ini
disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo di
Kantor Presiden pada 29 Agustus 2022.Selain BSU 2022, ada dua bantuan sosial lainnya yang akan
diberikan pemerintah kepada masyarakat.Dua bansos lainnya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan
juga Bansos sektor transportasi yang diperuntukan untuk supir angkutan umum, ojek dan juga
nelayan.Pemerintah akan memberikan bansos tersebut sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.Namun,
BSU 2022 kali ini hanya akan cair sebesar Rp600 ribu saja.Adapun yang berhak mendapatkan bantuan
subsidi upah ini adalah pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta.Dalam keterangannya, Sri Mulyani juga
menyebutkan Menaker akan segera menerbitkan petunjuk dan teknisnya agar bantuan segera
tersalurkan.
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Neutral

Summary Menurut kabar yang dihimpun, BSU Rp600. 000 akan disalurkan mulai September 2022
kepada 16 juta pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Penyaluran BSU Rp600. 000
kepada pekerja ini dilakukan sebagai tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan
subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam penyaluran BSU Rp600. 000 ini, pemerintah telah
mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,6 triliun, dan akan disalurkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Sementara itu, Kemnaker menyebut kini pihaknya tengah
menggodok petunjuk teknis (juknis) penyaluran BSU Rp600. 000 untuk pekerja bergaji Rp3,5
juta per bulan.

Pemerintah baru-baru ini telah mengumumkan akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai
Rp600. 000 kepada para pekerja.Penyaluran BSU Rp600. 000 kepada pekerja ini dilakukan sebagai
tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).Menurut kabar
yang dihimpun, BSU Rp600. 000 akan disalurkan mulai September 2022 kepada 16 juta pekerja bergaji
maksimal Rp3,5 juta per bulan.Dalam penyaluran BSU Rp600. 000 ini, pemerintah telah mengalokasikan
anggaran sebesar Rp9,6 triliun, dan akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker).Sementara itu, Kemnaker menyebut kini pihaknya tengah menggodok petunjuk teknis
(juknis) penyaluran BSU Rp600. 000 untuk pekerja bergaji Rp3,5 juta per bulan."Sedang digodok
juknisnya. Tidak akan lama kok," ucap Staf Khusus Menaker, Dita Indah Sari, seperti dikutip PikiranrakyatDepok.com dari Antara.Namun berkaca pada penyaluran BSU di tahun sebelumnya, penyaluran bantuan
ini selain khusus pekerja, Kemnaker juga rencananya akan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan
sebagai syarat.Lantas apa saja syarat agar pekerja bisa menjadi penerima BSU Rp600. 000 dari Kemnaker
berdasarkan penyaluran tahun sebelumnya?
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Neutral

Summary Karena itu, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah, menyatakan bahwa
pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida dikutip victorynews.id dari
kemenaker.go.id.

Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Bantuan Subsidi Upah atau BSU kepada para
pekerja.Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengungkapkan, anggaran untuk BSU sebesar Rp9,6
triliun untuk 16 juta pekerja betupah di bawah Rp3,5 juta dengan masing-masing pekerja menerima
Rp600 ribu.Untuk pencairan anggaran itu, kewenangan sepenuhnya diserahkan kepadan Kementerian
Ketenagakerjaan.Karena itu, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah, menyatakan bahwa
pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022.Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU
tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel."Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal
teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September
2022 ini," kata Menaker Ida dikutip victorynews.id dari kemenaker.go.id.Menaker menjelaskan, perihal
langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran
untuk pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU.
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Negative

Summary Terjawab sudah BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair, klik bsu.
Id/kemnaker,go.id/sso.bpjsketenagakerjaan.go.id login untuk cek penerima dan bukan link
lainnya, cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair. Selain soal BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 kapan cair, klik bsu. Itulah tadi ulasan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
kapan cair, klik bsu.

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

Summary Syarat dan ketentuan penerima BLT atau Bansos BBM Senilai Rp600. 000 Penerima bansos
adalah masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP Penerima bansos bukan
termasuk anggota PNS, Polri dan TNI Khusus Bansos Program PKH, penerima harus
masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, termasuk mereka yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK). 3 cara untuk mendapatkan BLT atau Bansos BBM Senilai
Rp600. 000 Mengambil BLT di Kantor Pos terdekat bagi penerima manfaat yang berdomisili
dalam radius sekitar 500 meter dari Kantor Pos. Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah mulai
mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) atau bansos Rp600. 000 untuk menjaga daya beli
masyarakat sebagai antisipasi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Kami targetkan dalam dua minggu, semua penerima manfaat BLT BBM akan menerima
haknya.

BagikanBisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mulai mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) atau bansos
Rp600. 000 untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai antisipasi dampak dari kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM).Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bantuan sosial yaitu sebesar Rp24,17
triliun, di mana Rp12,4 triliun akan dialokasikan untuk bansos dalam bentuk BLT.BLT tersebut akan
diberikan kepada sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau masyarakat miskin senilai
Rp600. 000 yang akan dibayarkan dua kali atau masing-masing Rp300. 000 per term.Direktur Utama Pos
Indonesia Faizal R. Djoemadi menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima 1,5 juta data penerima
manfaat dari total 20,6 juta KPM. BLT akan disalurkan melalui kantor pos di seluruh Indonesia."Kami
targetkan dalam dua minggu, semua penerima manfaat BLT BBM akan menerima haknya. Kami juga akan
meningkatkan kerja sama dengan pihak luar, seperti merekrut mahasiswa dan masyarakat sebagai
tenaga juru bayar. Kami juga menggandeng Pemda, dinas sosial, aparat setempat, kepolisian dan TNI agar
penyaluran bisa cepat dan aman," kata Faizal dikutip dari keterangan resmi, Jumat (2/9/2022).Di samping
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BLT untuk KPM, pemerintah juga akan memberikan bantuan Rp600. 000 kepada 16 juta pekerja dengan
gaji maksimum sebesar Rp3,5 juta. Total anggaran yang disiapkan untuk bansos pekerja mencapai Rp9,6
triliun. Penerima bansos ini 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 Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati.Selanjutnya, pemerintah juga memberikan bansos untuk sektor transportasi, seperti angkutan
umum dan ojek, dengan total anggaran Rp2,17 triliun yang disalurkan melalui pemerintah daerah.3 cara
untuk mendapatkan BLT atau Bansos BBM Senilai Rp600. 000 Mengambil BLT di Kantor Pos terdekat bagi
penerima manfaat yang berdomisili dalam radius sekitar 500 meter dari Kantor Pos. BLT disalurkan
melalui komunitas seperti RT/RW, kelurahan dan kecamatan BLT akan diantar langsung ke rumah bagi
penerima disabilitas, orang tua, dan warga yang bermukim di wilayah 3T (terdepan, tertinggal,
terluar).Syarat dan ketentuan penerima BLT atau Bansos BBM Senilai Rp600. 000 Penerima bansos adalah
masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP Penerima bansos bukan termasuk anggota PNS,
Polri dan TNI Khusus Bansos Program PKH, penerima harus masyarakat yang terdampak kenaikan harga
BBM, termasuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk pekerja, BLT akan
diberikan bagi pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta.Bagikan
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Neutral

Summary Pemerintah melalui Kemnaker belum lama ini menginformasikan bahwa BSU 2022 bakal cair
pekan ini kepada pekerja. BSU 2022 yang bakal cair pekan ini kepada pekerja senilai
Rp600.000, merupakan program bantuan sebagai bantalan sosial pengalihan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM).

Pemerintah melalui Kemnaker belum lama ini menginformasikan bahwa BSU 2022 bakal cair pekan ini
kepada pekerja.BSU 2022 yang bakal cair pekan ini kepada pekerja senilai Rp600.000, merupakan
program bantuan sebagai bantalan sosial pengalihan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).Untuk cek
penerima BLT Rp600. 000 dari program BSU 2022 yang bakal cair pekan ini, pekerja bisa login
kemnaker.go.id.Dengan login kemnaker.go.id untuk cek penerima BLT Rp600.000, maka nama pekerja
yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak dapat BSU 2022 bakal diketahui.Menurut keterangan Menteri
Keuangan Sri Mulyani, BSU 2022 bagi pekerja senilai Rp600. 000 yang bakal disalurkan mulai pekan ini,
akan menyasar kepada 16 juta karyawan atau buruh dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Terkait
hal tersebut, Sri Mulyani menuturkan bahwa saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah
menyiapkan dan bakal segera menerbitkan petunjuk teknis pencairan BSU 2022 bagi pekerja senilai
Rp600. 000 yang disebut menelan anggaran Rp9,6 triliun.BSU 2022 bagi pekerja senilai Rp600. 000 ini
rencananya bakal disalurkan dalam satu kali pencairan kepada penerima BLT yang sudah ditentukan oleh
Kemnaker.Meskipun mekanisme pencairan BSU 2022 senilai Rp600. 000 sedang disiapkan, namun
apabila menilik penyaluran BLT tahun lalu, maka pekerja bisa cek penerima secara online dengan login
kemnaker.go.id.
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Positive

Summary Santer rumor bahwa pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta akan mendapatkan BSU atau BLT
Subsidi Gaji yang cair September 2022 ini. Dalam keterangan resmi Ida Fauziah
menyampaikan bahwa BSU 2022 ini akan dipastikan cair September 2022. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan September 2022 ini," kata Menaker Ida melalui
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (31/8/2022). Benarkah dan bagaimana syarat
lengkap untuk mendaftar BSU atau BLT Subsidi Gaji 2022?.

Santer rumor bahwa pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta akan mendapatkan BSU atau BLT Subsidi Gaji
yang cair September 2022 ini.Benarkah dan bagaimana syarat lengkap untuk mendaftar BSU atau BLT
Subsidi Gaji 2022?BSU atau BLT Subsidi Gaji 2022 bisa dicek melalui 2 cara.Sebelum mengecek penerima
BSU atau BLT Subsidi Gaji, catat dulu syarat yang harus Anda siapkan.Dalam keterangan resmi Ida Fauziah
menyampaikan bahwa BSU 2022 ini akan dipastikan cair September 2022.BLT subsidi gaji atau BSU ini
dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memeiliki gaji maksimal sebesar Rp 3,5 juta per
bulan.Total anggaran BSU 2022 yang dikeluarkan ini mencapai Rp 9,6 triliun.Selain itu, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji atau BSU tahun 2022 ini.5. Jika belum
memiliki akun, kamu wajib daftar mendaftatr dan melengkapi data diri mulai dri NIK (Nomor Induk
Kependudukan), nama lengkap, dan nama ibu kandung. Anda bisa melakukan aktivasi akun dengan
menggunakan kode OTP yang akan dikirim ke nomor handphonemu.6. Jika sudah selesai mendaftar kamu
bisa login kea kun tersebut dan kembali melengkapi biodata diri seperti profil, tentang anda, status
pernikahan, dan juga tipe lokasi.7. Langkah terakhir adah cek pemberitahuan. Jika kamu terdaftar sebagai
penerima, maka akan mendapatkan centang hijau notifikasi sebagai bukti kamu penerima BSU atau BLT
subsidi gaji 2022Cara kedua: cek BSU atau BLT subsidi gaji lewat situs Kemnaker bsu.kemnaker.go.id1.
Daftar akun2. Apabila pekerja belum memiliki akun maka harus melakukan pendaftaran dan lengkapi
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data pendaftarannya. Kemudian aktivasi akun dengan menggunakan OTP yang akan dikirim melalui
pesan ke nomor ponsel yang kamu daftarkan.3. Jika proses pendaftaran sudah selesa kemudian log in
kembali menggunakan akun yang didaftarkan4. Lengkapi profil tahap ini, pekerja diminta untuk
melengkapi biodata diri tentang anda, termasuk status pernikahan dan juga tipe lokasi disertai foto
profil5. Cek pemberitahuan setelah itu anda akan mendapatkan notifikasi apakah termasuk "calon
penerima BSU" atau hanya sekedar tulisan "Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021", yang berarti anda tidak
terdaftar sebagai calon penerima bantuan ini."Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal
teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan September 2022
ini," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (31/8/2022).Berikut adalah 2 cara
untuk mengecek BSU atau BLT subsidi gaji 2022:Cara pertama: Cek BSU 2022 atau BLT subsidi gaji dengan
buka situs BPJS Ketenagakerjaan1. Kunjingi laman bpjksketenagakerjaan.go.id2. Pilih menu "Cek Status
Calon Penerima BSU" kemudian anda akan masuk ke halaman cek penerima BSU3. Masukkan data sesuai
kolom yang tersedia meliputi:- NIK- Nama Lengkap- Tanggal lahir4. Setelah mengisi data diri, klik gapcha
"i'am not a robot" kemudian klik lanjutkan. Setelah itu akan terlihat jika kamu penerima bantuan subsidi
gaji Siapa yang tidak bermain game online di jaman sekarang ini? Untuk itulah, Nokia menghadirkan HP
Nokia N Gage QD 5G 2022.Dinamakan HP Nokia N Gage QD 5G 2022 karena rilis tahun ini dan merupakan
versi reborn dari Nokia N Gage.Karena merupakan versi reborn, maka HP Nokia N Gage QD 5G 2022
dilengkapi dengan fitur yang telah disempurnakan.Berikut ini informasi detail tentang HP Nokia N Gage
QD 5G 2022 yang rilis tahun ini dan informasi tentang harganya.Bagi yang belum tahu HP Nokia N Gage
QD 5G 2022 merupakan desain terbaru dari versi lamanya yakni HP Nokia N-Gage.Bahkan pada masa HP
Nokia N Gage QD 5G 2022 versi jaman dulu (jadul), sudah menjadi incaran para gamers.Apalagi saat ini,
harga HP Nokia N Gage QD 5G 2022 sangat ingin diketahui para gamers maupun penggemar HP
Nokia.Pada HP Nokia N Gage QD 5G 2022 versi jadul sudah terpasang menggunakan basis Java setara
game console.
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Neutral

Summary Sri Mulyani mengungkapkan ada 16 juta pekerja yang menjadi target penerima BSU 2022
senilai Rp600 ribu yang direncanakan penyalurannya mulai pekan depan. Pemerintah
kembali menggulirkan bantuan subsidi upah alias BSU 2022 untuk para pekerja yang
terdampak pandemi Covid-19. BSU yang sebelumnya disebut-sebut cair Rp1 juta, dalam
waktu dekat disalurkan Rp600 ribu kepada para pekerja yang memiliki gaji paling tinggi Rp3,5
juta. Informasi kembali disalurkannya BSU 2022 dikabarkan oleh Menteri Keuangan Sri
Mulyani dalam keterangan persnya pada Senin, 29 Agustus 2022 lalu.

Pemerintah kembali menggulirkan bantuan subsidi upah alias BSU 2022 untuk para pekerja yang
terdampak pandemi Covid-19.BSU yang sebelumnya disebut-sebut cair Rp1 juta, dalam waktu dekat
disalurkan Rp600 ribu kepada para pekerja yang memiliki gaji paling tinggi Rp3,5 juta.Informasi kembali
disalurkannya BSU 2022 dikabarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan persnya pada
Senin, 29 Agustus 2022 lalu.Sri Mulyani mengungkapkan ada 16 juta pekerja yang menjadi target
penerima BSU 2022 senilai Rp600 ribu yang direncanakan penyalurannya mulai pekan depan.Artinya,
dengan target dan besaran dana setiap pekerja tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp9,6
juta untuk BSU 2022 yang dananya dari anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM)."Total anggarannya
sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk
teknisnya, sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri
Mulyani.Total dana yang dialokasikan kepada pekerja yang memenuhi syarat tak selisih terlalu banyak
dari awal informasi sekitar Rp8,8 triliun.Namun, perbedaan besar ada pada jumlah pekerja yang disasar
program bantuan subsidi gaji ini. Mulanya, dikabarkan ada 8,8 juta pekerja, kini meningkat hampir 100
persen menjadi 16 juta pekerja.
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Positive

Summary PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tengah menjalankan program Eco-Mechanized Mining (e-MM) dan
E-Mining Reporting System. "PTBA dapat menghemat BBM jenis diesel hingga 7 juta liter per
tahun berkat program ini dan mereduksi emisi sebesar 19.777 tCO2e. Program ini
menciptakan penghematan sebesar Rp 47,7 miliar per tahun," kata Corporate Secretary
PTBA, Apollonius Andwie, Jumat (2/9/2022). "Berkat program ini, PTBA dapat menghemat
konsumsi BBM (diesel) sebanyak 1,2 juta liter per tahun dan menekan emisi karbon hingga
1.677 tCO2e per tahun.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tengah menjalankan program Eco-Mechanized Mining (e-MM) dan E-Mining
Reporting System. Program ini merupakan konversi alat-alat pertambangan berbahan bakar minyak
(BBM) menjadi berbasis listrik.Alat-alat pertambangan tersebut mulai dari untuk proses penggalian,
transportasi, dan peralatan pendukung lainnya. "PTBA dapat menghemat BBM jenis diesel hingga 7 juta
liter per tahun berkat program ini dan mereduksi emisi sebesar 19.777 tCO2e. Program ini menciptakan
penghematan sebesar Rp 47,7 miliar per tahun," kata Corporate Secretary PTBA, Apollonius Andwie,
Jumat (2/9/2022).Sedangkan E-Mining Reporting System adalah program yang berkaitan dengan
pelaporan online dan real time untuk operasional pertambangan. Sistem berbasis online ini bisa diakses
melalui aplikasi CISEA (Corporate Information System and Enterprise Application), menggantikan sistem
pelaporan manual."Berkat program ini, PTBA dapat menghemat konsumsi BBM (diesel) sebanyak 1,2 juta
liter per tahun dan menekan emisi karbon hingga 1.677 tCO2e per tahun. Program ini mampu
menciptakan penghematan hingga Rp 10,78 miliar per tahun," ujarnya.Total efisiensi yang dihasilkan
program e-MM dan E-Mining Reporting mencapai Rp 58,48 miliar. Elektrifikasi dan digitalisasi
pertambangan juga merupakan langkah PTBA untuk mendukung pemerintah mencapai target Net Zero
Emission pada 2060.Program-program PTBA lainnya untuk menekan emisi karbon adalah beralih ke
kendaraan berbasis listrik untuk operasional pertambangan, melakukan reforestasi pada lahan bekas
tambang, hingga mengganti bahan perusak ozon dengan bahan lain yang ramah lingkungan, kerja sama
dengan lembaga internasional CDP (Climate Disclosure Project) dalam bentuk pendampingan laporan
CDP Climate Change PTBA.PTBA terus meningkatkan portofolio pembangkit listrik berbasis energi baru
terbarukan (EBT), di antaranya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 241 kWp di
Bandara Soekarno-Hatta dan PLTS berkapasitas 400 kWp di Jalan Tol Bali Mandara.Artikel Selanjutnya
PTBA Raih Penghargaan Keselamatan Kerja dari Menaker
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Positive

Summary Informasi terkait dengan BSU 2022 yang cair bulan September, dan 3 link yang berbeda
untuk cek nama penerima dana Rp600. 000 bagi pekerja atau buruh, bisa Anda simak dalam
artikel ini. Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Instagram @posindonesia.ig, Kemnaker
pada bulan September ini akan segera menyalurkan kembali Bantuan Subsidi Upah atau BSU
2022. Kemnaker, kabarnya akan menyalurkan BSU 2022 ini kepada sekitar 16 juta pekerja
atau buruh, yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta. Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini
adalah 3 link yang berbeda, untuk cek nama penerima BSU September 2022 secara online,
berdasarkan ketentuan tahun lalu.

Informasi terkait dengan BSU 2022 yang cair bulan September, dan 3 link yang berbeda untuk cek nama
penerima dana Rp600. 000 bagi pekerja atau buruh, bisa Anda simak dalam artikel ini.Dikutip
Pikiranrakyat-Depok.com dari Instagram @posindonesia.ig, Kemnaker pada bulan September ini akan
segera menyalurkan kembali Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022.Kemnaker, kabarnya akan
menyalurkan BSU 2022 ini kepada sekitar 16 juta pekerja atau buruh, yang memiliki gaji di bawah Rp3,5
juta.Namun, selain syarat memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta tersebut, para pekerja atau buruh juga
diwajibkan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Selain itu, para pekerja atau buruh tentunya
juga diwajibkan sebagai warga negara Indonesia asli, yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan Kartu
Tanda Penduduk (KTP).Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah 3 link yang berbeda, untuk cek nama
penerima BSU September 2022 secara online, berdasarkan ketentuan tahun lalu.1. Cek Melalui Link
bpjsketenagakerjaan.go.id
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Negative

Summary Secara umum semua orang akan berharap untuk selalu diberi kesuksesan dan kelancaran
pada saat menjalani kehidupannya yang ada di dunia ini. Berikut informasi mengenai lima
tanda yang jarang disadari namun perlu diketahui saat seseorang ternyata sedang terjebak
dalam zona nyaman. Pada postingan tersebut dipaparkan mengenai lima tanda terjebak
dalam zona nyaman yang jarang disadari saat bekerja, dimana kelima tanda tersebut adalah
sebagai berikut. 5. Stuck atau tidak adanya tambahan relasi yang dimiliki.

Secara umum semua orang akan berharap untuk selalu diberi kesuksesan dan kelancaran pada saat
menjalani kehidupannya yang ada di dunia ini.Sebagian besar orang biasanya akan menghindari
permasalahan atau hal-hal yang menyulitkan dan membutuhkan pikiran serta tenaga ekstra untuk
menghadapinya.Sehingga secara umumnya orang akan cenderung lebih memilih kepada hal-hal yang
mudah dan dapat ditangani dengan baik.Oleh karena itu terdapat banyak istilah yang mengatakan perihal
terjebak di dalam zona nyaman dan enggan untuk melakukan perubahan atau inovasi.Namun
bagaimanakah tanda apabila terdapat orang yang terjebak dalam zona nyaman? Apa sajakah tanda-tanda
tersebut?Berikut informasi mengenai lima tanda yang jarang disadari namun perlu diketahui saat
seseorang ternyata sedang terjebak dalam zona nyaman.Informasi mengenai tanda tersebut dilansir
PortalJember. com dari Instagram @kemnaker pada postingan 28 Agustus 2022.Pada postingan tersebut
dipaparkan mengenai lima tanda terjebak dalam zona nyaman yang jarang disadari saat bekerja, dimana
kelima tanda tersebut adalah sebagai berikut.1. Telah merasa puas dengan jumlah penghasilan atau gaji
yang diperoleh dalam setiap bulannya.2. Adanya rasa malas dan enggan atau tidak tertarik untuk
mempelajari suatu hal yang baru.3. Mengutamakan keamanan dan kenyamanan sehingga bekerja
dengan sebisanya saja.4. Telah tidak ditemukannya career goals yang dulu dimiliki.5. Stuck atau tidak
adanya tambahan relasi yang dimiliki.
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Negative

Summary Ida Fauziyah pastikan anggaran Bantuan Subsidi Upah atau BSU. 2022 sebesar Rp9,6 triliun
cair September.***. Pemerintah berupa Bantuan Subsidi Upah atau BSU. 2022. Ida Fauziyah
berharap Bantuan Subsidi Upah atau BSU. Terkait data calon penerima Bantuan Subsidi Upah
atau BSU..

"Kami terus berupaya agar BSUini dapat tersalurkan pada September, " kata Ida Fauziyah melalui siaran
pers Biro Humas Kemnaker Rabu, 31 Agustus 2022.Dilansir Semarangku. com dari Instagram resmi
Kemnaker, BLT Subsidi Gajiatau BSU2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan oleh
pemerintah.Sebagaimana instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), BLT Subsidi Gajiatau
BSUdimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta
perbulan.MenakerIda Fauziyah berharap Bantuan Subsidi Upah atau BSUini mampu menjaga daya beli
masyarakat akibat lonjakan harga."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global, " kata Ida Fauziyah.MenakerIda Fauziyah
mengatakan pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran bantuanpemerintah
berupa Bantuan Subsidi Upah atau BSU2022.Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BLT
Subsidi Gajiatau BSUtersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel."Kemnaker terus menyiapkan dan
memfinalkan segala hal teknis untuk penyaluran BSU, " tutur Ida Fauziyah.MenakerIda Fauziyah
mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaanterkait data
calon penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU.Selain itu, koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos
Indonesia juga dijalin untuk teknis penyaluran BLT Subsidi Gajiatau BSU.MenakerIda Fauziyah pastikan
anggaran Bantuan Subsidi Upah atau BSU2022 sebesar Rp9,6 triliun cair September.***

142

Title

Bansos yang Cair September 2022, Ada BLT BBM hingga
Prakerja

Author

_noname

Media

Tribun News Jambi

Reporter

Date

02 September 2022

Tone

Link

http://jambi.tribunnews.com/2022/09/02/bansos-yang-cair-september-2022-ada-blt-bbmhingga-prakerja

Positive

Summary Sejumlah bansos ( bantuan sosial) di September 2022, di antaranya BLT BBM hingga Prakerja.
Bansos September 2022 tak hanya BLT BBM tapi juga terdiri dari Program Keluarga Harapan
(PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan BLT Dana Desa,. Selengkapnya, inilah daftar
bansos yang akan cair pada September 2022:. Adapun BLT BBM tahap I cair pada September
2022 dan BLT BBM tahap II diberikan sekira bulan Desember 2022.

Sejumlah bansos ( bantuan sosial) di September 2022, di antaranya BLT BBM hingga Prakerja.Bansos
September 2022 tak hanya BLT BBM tapi juga terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan
Pangan Non-Tunai (BPNT) dan BLT Dana Desa,Selanjutnya ada Bantuan Subsidi Upah (BSU), masingmasing sebesar Rp 600 ribu.Selengkapnya, inilah daftar bansos yang akan cair pada September 2022:1.
BLT BBMBLT pengalihan subsidi BBM atau BLT BBM cair mulai Kamis (1/9/2022).BLT BBM sebesar Rp 600
ribu diberikan kepada sekira 20,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Indonesia.BLT BBM
dibagikan selama empat bulan sebanyak dua kali dengan nominal Rp 150 ribu per bulan.Tiap pencairan,
masyarakat akan mendapatkan BLT BBM sebesar Rp 300 ribu.Adapun BLT BBM tahap I cair pada
September 2022 dan BLT BBM tahap II diberikan sekira bulan Desember 2022.2. BSUBSU akan diberikan
kepada para pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta.Ada 16 juta pekerja yang akan mendapatkan BSU
dengan nominal Rp 600 ribu.BSU hanya akan cair sekali, tapi penerima langsung mendapatkan bantuan
sebesar Rp 600 ribu.Hingga saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih mempersiapkan
sejumlah hal teknis terkait penyaluran BSU.3. PKHPKH adalah bantuan reguler dari Kementerian Sosial
(Kemensos) yang penyalurannya akan memasuki tahap keempat pada September 2022.PKH disalurkan
setiap tiga bulan sekali melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BNI, BRI, Bank
Mandiri, dan BTN.4. BPNTBPNT ini diberikan dalam wujud bantuan pangan seperti sembako, bukan uang
tunai.Oleh karenanya, BPNT kerap disebut Bantuan Sembako dengan nominal Rp 200 ribu per
penerima.Seharusnya BPNT cair setiap bulan, tapi belakangan, bansos ini diberikan dengan cara dirapel
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atau digabung per dua bulan sekali.Penyaluran BPNT melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan
hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan
bank.5. BLT Dana DesaBantuan Langsung Tunai (BLT) yang cair pada September 2022 adalah BLT yang
berasal dari Dana Desa.BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin dan tidak mampu di desa yang
belum menerima bansos seperti PKH, BPNT, atau Kartu Prakerja.Besaran bantuan BLT Dana Desa yang
diberikan yaitu Rp 300 ribu setiap bulan.Kartu Prakerja yang saat ini telah memasuki gelombang 43.Kini,
pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 43 telah ditutup dan tinggal menunggu pengumuman hasil
seleksi.Setelah mengikuti seleksi dan dinyatakan lolos, masyarakat akan mendapatkan bantuan sebesar
Rp 3.550.000.Rinciannya, dana bantuan sebesar Rp 1 juta dipakai untuk membeli pelatihan yang akan
diikuti.Setelah mengikuti pelatihan, wajib mengisi survei evaluasi dan akan mendapatkan dana Rp 150
ribu untuk tiga kali survei.Kemudian dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan
diberikan sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan.
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Neutral

Summary Mengutip dari laman Bantuan Subsidi Upah Kementerian Ketenagakerjaan, berikut beberapa
langkah pengecekan pemberian bantuan ini. Apa itu bantuan subsidi upah?. Bantuan itu
membantu keberlangsungan hidup pekerja yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19.

Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU pada 2022.
Berbagai persiapan untuk menjamin penyaluran BSU, pada September 2022.Apa itu bantuan subsidi
upah?Mengutip dari situs web Kementrian Ketenagakerjaan, bantuan subsidi upah dikeluarkan
pemerintah untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya. Bantuan itu
membantu keberlangsungan hidup pekerja yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19.Menurut Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bantuan ini dianggap mengurangi beban perusahaan, sehingga pengusaha
dan pekerja atau buruh bisa terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi selama pandemi.
Bantuan subsidi upah akan langsung disalurkan ke rekening bank pekerja penerima bantuan.Kementerian
Ketenagakerjaan juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima
BSU. Koordinasi dengan Bank Himpunan Milik Negara atau Himbara, yaitu Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan
Bank Syariah Indonesia. Pos Indonesia juga akan dijalin kerja samanya terkait teknis dari penyaluran
bantuan subsidi upah.Mengutip dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, BSU 2022 salah satu
bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi dari Presiden RI Joko Widodo, BSU
akan disalurkan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta perbulan yang masingmasing akan mendapatkan Rp600 ribu. Total anggaran bantuan subsidi upah pada 2022 menelan
anggaran sebesar Rp9,6 triliun.Pengecekan bantuan subsidi upahMengutip dari laman Bantuan Subsidi
Upah Kementerian Ketenagakerjaan, berikut beberapa langkah pengecekan pemberian bantuan ini.1.
Situs web kemnaker.go.idPenerima mengakses website ini melalui gawai atau komputer.2. Daftar
akunApabila belum memiliki akun, maka penerima melakukan pendaftaran. Melengkapi pendaftaran
dengan aktivasi akun menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor ponsel.3. MasukSetelah
akun dibuat menuju halaman masuk untuk Login ke dalam akun.4. Melengkapi profilMelengkapi profil
biodata diri berupa foto profil, status pernikahan, dan tipe lokasi.5. Cek pemberitahuanSetelah itu,
penerima akan mendapat notifikasi dari website.Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, .Ikuti
berita terkini dari Tempo di Google News, .
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Negative

Summary Besok, tepatnya Sabtu, 3 September 2022 pukul 23.59 WIB merupakan batas akhir
pembelian pelatihan Kartu Prakerja gelombang 39. Pihak Kartu Prakerja telah
mengumumkan hal tersebut melalui Instagram resmi @prakerja.go.id, pada Jumat, 2
September 2022. ". ," unggah Pihak Kartu Prakerja melalui Instagram resminya. Sebelum
memulai pelatihan, penerima Kartu Prakerja wajib mengikuti atau tes awal terlebih dahulu
di lembaga pelatihan.

Besok, tepatnya Sabtu, 3 September 2022 pukul 23.59 WIB merupakan batas akhir pembelian pelatihan
Kartu Prakerja gelombang 39.Pihak Kartu Prakerja telah mengumumkan hal tersebut melalui Instagram
resmi @prakerja.go.id, pada Jumat, 2 September 2022."," unggah Pihak Kartu Prakerja melalui Instagram
resminya.Sebelum memulai pelatihan, penerima Kartu Prakerja wajib mengikuti atau tes awal terlebih
dahulu di lembaga pelatihan.Tes awal ini terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai materi pelatihan
yang dipilih dan bertujuan untuk melihat pengetahuan awal peserta.Penerima Kartu Prakerja dapat
menggunakan saldo pelatihan hanya di Platform Digital yang resmi bekerjasama, yaitu:- TokopediaBukalapak- Pintaria- Karier.mu- Kemnaker- PijarSementara itu, untuk tutorial pembelian pelatihan Kartu
Prakerja sebagai metode pembayaran pada mitra Platform Digital, bisa kunjungi laman ini:
https://www.prakerja.go.id/artikel/tutorial-pembelian-pelatihan-di-mitra-platform-digital.Demikian
informasi tentang batas akhir penggunaan saldo untuk membeli pelatihan Kartu Prakerja gelombang 39.
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Neutral

Summary Simak cara cek status penerima BPUM 2022 via online pakai NIK KTP di eform.bri.co.id, ada
BLT UMKM Rp600. 000 untuk pelaku usaha. Pemerintah akan kembali menyalurkan BPUM
2022 atau BLT UMKM sebesar Rp600. 000 kepada 12 juta pelaku usaha. BPUM 2022 atau
BLT UMKM Rp600. 000 adalah bantuan khusus yang diberikan pemerintah kepada pelaku
usaha atau UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Sekarang ini, banyak pelaku usaha
yang mencari informasi terkait BPUM 2022 atau BLT UMKM Rp600. 000 kapan cair.

Simak cara cek status penerima BPUM 2022 via online pakai NIK KTP di eform.bri.co.id, ada BLT UMKM
Rp600. 000 untuk pelaku usaha.Pemerintah akan kembali menyalurkan BPUM 2022 atau BLT UMKM
sebesar Rp600. 000 kepada 12 juta pelaku usaha.BPUM 2022 atau BLT UMKM Rp600. 000 adalah bantuan
khusus yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha atau UMKM yang terdampak pandemi Covid19.Sekarang ini, banyak pelaku usaha yang mencari informasi terkait BPUM 2022 atau BLT UMKM Rp600.
000 kapan cair.Mengenai hal itu, para pelaku usaha mesti lebih bersabar menunggu jadwal resmi
penyaluran BLT UMKM Rp600. 000 dari Kemnaker, karena pihaknya sekarang ini sedang menanti
penyaluran dana BPUM 2022 dari Kementerian Keuangan.Meski dana bantuan BPUM 2022 atau BLT
UMKM Rp600. 000 belum cair, para pelaku usaha sudah bisa cek status di link eform.bri.co.id.Melalui
eform.bri.co.id para pelaku usaha dapat mengetahui namanya masuk atau tidak sebagai penerima BPUM
2022 atau BLT UMKM Rp600.000, dan pengecekan ini bisa dilakukan via online dengan menggunakan NIK
KTP.
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Summary MEDANHEADLINES.COM, Medan- Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman membuka
Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Saka Hotel Jalan Ring Road Gagak
Hitam Medan, Rabu (31/8). Oleh karenanya saya berharap pertemuan ini tidak hanya
menjadi debat kusir, tapi ada goalnya atau capaiannya sehingga menjadikannya sebagai
masukan untuk sebuah perubahan ke depan yang lebih baik lagi," kata Aulia Rachman.
Dengan demikian ada harapan baru bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Medan.
Dihadapan Suhardi SS MM mewakili Dirjen Penempatan Kerja Dalam Negeri Kementrian
Tenaga Kerja, anggota DPRD Medan Sudari, Plt Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Ilyan
Chandra Simbolon, Kadis Koperasi & UKM Benny Nasution dan Pimpinan BPJS
Ketenagakerjaan Kota Medan dan Kota Binjai, Aulia juga minta kepada para penyandang
disabilitas dapat menyampaikan curahan hatinya terkait dengan jaminan pekerjaan kepada
pemerintah maupun perusahaan.

MEDANHEADLINES.COM, Medan - Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman membuka Sosialisasi
Jaminan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Saka Hotel Jalan Ring Road Gagak Hitam Medan, Rabu
(31/8). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan solusi terbaik guna memberikan angin segar
bagi para penyandang disabilitas, terutama hak untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka
mempunyai kehidupan yang lebih layak. "Selama ini setiap kali kegiatan yang menyangkut penyandang
disabilitas digelar namun tidak ada implementasinya. Apa yang mereka harapkan hanya sebuah mimpi
tanpa terealisasi. Oleh karenanya saya berharap pertemuan ini tidak hanya menjadi debat kusir, tapi ada
goalnya atau capaiannya sehingga menjadikannya sebagai masukan untuk sebuah perubahan ke depan
yang lebih baik lagi," kata Aulia Rachman. Terkait itu, Aulia dalam sosialisasi yang menghadirkan Staf
Khusus Presiden RI Bidang Sosial Angkie Yudistia sebagai pembicara mengharapkan peran Unit Layanan
Disabilitas sangat penting untuk mencapai capaian tersebut. Dengan demikian ada harapan baru bagi
penyandang disabilitas yang ada di Kota Medan.Dihadapan Suhardi SS MM mewakili Dirjen Penempatan
Kerja Dalam Negeri Kementrian Tenaga Kerja, anggota DPRD Medan Sudari, Plt Kadis Ketenagakerjaan
Kota Medan Ilyan Chandra Simbolon, Kadis Koperasi & UKM Benny Nasution dan Pimpinan BPJS
Ketenagakerjaan Kota Medan dan Kota Binjai, Aulia juga minta kepada para penyandang disabilitas dapat
menyampaikan curahan hatinya terkait dengan jaminan pekerjaan kepada pemerintah maupun
perusahaan. "Apalagi pertemuan ini dihadiri Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, tentunya apa yang
menjadi permasalahan dan kendala terkait penyandang disabilitas di Kota Medan dapat beliau sampaikan
kepada Bapak Presiden Jokowi," ungkapnya. Selanjutnya, Aulia ingin melalui sosialisasi ini dapat
disimpulkan langkah konkrit apa yang dapat diambil agar pertemuan ini tidak hanya sekedar angin surga.
Dalam Undang-Undang, tegasnya, sudah termaktub aturan terkait dengan jaminan kerja bagi
penyandang disabilitas. Kemudian, imbuhnya, Pemko Medan juga akan melakukan pendampingan
terhadap penyandang disabilitas agar memiliki bekal dan kemampuan guna dapat diantarkan kepada
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pengusaha untuk dapat mempekerjakan mereka. Di samping itu, Aulia juga mengungkapkan, data terkait
disabilitas yang ada juga tidak valid. Menyikapi hal itu, lanjutnya, Pemko Medan pun tengah menyiapkan
aplikasi untuk melakukan pendataan sehingga anggaran maupun bantuan yang dikucurkan pemerintah
nantinya tepat sasaran. Oleh karenanya Aulia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung
pendataan yang akan dilakukan. Sebelumnya, Plt Kadis tenaga Kerja Kota Medan Ilyan Chandra Simbolon
dalam laporannya menjelaskan, tujuan kegiatan digelar guna mensosialisasikan UU No.8/2016 tentang
Penyandang Disabilitas, Terutama Hak Atas Pekerjaan. Di samping itu, tambahnya, memberikan peluang
kerja bagi penyandang disabilitas sehingga mempunyai kehidupan yang lebih layak. "Sosialisasi ini
dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri dari perusahaan swasta, badan usaha milik pemerintah dan
daerah, yayasan pendidikan dan OPD dilingkungan Pemko Medan," terang Ilyan seraya mengungkapkan
Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan telah membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang
Ketenagakerjaan Kota Medan berdasarkan Peraturan Presiden No.60/2020 tentang Layanan Disabilitas
Bidang Ketenagakerjaan dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.21/2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Dikatakan Ilyan, Unit Layanan
Disabilitas Ketenagakerjaan Kota Medan merupakan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan pertama
di Provinsi Sumatra Utara yang bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan jaminan kerja bagi
penyandang disabilitas. Sementara itu Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota
Medan Joli Afriani, sangat mengapresiasi digelarnya sosialisasi tersebut. Apalagi, ungkapnya, Kota Medan
sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD). "Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih
atas kepedulian Bapak Wali Kota terhadap penyandang disabilitas," ujar Joli Afriani.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan
berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (
BSU ) tahun 2022, hal ini disampaikannya pada Rabu 31 Agustus 2022 melalui siaran pers
Kemnaker. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,"
kata Menaker Ida sebagaimana dilansir dari laman Kemnaker Jumat 2 September 2022.
Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000.
Adapun hal-hal teknis yang harus diselesaikan sebelum penyaluran BSU 2022, seperti
penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU 2022.
Demikian Informasi mengenai BSU terkait dengan Subsidi upah yang akan dicairkan
Kemnaker pada September 2022, lengkap dengan cek secara Online.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan berbagai
langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah ( BSU ) tahun 2022, hal
ini disampaikannya pada Rabu 31 Agustus 2022 melalui siaran pers Kemnaker.Berbagai persiapan terus
dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel oleh
Kemnaker."Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran
BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida
sebagaimana dilansir dari laman Kemnaker Jumat 2 September 2022.BSU Tahun 2022 merupakan salah
satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah.Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU
dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Total
anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun.Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat
bantuan sebesar Rp600.000.Adapun hal-hal teknis yang harus diselesaikan sebelum penyaluran BSU
2022, seperti penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU
2022.Lalu melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU 2022.
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Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia mengenai teknis penyaluran BSU 2022.Jadi
bagaimana bagaimana cara untuk cek apakah terdaftar sebagai penerima BSU September 2022 ?</Untuk
cek nama karyawan yang terdaftar sebagai penerima BSU dapat dilakukan di situs kemnaker.go.id* Buka
kemnaker.go.id lewat browser HP atau laptop.* Login jika sudah memiliki akun.* Buat akun dengan
menginput data NIK KTP, nama lengkap, dan nama ibu kandung* Aktivasi akun menggunakan kode OTP
yang dikirim lewat SMS.* Login ke akun yang telah diaktivasi menggunakan password yang dibuat saat
pendaftaran akun.* Setelah login, segera cek pemberitahuan yang muncul.Perlu diperhatikan bahwa
untuk menerima BSU harus memeperhatikan beberapa Sayarat Berikut :* Warga Negara Indonesia
(WNI)* Merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai
Juni 2021</* Menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta.Pekerja atau buruh yang bekerja
di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta
lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah itu menjadi paling banyak sebesar upah minimum
kabupaten/kota yabg dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.* Bekerja dalam wilayah PPKM Level
3 dan Level 4 yang telah ditetapkan pemerintah. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang
konsumsi, aneka industr transportasi, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan
dan Kesehatan.Demikian Informasi mengenai BSU terkait dengan Subsidi upah yang akan dicairkan
Kemnaker pada September 2022, lengkap dengan cek secara Online.
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Summary Disnaker Sulawesi Barat mengupayakan setidaknya 50 perusahaan se Sulawesi Barat ikut
mensukseskan kegiatan tersebut. Pemprov Sulawesi Barat, melalui Dinas Tenaga kerja
bersama Kementerian Tenaga kerja Indonesia, akan menggelar job fair, atau bursa kerja
selama dua hari, mulai 26 dan 27 September.

Pemprov Sulawesi Barat, melalui Dinas Tenaga kerja bersama Kementerian Tenaga kerja Indonesia, akan
menggelar job fair, atau bursa kerja selama dua hari, mulai 26 dan 27 September.Job fair ini akan
dilaksanakan secara virtual.Bagi Anda yang ingin cari kerja, bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu
diAdapun daftar perusahaan yang ikut terlibat dalam job fair ini bisa Anda lihat melalui linkInformais lebih
lanjut bisa Anda simak pula di linkPelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker Sulawesi Barat, Muhammad Ali
Chandra menyebutkan tujuan dilakukannya job fair sebagai upaya menekan angka pengangguran di
Sulawesi Barat."Kita coba bantu para Pencari Kerja agar segera bisa bekerja," ujarnya kepada TribunSulawesi Barat. com di kantornya, Jalan Abd Malik Pattana Endeng, Kompleks Perkantoran Pemprov
Sulawesi Barat, Rabu (10/8/2022) lalu.Pendaftaran job fair dibuka secara daring atau online.Disnaker
Sulawesi Barat mengupayakan setidaknya 50 perusahaan se Sulawesi Barat ikut mensukseskan kegiatan
tersebut."Targetnya 50 perusahaan yang membuka lowongan,"Ali Chandra menambahkan pihaknya
tidak hanya mengkhususkan job fair untuk perusahaan lokal saja.Tapi juga untuk perusahaan-perusahaan
yang berdomisili di luar Sulawesi Barat."Lebih banyak perusahaan, pastinya lebih
baik,"ucapnya.Selanjutnya, persyaratan khusus akan ditentukan oleh pihak perusahaan untuk
menentukan posisi yang layak ditempati."Kami hanya menfasilitasi, setelah diterima kami akan data
kembali pencari kerja yang telah diterima," katanya.Dia berharap, kegiatan ini dapat lebih menekan
angka pengangguran di Sulawesi Barat.
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Positive

Summary BSU 2022 Rp600. 000 cair tuk siapa saja, simak bocoran syarat pekerja yang bisa dapat BLT
subsidi gaji lewat artikel ini. Bansos pengalihan subsidi BBM terdiri dari 3 jenis, salah satunya
BSU 2022 Rp600. 000 dengan sasaran penerima pekerja yang memenuhi syarat memiliki gaji
maksimum Rp3,5 juta. Pekerja yang memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2022 bisa
mendapatkan BLT subsidi gaji Rp600. 000 yang kabarnya cair mulai bulan ini. Adapun terkait
syarat lengkap penerima BSU 2022, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku
penyalur BLT subsidi gaji belum memberikan informasi resmi.

BSU 2022 Rp600. 000 cair tuk siapa saja, simak bocoran syarat pekerja yang bisa dapat BLT subsidi gaji
lewat artikel ini.Sebagaimana diketahui, pemerintah meluncurkan bantuan sosial tambahan atas rencana
pengalihan subsidi BBM.Bansos pengalihan subsidi BBM terdiri dari 3 jenis, salah satunya BSU 2022
Rp600. 000 dengan sasaran penerima pekerja yang memenuhi syarat memiliki gaji maksimum Rp3,5
juta.Pekerja yang memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2022 bisa mendapatkan BLT subsidi gaji
Rp600. 000 yang kabarnya cair mulai bulan ini.Adapun terkait syarat lengkap penerima BSU 2022,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku penyalur BLT subsidi gaji belum memberikan informasi
resmi.Kendati demikian, pekerja bisa mengetahui bocoran syarat penerima BSU 2022 dengan berkaca
pada penyaluran tahun lalu.Sebelumnya, program BSU memang pernah disalurakan pemerintah di tahun
2021 dan 2022.
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Positive

Summary Pemerintah kini tengah memfinalisasi tahap akhir petunjuk teknis (juknis) yang akan menjadi
dasar pemerintah dalam menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi gaji
sebesar Rp 600 ribu. BLT Rp 1 Juta dari Jokowi Siap Cair, Cek Namamu di Sini. Bantuan
tersebut akan diberikan kepada para pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 juta
per bulan. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan dana sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta
pekerja yang akan mendapatkan bantuan tersebut.

Pemerintah kini tengah memfinalisasi tahap akhir petunjuk teknis (juknis) yang akan menjadi dasar
pemerintah dalam menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi gaji sebesar Rp 600
ribu.Bantuan tersebut akan diberikan kepada para pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5
juta per bulan. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan dana sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja
yang akan mendapatkan bantuan tersebut.Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar
Sanusi mengemukakan saat ini otoritas ketenagakerjaan masih memfinalisasi juknis penyaluran subsidi
gaji, termasuk aturan turunan penyaluran bantuan tersebut."Finalisasi, termasuk regulasi Permennya,"
kata Anwar saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Jumat (2/9/2022).Juknis ini akan menjadi acuan
pemerintah dalam menyalurkan subsidi gaji. Meski demikian, Anwar tidak secara rinci menjelaskan kapan
pemerintah akan menyalurkan bantuan subsidi gaji bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per
bulan.Dalam rapat terbatas yang digelar pada awal pekan ini, pemerintah telah sepakat untuk menambah
dana bansos sebagai bantalan sosial bagi masyarakat, apabila terjadi kenaikan harga BBM yang
dikhawatirkan mengerek harga barang dan jasa lainnya.Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas
mengatakan penyaluran subsidi gaji tinggal menunggu juknis yang akan dikeluarkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan."Ibu menteri ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya, sehingga
bisa langsung dilakukan pembayaran," kata Sri Mulyani.Artikel Selanjutnya Asik! BLT Rp 1 Juta dari Jokowi
Siap Cair, Cek Namamu di Sini
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Neutral

Summary Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 43 telah ditutup, berikut cara cek hasil seleksi baik
lewat SMS notifikasi maupun lewat dashboard. Notifikasi buat mereka jika lolos seleksi
gelombang untuk Kartu Prakerja. Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 43 ditutup
pada Hari Selasa, (30/8/2022). Mengutip Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja
gelombang 43 ditutup pukul 23.59 WIB.

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 43 telah ditutup, berikut cara cek hasil seleksi baik lewat SMS
notifikasi maupun lewat dashboard. Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 43 ditutup pada Hari
Selasa, (30/8/2022). Mengutip Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang 43 ditutup pukul
23.59 WIB.Sedangkan jika tidak lolos, akan mendapatkan notifikasi pada dashboard dengan keterangan
"Kamu Belum Berhasil".Untuk dapat melihat nomor Kartu Prakerja, kamu perlu menonton 3 video yang
telah disediakan. Video tersebut berisi informasi dasar mengenai Kartu Prakerja, mulai dari mengenali
tantangan di dunia kerja sampai penjelasan manfaat Kartu Prakerja. "Kamu juga tidak dapat menutup
video jika belum selesai menonton atau mempercepat laju video. Apabila kamu mengalami kendala saat
menonton video, kamu dapat menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi tulisan dalam laman
resmi Kartu Prakerja.Pelaksana Prakerja akan mengirimkan notifikasi melalui SMS kepada peserta yang
dinyatakan lolos. Pemberitahuan SMS ini dikirimkan ke nomor telepon yang digunakan saat membuat
akun. Untuk itu pastikan nomor yang Anda masukkan ketika mendaftar telah benar dan masih aktif. SMS
diberikan saat tanggal pengumuman seleksi masing-masing gelombang.Notifikasi buat mereka jika lolos
seleksi gelombang untuk Kartu Prakerja. simak cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 43. "Kamu
tidak perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan berkecil hati, kamu masih bisa
memilih Gelombang berikutnya," tulis situs tersebut. Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu
Prakerja antara lain WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal, sedang
mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan
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kompetensi kerja. Seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk
pelaku usaha mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi
Covid-19, bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala
desa dan perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian,
calon peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga
(KK) yang menjadi penerima Kartu Prakerja. Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan
mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta. Untuk skema penyaluran
dana program Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1
juta, dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4
bulan.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang
sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang).Penerima Kartu Prakerja
dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui
platform digital. Beberapa di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia,
Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar.
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Positive

Summary Dikutip dari Kompas.com, Kemnaker akan mengupayakan percepatan penyaluran bantuan
subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji Rp 600 ribu pada September 2022. Kami terus berupaya
agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida Fauziyah. Terkini Nasional
Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu September
2022 ini, simak syarat hingga cara cek penerimanya. Terkini Nasional Pemerintah akan
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu September 2022 ini, simak
syarat hingga cara cek penerimanya.

Syarat hingga cara melakukan pengecekan daftar penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600
ribu yang akan segera disalurkan oleh pemerintah bisa dilihat di artikel ini.BSU Rp 600 ribu nantinya akan
diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.BSU atau BLT Subsidi Gaji
akan disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan alokasi anggaran Rp 9,6
triliun.Lantas, kapan BSU cair?Dikutip dari Kompas.com, Kemnaker akan mengupayakan percepatan
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji Rp 600 ribu pada September 2022.Hal ini
disampaikan Menaker Ida Fauziyah melalui pernyataan resmi tertulis, Rabu (31/8/2022).Ida Fauziyah
mengatakan, berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin subsidi gaji senilai Rp 600 ribu
tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel."Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala
hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Ida Fauziyah.Saat ini, Menaker sedang mengambil langkah-langkah untuk
penyaluran BSU 2022.Di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana subsidi gaji, serta memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang penyaluran BSU
2022.Selain itu, Kemenaker juga berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait pemadanan
data.Adapun koordinasi yang dilibatkan yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN), TNI, dan Polri agar BSU
ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.Kemenaker juga melakukan koordinasi
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dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU.Pun koordinasi dengan Bank Himbara dan
PT Pos Indonesia dijalin terkait teknis penyalurannya.Terkini Nasional Pemerintah akan menyalurkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu September 2022 ini, simak syarat hingga cara cek
penerimanya.1. Buka 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",
yang artinya Anda tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan sebesar Rp 600 ribu 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".Adapun untuk mengetahui
apakah kamu penerima BSU atau tidak dapat 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. (*)Baca berita lainnyaTerkini Nasional Pemerintah akan menyalurkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu September 2022 ini, simak syarat hingga cara cek
penerimanya.Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), BSU 2022 akan disalurkan kepada
16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.Total anggaran subsidi gaji tahun ini
sebesar Rp 9,6 triliun.Melalui subsidi gaji, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp
600 ribu."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga
yang terjadi secara global," pungkasnya.Syarat Penerima BSUBerikut syarat penerima BSU pada tahun
lalu, dikutip dari bsu.kemnaker.go.id:- Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIKPeserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni
2021(Catatan: kritera kepesertaan ini bisa berubah karena masih mengacu pada aturan lama).Mempunyai gaji atau Upah paling banyak sebesar 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)Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Rp 600 RibuBagi pekerja yang ingin mengetahui
apakah termasuk penerima BSU atau tidak bisa mengikuti langkah-langkah ini:
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Neutral

Summary BLT BBM itu akan diberikan kepada sebanyak 20,65 juta KPM atau masyarakat miskin senilai
Rp 600.000. Sejak Kamis, 1 September 2022, pemerintah mulai mencairkan bantuan
langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600. 000 kepada masyarakat kelompok penerima manfaat
(KPM). Di samping BLT untuk KPM, pemerintah juga akan memberikan bantuan Rp 600. 000
kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum sebesar Rp 3,5 juta. Sebanyak Rp 12,4 triliun
di antaranya akan dialokasikan untuk bansos dalam bentuk BLT.

Sejak Kamis, 1 September 2022, pemerintah mulai mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp
600. 000 kepada masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM). Bantuan sosial atau bansos ini
diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai antisipasi dampak dari kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM).Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bantuan sosial sebesar Rp 24,17
triliun. Sebanyak Rp 12,4 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk bansos dalam bentuk BLT.BLT BBM
itu akan diberikan kepada sebanyak 20,65 juta KPM atau masyarakat miskin senilai Rp 600.000. Bantuan
tersebut akan dibayarkan dua kali atau masing-masing Rp 300. 000 per term.Direktur Utama PT Pos
Indonesia Faizal R. Djoemadi menyatakan bahwa pihaknya telah menerima 1,5 juta data penerima
manfaat dari total 20,6 juta KPM. BLT akan disalurkan melalui kantor pos di seluruh Indonesia.Faizal
menargetkan dalam dua minggu, semua penerima manfaat BLT BBM akan menerima haknya. "Kami juga
akan meningkatkan kerja sama dengan pihak luar, seperti merekrut mahasiswa dan masyarakat sebagai
tenaga juru bayar," tuturnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat, 2 September 2022.Selain itu, kata
Faizal, PT Pos juga akan menggandeng pemerintah daerah, dinas sosial, aparat setempat, kepolisian dan
TNI. "Agar penyaluran bisa cepat dan aman," kata Faizal.Di samping BLT untuk KPM, pemerintah juga
akan memberikan bantuan Rp 600. 000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum sebesar Rp 3,5
juta. Total anggaran yang disiapkan untuk bansos pekerja mencapai Rp 9,6 triliun.Adapun penerima
bansos ini 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 Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati.Selain dua jenis bansos itu, pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan subsidi untuk
sektor transportasi, seperti angkutan umum dan ojek. Total anggaran yang disapkan sebesar Rp 2,17
triliun dan disalurkan melalui pemerintah daerah.
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Positive

Summary Perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara illegal ke luar negeri
masih terus terjadi, termasuk yang terjadi baru-baru ini di Kamboja. Menteri Luar Negeri
Retno Marsudi dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, hari Kamis (1/9) mengatakan 225
warga Indonesia telah dibebaskan dari tempat mereka bekerja di perusahaan-perusahaan
judi online dan investasi palsu berlokasi di Sihannoukville, Kamboja. Kasus ini tidak hanya
terjadi di Kamboja, namun juga di Myanmar, Laos, Thailand, dan Filipina," kata Retno.
Indonesia dan Kamboja, tambah Retno, telah sepakat untuk melakukan kerjasama
penegakan hukum, dan bahkan meningkatkan komunikasi untuk memudahkan penanganan
jika kejadian serupa terjadi kembali.

Perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara illegal ke luar negeri masih terus
terjadi, termasuk yang terjadi baru-baru ini di Kamboja.Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam rapat
kerja dengan Komisi I DPR, hari Kamis (1/9) mengatakan 225 warga Indonesia telah dibebaskan dari
tempat mereka bekerja di perusahaan-perusahaan judi online dan investasi palsu berlokasi di
Sihannoukville, Kamboja. Sementara 241 orang lainya yang juga menjadi korban penipuan bekerja di sana
telah dipulangkan ke tanah air."Terjadi peningkatan tajam jumlah korban WNI, dari total 119 pada 2021
menjadi 446 orang pada Januari sampai Agustus 2022. Kasus ini tidak hanya terjadi di Kamboja, namun
juga di Myanmar, Laos, Thailand, dan Filipina," kata Retno.Indonesia dan Kamboja, tambah Retno, telah
sepakat untuk melakukan kerjasama penegakan hukum, dan bahkan meningkatkan komunikasi untuk
memudahkan penanganan jika kejadian serupa terjadi kembali.Kepolisian Indonesia dan Kamboja juga
telah sepakat untuk segera menyelesaikan nota kesepahaman mengenai kerjasama pemberantasan
kejahatan lintas batas. Pada 12 Agustus lalu Polri berhasil menggagalkan pemberangkatan 214 warga
Indonesia dari Medan ke Sihannoukvilee, Kamboja.Retno menegaskan kasus penipuan terhadap ratusan
pekerja migran Indonesia di Kamboja tersebut harus menjadi peringatan bagi semua pihak untuk segera
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menangani dan mencegah isu itu secara komprehensif, dari hulu hingga hilir, agar korban tidak terus
bertambah. Jika penanganan di hulu (dalam negeri) tidak berjalan baik, maka penanganan di hilir (luar
negeri) tidak akan memberikan dampak besar, jumlah kasus dan korban akan terus meningkat.Sturman
Panjaitan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengapresiasi kinerja Kementerian Luar
Negeri dan berharap semua kementerian dan lembaga terkait memiliki terobosan untuk mengakhiri
perekrutan dan pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara ilegal."Di dapil (daerah
pemilihan saya) saya di Kepri (Kepulauan Riau) sering terjadi seperti itu. Sehari-hari polisi itu menangkap
orang yang keluar negeri lewat Kepri yang ilegal. Apa upaya kita sebenarnya yang bisa kita koordinasikan
ke lembaga, badan lain yang bisa kita kerjasamakan agar tidak terjadi terlalu sering," ujar
Sturman.Sukanta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta ada koordinasi antara Kementerian Luar
Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penanganan isu perekrutan dan pengiriman pekerja
migran ilegal ke luar negeri.Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nurharsono menjelaskan untuk
mencegah perekrutan secara ilegal, Kementerian Ketenagakerjaan harus bekerjasama dengan
Kementerian Desa untuk memaksimalkan peran desa dalam melakukan upaya-upaya perlindungan
pekerja migran di tingkat desa."Desa punya wewenang memberikan verifikasi dokumen agar jelas-jelas
PMI tersebut dari warga desa tersebut, kemudian ada pendataan, ada informasi mengenai tata cara
bekerja ke luar negeri, mana yang resmi, PT-PT yang resmi mana, yang tidak resmi mana?," ujar
Nurharsono.Selain itu, lanjut Nurharsono, pemerintah juga harus memaksimalkan layanan satu atap di
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah pusat juga harus bersinergi dengan pemerintah
daerah agar pemerintah-pemerintah daerah membuat balai latihan kerja di daerahnya, sehingga
meningkatkan kualitas calon pekerja migran dan pemahaman mereka terhadap hukum yang berlaku di
negara tujuan.
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Summary Medan (SIB). Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman membuka Sosialisasi Jaminan Kerja
Bagi Penyandang Disabilitas di Saka Hotel Jalan Ring Road Gagak Hitam Medan, Rabu (31/8).
Dengan demikian ada harapan baru bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Medan. Di
hadapan Suhardi SS MM mewakili Dirjen Penempatan Kerja Dalam Negeri Kementrian
Tenaga Kerja, anggota DPRD Medan Sudari, Plt Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Ilyan
Chandra Simbolon, Kadis Koperasi & UKM Benny Nasution dan Pimpinan BPJS
Ketenagakerjaan Kota Medan dan Kota Binjai, Aulia juga minta kepada para penyandang
disabilitas dapat menyampaikan curahan hatinya terkait dengan jaminan pekerjaan kepada
pemerintah maupun perusahaan. "Apalagi pertemuan ini dihadiri Staf Khusus Presiden
Bidang Sosial, tentunya apa yang menjadi permasalahan dan kendala terkait penyandang
disabilitas di Kota Medan dapat beliau sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi,"
ungkapnya.

Medan (SIB)Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman membuka Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi
Penyandang Disabilitas di Saka Hotel Jalan Ring Road Gagak Hitam Medan, Rabu (31/8).Melalui kegiatan
ini diharapkan dapat memberikan solusi terbaik guna memberikan angin segar bagi para penyandang
disabilitas, terutama hak untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka mempunyai kehidupan yang
lebih layak."Selama ini setiap kali kegiatan yang menyangkut penyandang disabilitas digelar namun tidak
ada implementasinya. Apa yang mereka harapkan hanya sebuah mimpi tanpa terealisasi. Oleh karenanya
saya berharap pertemuan ini tidak hanya menjadi debat kusir, tapi ada goalnya atau capaiannya sehingga
menjadikannya sebagai masukan untuk sebuah perubahan ke depan yang lebih baik lagi," kata Aulia
Rachman.Terkait itu, Aulia dalam sosialisasi yang menghadirkan Staf Khusus Presiden RI Bidang Sosial
Angkie Yudistia sebagai pembicara mengharapkan peran Unit Layanan Disabilitas sangat penting untuk
mencapai capaian tersebut.Dengan demikian ada harapan baru bagi penyandang disabilitas yang ada di
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Kota Medan.Di hadapan Suhardi SS MM mewakili Dirjen Penempatan Kerja Dalam Negeri Kementrian
Tenaga Kerja, anggota DPRD Medan Sudari, Plt Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Ilyan Chandra
Simbolon, Kadis Koperasi & UKM Benny Nasution dan Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan dan
Kota Binjai, Aulia juga minta kepada para penyandang disabilitas dapat menyampaikan curahan hatinya
terkait dengan jaminan pekerjaan kepada pemerintah maupun perusahaan."Apalagi pertemuan ini
dihadiri Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, tentunya apa yang menjadi permasalahan dan kendala terkait
penyandang disabilitas di Kota Medan dapat beliau sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi,"
ungkapnya.Selanjutnya, Aulia ingin melalui sosialisasi ini dapat disimpulkan langkah konkrit apa yang
dapat diambil agar pertemuan ini tidak hanya sekadar angin surga.Dalam Undang-Undang, tegasnya,
sudah termaktub aturan terkait dengan jaminan kerja bagi penyandang disabilitas.Kemudian, imbuhnya,
Pemko Medan juga akan melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas agar memiliki bekal
dan kemampuan guna dapat diantarkan kepada pengusaha untuk dapat mempekerjakan mereka.Di
samping itu, Aulia juga mengungkapkan, data terkait disabilitas yang ada juga tidak valid.Menyikapi hal
itu, lanjutnya, Pemko Medan pun tengah menyiapkan aplikasi untuk melakukan pendataan sehingga
anggaran maupun bantuan yang dikucurkan pemerintah nantinya tepat sasaran.Oleh karenanya Aulia
mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pendataan yang akan dilakukan.Sebelumnya, Plt Kadis
tenaga Kerja Kota Medan Ilyan Chandra Simbolon dalam laporannya menjelaskan, tujuan kegiatan digelar
guna mensosialisasikan UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, Terutama Hak Atas Pekerjaan.
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Summary Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S. Sos, M. Si membuka resmi Pelatihan
Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor Bupati, Selasa (30/08/2022)
kemarin. 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 resmi Pelatihan Dunia Usaha
Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor Bupati, Selasa (30/08/2022) kemarin. 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
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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 Menaker Ida Fauziyah mengatakan, jadwal penyaluran bantuan sosial (bansos) tambahan
berupa BSU Rp600 ribu bagi pekerja gaji di bawah Rp3,5 juta diupayakan dilakukan mulai
bulan September 2022 ini. Menaker menyebut, BSU Rp600 ribu untuk karyawan gaji di
bawah Rp3,5 juta ini akan dibagikan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel usai
pihaknya merampungkan lima tahap persiapan sebelum penyaluran. Kedua, finalisasi
regulasi berupa peraturan Menaker tentang penyaluran BSU. Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berjanji akan segera menyalurkan Bantuan
Subsidi Gaji/Upah (BSU) kepada para pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berjanji akan segera menyalurkan
Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) kepada para pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per
bulan.Menaker Ida Fauziyah mengatakan, jadwal penyaluran bantuan sosial (bansos) tambahan berupa
BSU Rp600 ribu bagi pekerja gaji di bawah Rp3,5 juta diupayakan dilakukan mulai bulan September 2022
ini.Menaker menyebut, BSU Rp600 ribu untuk karyawan gaji di bawah Rp3,5 juta ini akan dibagikan
secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel usai pihaknya merampungkan lima tahap persiapan sebelum
penyaluran."Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran
BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," ujar Ida Fauziyah
dikutip prfmnews.id dari keterangan tertulisnya.Lebih lanjut Ida memaparkan lima tahapan persiapan
sebelum penyaluran BSU 2022 ini dilakukan.Pertama, penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran
untuk pengalokasian dana BSU. Kedua, finalisasi regulasi berupa peraturan Menaker tentang penyaluran
BSU.Lalu ketiga, koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data, antara lain dengan
Badan Kepegawaian Negara (BKN), TNI, dan Polri untuk menjaga agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN,
anggota TNI, maupun anggota Polri.Keempat, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU.Kemudian kelima, koordinasi dengan himpunan bank
milik negara (himbara) dan PT Pos Indonesia terkait teknis penyaluran BSU kepada para penerima
manfaat."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan
akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegas Ida.BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantuan sosial
yang dikeluarkan pemerintah. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), BSU akan disalurkan
kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Masing-masing pekerja itu akan
mendapatkan Rp600 ribu. Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun."Kebijakan ini diharapkan
mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global,"
pungkas Ida.
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Summary Selanjutnya: Apa saja syarat dan cara mendapatkan BLT BBM senilai Rp 600.000?. BLT BBM
itu akan diberikan kepada sebanyak 20,65 juta KPM atau masyarakat miskin senilai Rp
600.000. Sejak Kamis, 1 September 2022, pemerintah mulai mencairkan bantuan langsung
tunai (BLT) sebesar Rp 600. 000 kepada masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM). Di
samping BLT untuk KPM, pemerintah juga akan memberikan bantuan Rp 600. 000 kepada 16
juta pekerja dengan gaji maksimum sebesar Rp 3,5 juta.

Sejak Kamis, 1 September 2022, pemerintah mulai mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp
600. 000 kepada masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM). Bantuan sosial atau bansos ini
diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai antisipasi dampak dari kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM).Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bantuan sosial sebesar Rp 24,17
triliun. Sebanyak Rp 12,4 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk bansos dalam bentuk BLT.BLT BBM
itu akan diberikan kepada sebanyak 20,65 juta KPM atau masyarakat miskin senilai Rp 600.000. Bantuan
tersebut akan dibayarkan dua kali atau masing-masing Rp 300. 000 per term.Direktur Utama PT Pos
Indonesia Faizal R. Djoemadi menyatakan bahwa pihaknya telah menerima 1,5 juta data penerima
manfaat dari total 20,6 juta KPM. BLT akan disalurkan melalui kantor pos di seluruh Indonesia.Faizal
menargetkan dalam dua minggu, semua penerima manfaat BLT BBM akan menerima haknya. "Kami juga
akan meningkatkan kerja sama dengan pihak luar, seperti merekrut mahasiswa dan masyarakat sebagai
tenaga juru bayar," tuturnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat, 2 September 2022.Selain itu, kata
Faizal, PT Pos juga akan menggandeng pemerintah daerah, dinas sosial, aparat setempat, kepolisian dan
TNI. "Agar penyaluran bisa cepat dan aman," kata Faizal.Di samping BLT untuk KPM, pemerintah juga
akan memberikan bantuan Rp 600. 000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum sebesar Rp 3,5
juta. Total anggaran yang disiapkan untuk bansos pekerja mencapai Rp 9,6 triliun.Adapun penerima
bansos ini 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 Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati.Selain dua jenis bansos itu, pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan subsidi untuk
sektor transportasi, seperti angkutan umum dan ojek. Total anggaran yang disapkan sebesar Rp 2,17
triliun dan disalurkan melalui pemerintah daerah. Selanjutnya: Apa saja syarat dan cara mendapatkan
BLT BBM senilai Rp 600.000?
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Positive

Summary Berikut cara cek bsu atau subsidi gaji Rp 600 Ribu lewat HP Android, BPJSKetenagakerjaan
dan Kemnaker. Cara Cek Penerima BSU atau Subsidi Gaji Rp 600. 000 di BPJS
Ketenagakerjaan. Buat kalian yang penasaran apakah termasuk atau tidaknya penerima BSU
atau Subsidi Gaji Rp 600 ribu bisa di cek dengan cara di bawah ini. Selain di laman
BPJSKetenagakerjaan, Pengecekan perima BSU juga bisa dilakukan melalui laman website
Kemnaker :. Cara Cek BSU di Kemnaker.

Berikut cara cek bsu atau subsidi gaji Rp 600 Ribu lewat HP Android, BPJSKetenagakerjaan dan
KemnakerPemerintah akan segera mencairkan 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.BSU
ini merupakan bagian dari bantalan sosial sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar
24,17 triliun.Diketahui pencairan penyaluran BSU atau subsidi gaji Rp 600 ribu segera cair pada bulan
September 2022.Buat kalian yang penasaran apakah termasuk atau tidaknya penerima BSU atau Subsidi
Gaji Rp 600 ribu bisa di cek dengan cara di bawah ini.Cara Cek Penerima BSU atau Subsidi Gaji Rp 600.
000 di BPJS Ketenagakerjaan.- Siapkan Smartphone, lalu buka Aplikasi browser atau crome di HP kalianLalu akses laman web bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau di sini- Pilih menu "Cek Status Calon Penerima
BSU"Daftar akun dengan melengkapi 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 Login dan lengkapi kembali biodata diri.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".Selain di laman BPJSKetenagakerjaan, Pengecekan perima BSU juga bisa dilakukan melalui
laman website Kemnaker :Cara Cek BSU di KemnakerLangkah Pengecekan1. Kunjungi website
kemnaker.go.id2. Daftar AkunApabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran.
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Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke
nomor handphone Anda.3. MasukLogin kedalam akun Anda.Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto
profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.5. Cek PemberitahuanSetelah itu, Anda akan
mendapatkan notifikasi seperti di bawah ini- TerdaftarAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah
terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data
calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.- DitetapkanAnda
akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah.- Tidak
TerdaftarAnda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU), apabila Anda tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU sesuai dengan Permenaker
Nomor 16 Tahun 2021Anda juga akan mendapatkan notifikasi yang sama, apabila Anda memenuhi
persyaratan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 namun data Anda belum masuk dalam
tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan.Syarat Penerima BSU Rp 600 Rib1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan
kepemilikan NIK2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni
20213. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. 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. Diutamakan yang bekerja
pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan
& jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan

169

Title

Contoh Surat Resign Karyawan yang Bisa Dijadikan Referensi

Author

Tim Redaksi

Media

Cnbc Indonesia

Reporter

Date

02 September 2022

Tone

Link

http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220902132158-33-368811/contoh-suratresign-karyawan-yang-bisa-dijadikan-referensi

Neutral

Summary Surat resign atau surat pengunduran diri adalah salah satu hal penting yang perlu disiapkan
oleh karyawan saat memutuskan berpisah dengan kantor saat ini. Karena menyangkut
mobilitas perusahaan, biasanya surat resign ini harus diajukan sebelum pengunduran diri
yang biasanya satu bulan sebelum berhenti bekerja alias one month notice.

Surat resign atau surat pengunduran diri adalah salah satu hal penting yang perlu disiapkan oleh
karyawan saat memutuskan berpisah dengan kantor saat ini. Surat tersebut ditujukan kepada atasan
serta HRD perusahaan sebagai pemberitahuan sekaligus tanda bahwa Anda ingin berhenti dari
pekerjaan.Karyawan yang mengundurkan diri berarti memutus atau mengakhiri hubungan kerja dengan
perusahaan terkait. Dengan begitu, hak dan kewajiban akan berakhir. Karena menyangkut mobilitas
perusahaan, biasanya surat resign ini harus diajukan sebelum pengunduran diri yang biasanya satu bulan
sebelum berhenti bekerja alias one month notice.Ada banyak faktor yang mendorong seseorang
memutuskan untuk resign dari pekerjaannya saat ini. Bisa karena mendapatkan tawaran lebih baik di
perusahaan lain, merasa mendapatkan lingkungan kerja yang toksik, tidak sesuai passion, tidak
berkembang, atau karena lokasi kantor yang terlalu jauh. Apapun alasannya, Anda perlu membuat surat
resign.Apa Itu Surat Resign?Saat memilih untuk mengundurkan diri, Anda perlu menulis sebuah surat
resign. Surat tersebut punya fungsi administratif untuk memberitahukan atasan dan HRD bahwa Anda
memutuskan untuk berhenti bekerja dari perusahaan tersebut.Saat surat resign diberikan ke atasan atau
HRD, maka surat menjadi pemberitahuan bahwa perusahaan harus segera mencari pengganti. Karena
perusahaan butuh waktu untuk mencari karyawan pengganti, surat resign tidak bisa diajukan mendadak.
Ini juga penting agar hubungan Anda dengan perusahaan tetap terjalin baik meski tidak bersama
lagi.Surat resign atau pengunduran diri perlu dibuat dengan baik dan sopan. Ini penting untuk
menunjukkan bahwa Anda adalah pekerja dengan profesionalisme tinggi. Selain bakal membuat citra
positif di tempat kerja lama, ini juga menjadi sikap yang perlu Anda miliki sebelum bergabung dengan
perusahaan baru.Siapkan Ini Sebelum Buat Surat ResignBekerja dalam suatu perusahaan dalam jangka
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waktu yang cukup lama membuat Anda merasa sudah sangat akrab seperti keluarga. Jika sudah begini,
membuat surat resign adalah hal yang tidak mudah. Meski begitu, tidak ada salahnya dalam membuat
surat resign dan ini bisa menjadi hal penting agar perusahaan tersebut punya waktu untuk mencari
pengganti Anda. Siapkan ini sebelum membuat surat resign:1. Menulis Surat ResignJangan lupa untuk
meninggalkan kesan yang baik pada perusahaan. Caranya, Anda bisa menulis surat resign yang baik dan
sopan. Jadi, gunakan pilihan kata yang tepat dalam menuliskan surat pengunduran diri sebelum
menyampaikannya ke atasan dan HRD.2. Cari Waktu yang Tepat untuk Bertemu AtasanBicarakan dengan
baik niat mengundurkan diri ini kepada atasan Anda. Memang tidak mudah, tapi Anda bisa menyiasatinya
dengan mencari waktu yang tepat untuk bertemu atasan. Cobalah untuk mencari waktu ketika atasan
Anda tidak sibuk, saat beliau punya emosi atau mood yang bagus, atau tidak memiliki janji meeting
dengan seseorang.Cara lain yang bisa Anda lakukan adalah dengan membuat janji temu terlebih dahulu
via email atau telepon. Ketika waktunya tepat, Anda bisa mengungkapkan alasan pengunduran diri
tersebut kepada atasan.3. Luangkan One Month NoticeOne month notice (satu bulan pemberitahuan) ini
diperlukan perusahaan lama untuk mencari dan mendapatkan karyawan baru agar posisi yang Anda
tinggalkan tidak kosong. Dengan begitu, mobilitas perusahaan tetap bisa terjaga.Permohonan
pengunduran diri sudah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang. Peraturan ini tertuang dalam
UU Pasal 26 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja terkait syarat pengunduran diri dari tempat kerja
yang berbunyi:"Pekerja atau buruh mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis dengan
disertai alasannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran
diri:Pekerja atau buruh tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diriPekerja
atau buruh tidak terikat dalam ikatan dinas"Mengacu pada peraturan pemerintah, sebaiknya mengikuti
aturan one month notice sebelum resign dari perusahaan lama.4. Cek KontrakSebelum resign, cek
kontrak yang sudah Anda tanda tangani terlebih dahulu di awal masa kerja. Hal ini berguna untuk melihat
apakah ada denda yang harus dibayar jika mengundurkan diri sebelum kontrak habis.Konsekuensi yang
akan Anda dapatkan ketika resign sebelum kontrak habis biasanya berupa pengganti gaji dalam periode
tertentu atau senilai gaji di sisa masa kontrak.5. Periksa Kebijakan ResignSetiap perusahaan punya
kebijakan pengunduran diri yang berbeda-beda, termasuk waktu pengunduran diri. Ada juga yang
memiliki aturan dua bulan pemberitahuan sebelum resign. Sebisa mungkin, berikan informasi jauh-jauh
hari sebelum resign dari tempat Anda bekerja.6. Delegasikan PekerjaanJika sudah tahu siapa yang akan
menggantikan posisi Anda nanti, sediakanlah waktu untuk membantu orang tersebut mempelajari job
desk yang akan dikerjakan. Ini jelas bakal mempermudah proses transisi.Bila Anda tidak bisa langsung
memberikan panduan, cobalah untuk buat panduan alur kerja hingga kontak yang dapat dihubungi ketika
mereka punya pertanyaan. Memang bukan sebuah keharusan, tapi hal ini akan meninggalkan kesan yang
baik dan profesional kepada partner kerja Anda.Jenis-jenis Surat Resign1. One Month NoticeSurat resign
pada umumnya mengacu pada sistem one month notice, yakni pemberitahuan satu bulan sebelum Anda
resmi mengundurkan diri dari perusahaan. Pemberitahuan dengan sistem ini berarti memberi
perusahaan waktu untuk mencari pengganti Anda. One month notice menjadi sistem atau waktu
pengunduran diri yang menjadi standar di banyak perusahaan.2. Two Weeks NoticeSelain one month
notice, ada juga two weeks notice. Sesuai namanya, two weeks notice adalah pemberitahuan dua minggu
sebelum Anda resmi mengundurkan diri dari perusahaan.Pemberitahuan ini terkesan lebih mendadak
ketimbang one month notice. Jika ingin benar-benar resign, Anda harus memiliki alasan yang jelas dan
logis untuk disampaikan ke perusahaan tempat bekerja saat ini.Perhatikan Ini Sebelum ResignHal yang
Harus Dilakukan:Tetap menjalin silaturahmi dengan partner kerja dari perusahaan lama Tetap bekerja
secara profesional hingga hari terakhir Anda kerja di perusahaan lama Menghapus file pribadi di
perangkat yang digunakan di tempat kerja Membawa barang pribadi dari tempat kerja lama.Hal yang
Tidak Boleh Dilakukan:Tidak membicarakan hal-hal negatif terkait atasan Rencana pengunduran diri Anda
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harus diketahui terlebih dahulu oleh atasan. Jangan sampai atasan tahu dari orang lain perihal resign
yang Anda ingin ajukan Tidak melakukan hal-hal negatif sampai hari terakhir bekerja di perusahaan
lama.Format dan Isi Surat Resign Nama kota dan tanggal Nama perusahaan dan alamat perusahaan Salam
pembuka Alasan mengapa Anda ingin resign Mencantumkan tanggal kapan Anda terakhir bekerja
Mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih Salam penutup dan tanda tangan.Contoh Surat
Resign1. Contoh Surat Resign SederhanaJakarta, 29 Agustus 2022Kepada Yth,Kepala HRD (Perusahaan
Anda) / (nama atasan langsung Anda dan jabatannya)di (Lokasi Perusahaan Anda)Dengan hormat,Melalui
surat tertulis ini, saya atas nama (Nama Anda) bermaksud untuk mengajukan permohonan pengunduran
diri dari posisi (masukkan jabatan Anda) di (masukkan nama perusahaan).Saya mengajukan pengunduran
diri karena ingin menjalankan bisnis sendiri. Melalui surat ini, saya juga ingin mengabarkan bahwa hari
terakhir saya bekerja adalah tanggal (masukkan tanggal).Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan
kerja yang telah diberikan kepada saya selama 5 tahun ini. Saya mohon maaf jika selama saya bekerja
banyak melakukan kesalahan yang mungkin merugikan pihak perusahaan.Demikian surat ini saya buat
tanpa ada paksaan dari orang lain, semoga dapat diterima oleh Bapak/Ibu. Semoga (Perusahaan Anda)
akan semakin berkembang dan maju.Hormat Saya,(Nama Anda)2. Contoh Surat Resign ResmiJakarta, 29
Agustus 2022Kepada Yth,HRD (Perusahaan Anda) / (nama atasan langsung Anda dan jabatannya)di
(Lokasi Perusahaan)Dengan hormat,Yang bertanda tangan di bawah ini,Nama: Nama AndaDepartemen:
Departemen AndaJabatan: Jabatan AndaNo Induk Karyawan: NIK Andaingin mengajukan pengunduran
diri dari pekerjaan dengan alasan mendapat tawaran kerja baru di perusahaan lain. Melalui surat ini, saya
juga ingin mengabarkan bahwa hari terakhir saya bekerja adalah tanggal (masukkan tanggal).Adapun
surat ini dibuat berdasarkan dengan ketentuan dan kontrak kerja yang tertulis pada surat kesepakatan
bersama antara karyawan dan perusahaan. Surat ini juga dibuat berdasarkan dengan Undang-Undang
kerja dan sesuai dengan prosedur hubungan Industrial (Perusahaan Anda) tanpa ada tendensi apapun
yang tersembunyi di dalamnya.Demikian surat ini saya buat tanpa ada paksaan dari orang lain. Semoga
dapat diterima oleh Bapak/Ibu.Hormat saya,(Nama Anda)3. Contoh Surat Resign ProfesionalJakarta, 29
Agustus 2022Yth, HRD / (nama atasan langsung Anda dan jabatannya)PT (Perusahaan Anda)di
tempatDengan hormat,Saya yang bertanda tangan di bawah ini,Nama: Nama AndaTempat, tanggal lahir:
Tempat, Tanggal LahirAlamat : Alamat Lengkap AndaDepartemen : Departemen AndaBermaksud untuk
mengajukan permohonan mengundurkan diri dari PT (Perusahaan Anda), karena adanya masalah pribadi
yang tidak bisa dijelaskan. Namun, saya berterima kasih karena selama saya bekerja di PT (Perusahaan
Anda) ini, saya menerima banyak ilmu dan pengalaman kerja. Sehingga saya ingin menyampaikan terima
kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rekan kerja yang ada.Sekian surat pengunduran diri saya. Tak lupa
juga saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya perbuat.Hormat saya,(Nama Anda)4.
Contoh Surat Resign Bahasa InggrisAugust 29th, 2022Dear (nama atasan)Please accept this letter as
formal notification of my intention to resign from my position as [jabatan] in [nama perusahaan]. My
final day will be [date of last day] as per my notice period.I would like to thank you for the opportunity
to have worked in the position for the past [time in employment]. I have learned a great deal during my
time here and have enjoyed collaborating with my colleagues. I will take a lot of what I have learned with
me in my career and look back at my time here as a valuable period of my professional life.During the
next [notice period in weeks], I will do what I can to make the transition as smooth as possible and will
support in whatever way I can to hand over my duties to colleagues or to my replacement. Please let me
know if there is anything further I can do to assist in this process.Sincerely,[Your Name]Itulah penjelasan
lengkap mengenai surat resign atau surat pengunduran diri karyawan. Ada beberapa hal penting yang
perlu Anda perhatikan sebelum membuat surat resign. Jangan lupa untuk sampaikan surat resign
tersebut kepada atasan dan HRD Anda di perusahaan lama. Anda bisa mengikuti contoh surat resign di
atas. Semoga bermanfaat!
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Summary Data Kementerian Kesehatan pada 2017, baru 64,8 persen perkantoran di Indonesia punya
ruang laktasi yang mendukung ASI eksklusif. Kami mendukung adanya cuti berbayar selama
3 sampai 6 bulan, dan dukungan nutrisi bagi ibu menyusui, penyediaan ruang laktasi, serta
edukasi dan pendampingan tentang 1.000 hari pertama kehidupan," ucap Vera, Jakarta,
Jumat (2/9/2022).

Data Kementerian Kesehatan pada 2017, baru 64,8 persen perkantoran di Indonesia punya ruang laktasi
yang mendukung ASI eksklusif. Perlu peran swasta untuk meningkatkannya, demi lahirnya generasi emas
Indonesia. Menyikapi fenomena ini, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan
Anak (APPNIA), Vera Galuh Sugijanto, menyatakan, APPNIA telah berkontribusi dalam upaya percepatan
pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan akan terus berkomitmen mendukung upaya
peningkatan status gizi dan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. "APPNIA menyadari pentingnya
manfaat ASI Eksklusif dan juga keberadaan orang tua setidaknya di 1000 hari pertama kehidupan,
khususnya bagi ibu yang perlu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Kami
mendukung adanya cuti berbayar selama 3 sampai 6 bulan, dan dukungan nutrisi bagi ibu menyusui,
penyediaan ruang laktasi, serta edukasi dan pendampingan tentang 1.000 hari pertama kehidupan," ucap
Vera, Jakarta, Jumat (2/9/2022). Disampaikan Vera, salah satu wujud konkrit atas dukungan APPNIA
terhadap program ASI Eksklusif adalah, sebagian besar perusahaan anggota APPNIA telah menerapkan
kebijakan cuti, melahirkan bagi ibu bekerja selama 3 sampai 6 bulan, agar ibu dapat mengupayakan
pemberian ASI eksklusif bagi bayinya dan juga penyediaan Ruang Laktasi pada kantor dan pabrik
perusahaan anggota APPNIA. Harapannya, inisiatif dalam bentuk kebijakan dan program yang telah
diterapkan dalam perusahaan anggota APNNIA dapat membantu para karyawan yang sedang hamil dan
menyusui agar dapat memberikan ASI eksklusif dengan optimal. "Karena kami sadar bahwa gizi yang baik
di awal kehidupan anak akan menciptakan anak Indonesia yang sehat, tangguh, cerdas,serta terbebas
dari stunting," tegas Vera. Memperingati Pekan ASI Sedunia 2022, APPNIA terus memperkuat kebijakan
dan melakukan berbagai program untuk memastikan hak-hak karyawan dan anak terpenuhi, melalui
pemberian cuti melahirkan berbayar selama 6 bulan bagi karyawan perempuan, penyediaan ruang laktasi
untuk memerah ASI, hingga edukasi dan dukungan psikologi bagi karyawan. Kebijakan parental leave
berupa cuti berbayar selama 3 bulan karyawan perempuan dan cuti selama 10 hari bagi karyawan pria
jika istrinya melahirkan. Bahkan beberapa anggota APPNIA berinisiatif untuk menerapkan cuti yang lebih
panjang yaitu 6 bulan dan berbayar untuk karyawan perempuan. Penyediaan ruang laktasi yang nyaman
di tempat bekerja dan juga flexible working arrangement untuk memerah ASI," ucap Vera. Selanjutnya,
beberapa perusahaan anggota APPNIA juga menyediakan layanan Employee Assistance Program (EAP)
berupa layanan konsultasi virtual dengan psikolog untuk mendukung karyawan terkait masalah pribadi,
psiko sosial,dan pekerjaan. "Juga terdapat program edukasi dan pendampingan tentang 1000 hari
pertama kehidupan. Kegiatan edukasi bersama para ahli yang dilakukan secara berkala, dan dukungan
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nutrisi bagi ibu menyusui," ucap Vera. Disampaikan Vera, perlu kolaborasi dan dukungan dari berbagai
pemangku kepentingan yaitu pemerintah, para ahli, sektor swasta maupun masyarakat agar program ASI
eksklusif bisa berjalan maksimal. Asal tahu saja, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama di
kehidupan anak, memberikan manfaat seumur hidup. Salah satunya imunitas tubuh yang kuat serta
perlindungan dari infeksi. Kementerian Kesehatan mencatat, ketiadaan ruang laktasi yang layak
membuat karyawan wanita terpaksa memerah ASI di toilet, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi
air susu dengan kuman karena tidak higienis. Di sisi lain, absennya ruang laktasi sangat mengganggu
produktivitas kerja, karena harus mencari ruangan yang kosong dan nyaman untuk memerah ASI.
Kadangkala, lemari pendingan yang harusnya dikhususkan untuk ASI tercemari bahan makanan lain.
Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 83, pengusaha diwajibkan
memberikan peluang yang layak kepada karyawan wanita dengan bayi yang masih menyusu. Peluang itu
di antaranya adalah dengan membangun fasilitas ruang laktasi bagi karyawan perempuan untuk
menyusui di tempat kerja dan waktu untuk menyusui selama kerja sesuai dengan aturan perusahaan atau
kesepakatan kerja bersama. "APPNIA sepenuhnya mendukung program ASI eksklusif, pemberian sarana
dan fasilitas layak untuk ibu memerah ASI," ucap Vera. Sumanti, Pelaksana Tugas Kepala Sub Direktorat
Pengawasan Norma Perlindungan Reproduksi Kementerian Tenaga Kerja RI, dalam sebuah webinar
beberapa waktu lalu, menyampaikan, perlindungan fungsi reproduksi wanita merupakan kekhususan
yang meliputi dari menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Aturan menyusui di Undang-Undang
Kesehatan Reproduksi dimaksudkan untuk melindungi kesehatan ibu pasca melahirkan, dan untuk
memberikan ASI untuk bayinya secara optimal. Karena itu, ada sanksi bagi perusahaan yang tidak
memberikan masa cuti sesudah melahirkan kepada karyawan. Bahkan bisa dikenakan penjara satu tahun
minimal, dan empat tahun maksimal.
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Summary Pemerintah melalui Kemnaker belum lama ini mengumumkan bahwa BSU 2022 bakal cair
pekan ini kepada pekerja. Anda wajib login ke link yang kami sudah sediakan untuk cek daftar
penerima BSU 2022 atau BLT subsidi gaji. Dengan login ke link tersebut Anda akan
mendapatkan informasi terbaru terkait BSU 2022. BSU 2022 yang bakal cair minggu ini
kepada pekerja senilai Rp600.000, merupakan program bantuan sebagai bantalan sosial
pengalihan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Anda wajib login ke link yang kami sudah sediakan untuk cek daftar penerima BSU 2022 atau BLT subsidi
gaji.Dengan login ke link tersebut Anda akan mendapatkan informasi terbaru terkait BSU 2022.Adapun
informasinya seperti pemerintah berencana mencairkan Rp600 ribu ke sejumlah pekerja yang telah
memenuhi syarat sebagai penerima BLT subsidi gaji.Lantas bagaimana informasi lainnya yang bisa kamu
dapatkan ketika login di link tersebut? Simak terus artikel ini sampai habis.Pemerintah melalui Kemnaker
belum lama ini mengumumkan bahwa BSU 2022 bakal cair pekan ini kepada pekerja.BSU 2022 yang bakal
cair minggu ini kepada pekerja senilai Rp600.000, merupakan program bantuan sebagai bantalan sosial
pengalihan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).Untuk cek daftar penerima BLT Rp600. 000 dari program
BLT subsidi gaji yang bakal cair pekan ini, pekerja bisa login kemnaker.go.id.Dengan login kemnaker.go.id
untuk cek penerima BLT Rp600.000, maka nama pekerja yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak
dapat BLT subsidi gaji bakal diketahui.
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Summary Data Kementerian Kesehatan pada 2017, baru 64,8 persen perkantoran di Indonesia punya
ruang laktasi yang mendukung ASI eksklusif. Kami mendukung adanya cuti berbayar selama
3 sampai 6 bulan, dan dukungan nutrisi bagi ibu menyusui, penyediaan ruang laktasi, serta
edukasi dan pendampingan tentang 1.000 hari pertama kehidupan," ucap Vera, Jakarta,
Jumat (2/9/2022).

Data Kementerian Kesehatan pada 2017, baru 64,8 persen perkantoran di Indonesia punya ruang laktasi
yang mendukung ASI eksklusif. Perlu peran swasta untuk meningkatkannya, demi lahirnya generasi emas
Indonesia. Menyikapi fenomena ini, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan
Anak (APPNIA), Vera Galuh Sugijanto, menyatakan, APPNIA telah berkontribusi dalam upaya percepatan
pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan akan terus berkomitmen mendukung upaya
peningkatan status gizi dan kesehatan ibu dan anak di Indonesia."APPNIA menyadari pentingnya manfaat
ASI Eksklusif dan juga keberadaan orang tua setidaknya di 1000 hari pertama kehidupan, khususnya bagi
ibu yang perlu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Kami mendukung
adanya cuti berbayar selama 3 sampai 6 bulan, dan dukungan nutrisi bagi ibu menyusui, penyediaan
ruang laktasi, serta edukasi dan pendampingan tentang 1.000 hari pertama kehidupan," ucap Vera,
Jakarta, Jumat (2/9/2022). Disampaikan Vera, salah satu wujud konkrit atas dukungan APPNIA terhadap
program ASI Eksklusif adalah, sebagian besar perusahaan anggota APPNIA telah menerapkan kebijakan
cuti, melahirkan bagi ibu bekerja selama 3 sampai 6 bulan, agar ibu dapat mengupayakan pemberian ASI
eksklusif bagi bayinya dan juga penyediaan Ruang Laktasi pada kantor dan pabrik perusahaan anggota
APPNIA.Harapannya, inisiatif dalam bentuk kebijakan dan program yang telah diterapkan dalam
perusahaan anggota APNNIA dapat membantu para karyawan yang sedang hamil dan menyusui agar
dapat memberikan ASI eksklusif dengan optimal. "Karena kami sadar bahwa gizi yang baik di awal
kehidupan anak akan menciptakan anak Indonesia yang sehat, tangguh, cerdas,serta terbebas dari
stunting," tegas Vera.Memperingati Pekan ASI Sedunia 2022, APPNIA terus memperkuat kebijakan dan
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melakukan berbagai program untuk memastikan hak-hak karyawan dan anak terpenuhi, melalui
pemberian cuti melahirkan berbayar selama 6 bulan bagi karyawan perempuan, penyediaan ruang laktasi
untuk memerah ASI, hingga edukasi dan dukungan psikologi bagi karyawan. Kebijakan parental leave
berupa cuti berbayar selama 3 bulan karyawan perempuan dan cuti selama 10 hari bagi karyawan pria
jika istrinya melahirkan. Bahkan beberapa anggota APPNIA berinisiatif untuk menerapkan cuti yang lebih
panjang yaitu 6 bulan dan berbayar untuk karyawan perempuan. Penyediaan ruang laktasi yang nyaman
di tempat bekerja dan juga flexible working arrangement untuk memerah ASI," ucap Vera. Selanjutnya,
beberapa perusahaan anggota APPNIA juga menyediakan layanan Employee Assistance Program (EAP)
berupa layanan konsultasi virtual dengan psikolog untuk mendukung karyawan terkait masalah pribadi,
psiko sosial,dan pekerjaan. "Juga terdapat program edukasi dan pendampingan tentang 1000 hari
pertama kehidupan. Kegiatan edukasi bersama para ahli yang dilakukan secara berkala, dan dukungan
nutrisi bagi ibu menyusui," ucap Vera.Disampaikan Vera, perlu kolaborasi dan dukungan dari berbagai
pemangku kepentingan yaitu pemerintah, para ahli, sektor swasta maupun masyarakat agar program ASI
eksklusif bisa berjalan maksimal. Asal tahu saja, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama di
kehidupan anak, memberikan manfaat seumur hidup. Salah satunya imunitas tubuh yang kuat serta
perlindungan dari infeksi. Kementerian Kesehatan mencatat, ketiadaan ruang laktasi yang layak
membuat karyawan wanita terpaksa memerah ASI di toilet, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi
air susu dengan kuman karena tidak higienis. Di sisi lain, absennya ruang laktasi sangat mengganggu
produktivitas kerja, karena harus mencari ruangan yang kosong dan nyaman untuk memerah ASI.
Kadangkala, lemari pendingan yang harusnya dikhususkan untuk ASI tercemari bahan makanan lain.
Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 83, pengusaha diwajibkan
memberikan peluang yang layak kepada karyawan wanita dengan bayi yang masih menyusu. Peluang itu
di antaranya adalah dengan membangun fasilitas ruang laktasi bagi karyawan perempuan untuk
menyusui di tempat kerja dan waktu untuk menyusui selama kerja sesuai dengan aturan perusahaan atau
kesepakatan kerja bersama. "APPNIA sepenuhnya mendukung program ASI eksklusif, pemberian sarana
dan fasilitas layak untuk ibu memerah ASI," ucap Vera.Sumanti, Pelaksana Tugas Kepala Sub Direktorat
Pengawasan Norma Perlindungan Reproduksi Kementerian Tenaga Kerja RI, dalam sebuah webinar
beberapa waktu lalu, menyampaikan, perlindungan fungsi reproduksi wanita merupakan kekhususan
yang meliputi dari menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Aturan menyusui di Undang-Undang
Kesehatan Reproduksi dimaksudkan untuk melindungi kesehatan ibu pasca melahirkan, dan untuk
memberikan ASI untuk bayinya secara optimal. Karena itu, ada sanksi bagi perusahaan yang tidak
memberikan masa cuti sesudah melahirkan kepada karyawan. Bahkan bisa dikenakan penjara satu tahun
minimal, dan empat tahun maksimal.
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Neutral

Summary Untuk cek penerima BSU 2022 ini, pekerja bisa login ke link resmi Kemenaker, yakni
kemnaker.go.id. Namun, sebelum cek penerima Bantuan Subsidi Upah, pekerja perlu
memperhatikan beberapa kriteria atau syarat yang diterapkan oleh pemerintah. Bantuan
Subsidi Upah atau BSU 2022 dipastikan akan cair bulan September 2022 kepada para
pekerja. BSU 2022 dengan besaran Rp600. 000 akhirnya mulai disalurkan kepada pekerja
yang memenuhi kriteria atau syarat. BSU 2022 ini merupakan satu dari tiga jenis tambahan
bantalan sosial yang berasal dari pengalihan subsidi BBM.

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dipastikan akan cair bulan September 2022 kepada para
pekerja.BSU 2022 dengan besaran Rp600. 000 akhirnya mulai disalurkan kepada pekerja yang memenuhi
kriteria atau syarat.BSU 2022 ini merupakan satu dari tiga jenis tambahan bantalan sosial yang berasal
dari pengalihan subsidi BBM.BLT subsidi gaji ini akan diterima oleh sebanyak 16 juta pekerja dari berbagai
industri.Untuk cek penerima BSU 2022 ini, pekerja bisa login ke link resmi Kemenaker, yakni
kemnaker.go.id.Namun, sebelum cek penerima Bantuan Subsidi Upah, pekerja perlu memperhatikan
beberapa kriteria atau syarat yang diterapkan oleh pemerintah.Jika melihat pada penyaluran
sebelumnya, syarat atau kriteria tersebut di antaranya sebagai berikut.1. Merupakan WNI atau Warga
Negara Indonesia.
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Neutral

Summary Menyambut masa endemi 2022 ini, setelah sebelumnya sempat fakum dua tahun berturut
turut, yaitu 2020 dan 2021 Unpad Job Fair digelar full online, kini mulai dibuka secara
dikombinasikan offline dan online. Dr. Amel mengatakan, hingga berita ini dibuat, sudah
terdaftar sekitar 18 perusahaan ternama yang dapat dilihat langsung terkait update terkini
di poster gelaran Unpad Job Fair 2022 dari media sosial resmi Unpad seperti instagram,
facebook dan twitter. "Diantaranya terdapat wakil dari beberapa perusahan yang bisa
langsung dikepoin oleh pelamar seperti PT. ASTRA, AHM, smartfren, BNI LIFE, Permata
Indonesia, mnc group, mandiri, bri, maybank, Kinobi, Swapro, Torch, MAF, PARAGON CORP,
dan masih banyak lagi dengan target 30 perusahan yang akan teregistrasi di event Unpad
Job Fair 2022 ini," jelas Dr. Amel. Dr. Amel menambahkan, selain pameran perwakilan
perusahan perusahaan di dalam negeri tersebut akan hadir di Job Fair 2022, pihak panitia
pun akan memberikan informasi lainnya terkait pendidikan lanjutan dan info beasiswa.

Menyambut masa endemi 2022 ini, setelah sebelumnya sempat fakum dua tahun berturut turut, yaitu
2020 dan 2021 Unpad Job Fair digelar full online, kini mulai dibuka secara dikombinasikan offline dan
online."Kurang lebih jika berkaca dari gelaran Unpad Job Fair sebelumnya target kemungkinan peserta
akan bergabung sekitar 8.000 orang, bahkan bisa lebih karena fakta di lapangan juga sektor
perekonomian mulai menggeliat dan Adaptasi Kebiasaan Baru pun tengah diterapkan saat ini," ungkap
Kepala Pusat Pengembangan Karir Unpad, Dr. Rosaria Mita Amalia, M. Hum. Kepada RRI, Jumat
(2/9/22).Dr. Amel mengatakan, hingga berita ini dibuat, sudah terdaftar sekitar 18 perusahaan ternama
yang dapat dilihat langsung terkait update terkini di poster gelaran Unpad Job Fair 2022 dari media sosial
resmi Unpad seperti instagram, facebook dan twitter."Diantaranya terdapat wakil dari beberapa
perusahan yang bisa langsung dikepoin oleh pelamar seperti PT. ASTRA, AHM, smartfren, BNI LIFE,
Permata Indonesia, mnc group, mandiri, bri, maybank, Kinobi, Swapro, Torch, MAF, PARAGON CORP, dan
masih banyak lagi dengan target 30 perusahan yang akan teregistrasi di event Unpad Job Fair 2022 ini,"
jelas Dr. Amel.Dr. Amel menambahkan, selain pameran perwakilan perusahan perusahaan di dalam
negeri tersebut akan hadir di Job Fair 2022, pihak panitia pun akan memberikan informasi lainnya terkait
pendidikan lanjutan dan info beasiswa. Kick off Unpad Fair akan dilaksanakan Senin 5 September 2022
dengan rencana dibuka oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ida Fauziyah."Jadi sepanjang
September 2022 ini, kami, Unpad akan meberikan berbagai fasititas dan informasi terkait bursa ketenaga
kerjaan, informasi karir juga profesi yang mungkin cocok dengan latar belakang pendidikan anda juga
passion masyarakat selama ini," pungkas Dr. Amel.
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Positive

Summary Perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara illegal ke luar negeri
masih terus terjadi, termasuk yang terjadi baru-baru ini di Kamboja. Menteri Luar Negeri
Retno Marsudi dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, mengatakan 225 warga Indonesia
telah dibebaskan dari tempat mereka bekerja di perusahaan-perusahaan judi online dan
investasi palsu berlokasi di Sihannoukville, Kamboja. Kasus ini tidak hanya terjadi di Kamboja,
namun juga di Myanmar, Laos, Thailand, dan Filipina," kata Retno. Indonesia dan Kamboja,
tambah Retno, telah sepakat untuk melakukan kerjasama penegakan hukum, dan bahkan
meningkatkan komunikasi untuk memudahkan penanganan jika kejadian serupa terjadi
kembali.

Perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara illegal ke luar negeri masih terus
terjadi, termasuk yang terjadi baru-baru ini di Kamboja.Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam rapat
kerja dengan Komisi I DPR, mengatakan 225 warga Indonesia telah dibebaskan dari tempat mereka
bekerja di perusahaan-perusahaan judi online dan investasi palsu berlokasi di Sihannoukville, Kamboja.
Sementara 241 orang lainya yang juga menjadi korban penipuan bekerja di sana telah dipulangkan ke
tanah air."Terjadi peningkatan tajam jumlah korban WNI, dari total 119 pada 2021 menjadi 446 orang
pada Januari sampai Agustus 2022. Kasus ini tidak hanya terjadi di Kamboja, namun juga di Myanmar,
Laos, Thailand, dan Filipina," kata Retno.Indonesia dan Kamboja, tambah Retno, telah sepakat untuk
melakukan kerjasama penegakan hukum, dan bahkan meningkatkan komunikasi untuk memudahkan
penanganan jika kejadian serupa terjadi kembali.Kepolisian Indonesia dan Kamboja juga telah sepakat
untuk segera menyelesaikan nota kesepahaman mengenai kerjasama pemberantasan kejahatan lintas
batas. Pada 12 Agustus lalu Polri berhasil menggagalkan pemberangkatan 214 warga Indonesia dari
Medan ke Sihannoukvilee, Kamboja.Retno menegaskan kasus penipuan terhadap ratusan pekerja migran
Indonesia di Kamboja tersebut harus menjadi peringatan bagi semua pihak untuk segera menangani dan
mencegah isu itu secara komprehensif, dari hulu hingga hilir, agar korban tidak terus bertambah. Jika
penanganan di hulu (dalam negeri) tidak berjalan baik, maka penanganan di hilir (luar negeri) tidak akan
memberikan dampak besar, jumlah kasus dan korban akan terus meningkat.Sturman Panjaitan dari Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri dan berharap
semua kementerian dan lembaga terkait memiliki terobosan untuk mengakhiri perekrutan dan
pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara ilegal."Di dapil (daerah pemilihan saya) saya
di Kepri (Kepulauan Riau) sering terjadi seperti itu. Sehari-hari polisi itu menangkap orang yang keluar
negeri lewat Kepri yang ilegal. Apa upaya kita sebenarnya yang bisa kita koordinasikan ke lembaga, badan
lain yang bisa kita kerjasamakan agar tidak terjadi terlalu sering," ujar Sturman.Sukanta dari Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera meminta ada koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian
Ketenagakerjaan dalam penanganan isu perekrutan dan pengiriman pekerja migran ilegal ke luar
negeri.Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nurharsono menjelaskan untuk mencegah perekrutan
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secara ilegal, Kementerian Ketenagakerjaan harus bekerjasama dengan Kementerian Desa untuk
memaksimalkan peran desa dalam melakukan upaya-upaya perlindungan pekerja migran di tingkat
desa."Desa punya wewenang memberikan verifikasi dokumen agar jelas-jelas PMI tersebut dari warga
desa tersebut, kemudian ada pendataan, ada informasi mengenai tata cara bekerja ke luar negeri, mana
yang resmi, PT-PT yang resmi mana, yang tidak resmi mana?," ujar Nurharsono.Selain itu, lanjut
Nurharsono, pemerintah juga harus memaksimalkan layanan satu atap di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota. Pemerintah pusat juga harus bersinergi dengan pemerintah daerah agar pemerintahpemerintah daerah membuat balai latihan kerja di daerahnya, sehingga meningkatkan kualitas calon
pekerja migran dan pemahaman mereka terhadap hukum yang berlaku di negara tujuan
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Negative

Summary Ciri-Ciri Penipuan Lowongan Kerja ke Luar Negeri. Ciri-ciri penipuan lowongan kerja ke luar
negeri kini dengan mudah dapat Anda ketahui. Berikut ini beberapa lembaga dan
perusahaan yang dapat menempatkan Tenaga Kerja Indonesia dan Pekerja Migran
Indonesia:. Akhir-akhir ini memang banyak sekali kasus penipuan berkedok menawarkan
lowongan pekerjaan.

Ciri-ciri penipuan lowongan kerja ke luar negeri kini dengan mudah dapat Anda ketahui. Akhir-akhir ini
memang banyak sekali kasus penipuan berkedok menawarkan lowongan pekerjaan.Tawaran tersebut
ditujukan bagi siapapun yang ingin bekerja di luar negeri. Ada banyak cara untuk mengidentifikasi
penipuan lowongan kerja ke luar negeri yang diungkap oleh Kementerian ketenagakerjaan Republik
Indonesia (Kemenaker).Nah, berikut ini merupakan informasi mengenai ciri-ciri penipuan lowongan kerja
keluar negeri yang telah kami rangkum dari berbagai sumber tepercaya. Simak sampai selesai!Ciri-Ciri
Penipuan Lowongan Kerja ke Luar NegeriAdapun ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Kemnaker modus
penawaran pekerjaan untuk PMI dan TKI ke luar negeri. Perhatikan cirinya berikut ini:Akun media sosial
milik orang perseorangan yang tidak terdaftar sebagai P3MI. Syarat pendaftaran kerja ringan.
Menawarkan gaji tinggi/fantastis. Memungut biaya pendaftaran. Meminta data pribadi secara langsung.
Perusahaan menjanjikan untuk menanggung semua biaya keberangkatan. Proses bekerja menggunakan
visa kunjungan/ wisata/ziarah. Kontrak kerja tidak ada dan tidak jelas dari awal sebelum berangkat.
Lembaga atau Perusahaan Resmi Penyalur Pekerja Migran IndonesiaBerikut ini beberapa lembaga dan
perusahaan yang dapat menempatkan Tenaga Kerja Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia:Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Perusahaan Penempatan. Pekerja Migran Indonesia
(P3MI). Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri
(Memiliki izin dari Menteri Ketenagakerjaan).Demikianlah ulasan singkat mengenai ciri-ciri penipuan
lowongan kerja ke luar negeri. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan berguna untuk Anda.
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Positive

Summary EmitenNews.com- PT Wismilak Inti Makmur Tbk (Wismilak) atau (WIIM) telah mencatatkan
kinerja yang semakin membaik. Hingga 31 Juli 2022, Wismilak membukukan penjualan
bersih konsolidasian sebesar Rp1.947,8 miliar, meningkat sebesar 38,4% dibandingkan tahun
sebelumnya pada periode yang sama, yaitu sebesar Rp1.407,3 miliar.

EmitenNews.com - PT Wismilak Inti Makmur Tbk (Wismilak) atau (WIIM) telah mencatatkan kinerja yang
semakin membaik. Hingga 31 Juli 2022, Wismilak membukukan penjualan bersih konsolidasian sebesar
Rp1.947,8 miliar, meningkat sebesar 38,4% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama,
yaitu sebesar Rp1.407,3 miliar.Sedangkan laba bersih perusahaan mencapai Rp106,6 miliar, mengalami
kenaikan 31,2% di periode yang sama tahun 2021. Pertumbuhan produk Wismilak di segmen Sigaret
Kretek Mesin (SKM) juga tercatat naik sebesar 50,2%, dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang
sama. "Pertumbuhan SKM merupakan kelanjutan dari upaya yang dilakukan Wismilak sejak 2019. Kami
terus konsisten melakukan inovasi dengan adanya produk baru dan mencermati pasar yang sesuai dan
fokus pada produk yang diminati konsumen," jelas Surjanto Yasaputera, Sekretaris Perusahaan Wismilak
dalam keterangan resmi Kamis (1/9). Untuk aktifitas operasional, Wismilak terus fokus pada strategi
bisnis, salah satunya adalah pengembangan rokok kualitas premium. Sebagai produsen rokok di Tier 2,
Wismilak memastikan akan terus konsisten memanfaatkan peluang di tengah kondisi daya beli
masyarakat, melalui pengembangan produk dengan harga yang terjangkau, berkualitas baik, dan rasa
yang disukai konsumen. Kondisi pasar yang masih dipengaruhi oleh pandemi, terus disikapi dengan
penuh kehati-hatian oleh Wismilak meskipun saat ini laju Covid-19 di Indonesia dalam trend melandai.
"Kami terus menjalankan aktifitas dengan tetap melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan
Covid-19 di tempat kerja. Kami bersyukur, upaya ini berjalan sesuai harapan dan memperoleh apresiasi
dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ditahun 2021 dan 2022 Wismilak bersyukur dapat
meraih penghargaan Pencegahan dan Penaggulangan (P2) COVID-19 di Tempat Kerja dari Kementerian
Ketenagakerjaan RI," tutup Surjanto
183

Title

BLT Rp600. 000 Mulai Disalurkan, PT Pos: Sudah Ada
Data 1,5 Juta Penerima

Author

Mochamad Rizky
Fauzan

Media

Inews Portal

Reporter

Date

02 September 2022

Tone

Link

http://www.inews.id/finance/bisnis/blt-rp600000-mulai-disalurkan-pt-pos-sudah-adadata-15-juta-penerima

Neutral

Summary PT Pos Indonesia menyatakan sudah mendapat data 1,5 juta penerima bantuan langsung
tunai (BLT) sebesar Rp600.000. Total ada 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) BLT
tersebut. Seperti diketahui, pemerintah mulai menyalurkan BLT Rp600. 000 kepada KPM,
mulai Kamis (1/9/2022). BLT ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai
antisipasi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

PT Pos Indonesia menyatakan sudah mendapat data 1,5 juta penerima bantuan langsung tunai (BLT)
sebesar Rp600.000. Total ada 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) BLT tersebut.Seperti diketahui,
pemerintah mulai menyalurkan BLT Rp600. 000 kepada KPM, mulai Kamis (1/9/2022). BLT ini diberikan
untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai antisipasi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM).Jokowi Bagi-bagi BLT BBM ke Warga Kepulauan Tanimbar MalukuAdapun anggaran yang disiapkan
pemerintah untuk bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun. Sebanyak Rp12,4 triliun di antaranya
akan dialokasikan dalam bentuk BLT.Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi, mengatakan
bahwa pihaknya telah menerima 1,5 juta data penerima manfaat dari total 20,6 juta KPM. BLT akan
disalurkan melalui kantor pos di seluruh Indonesia.Presiden Jokowi Akan Bagikan BLT BBM di Kepulauan
Tanimbar MalukuFaizal menargetkan dalam dua minggu semua penerima manfaat BLT BBM akan
menerima haknya. "Kami juga akan meningkatkan kerja sama dengan pihak luar, seperti merekrut
mahasiswa dan masyarakat sebagai tenaga juru bayar," tuturnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat
(2/9/2022).Dia menuturkan, PT Pos juga akan menggandeng pemerintah daerah, dinas sosial, aparat
setempat, kepolisian dan TNI. "Agar penyaluran bisa cepat dan aman," kata Faizal.Di samping BLT untuk
KPM, pemerintah juga akan memberikan bantuan Rp600. 000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji
maksimum sebesar Rp3,5 juta. Total anggaran yang disiapkan untuk bansos pekerja mencapai Rp9,6
triliun.Adapun penerima bansos ini akan ditentukan berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
"Nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauziyah) akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya,
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sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati.Selain dua jenis bansos itu, pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan
subsidi untuk sektor transportasi, seperti angkutan umum dan ojek. Total anggaran yang disapkan
sebesar Rp2,17 triliun dan disalurkan melalui pemerintah daerah.Untuk mendapatkan BLT tersebut,
berikut sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi:1. Penerima bansos adalah masyarakat
miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP2. Penerima bansos bukan termasuk anggota PNS, Polri dan
TNI3. Khusus Bansos Program PKH, penerima harus masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM,
termasuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).4. Untuk pekerja, BLT akan diberikan
bagi pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta.Berikut adalah 3 cara untuk mendapatkan BLT senilai
Rp 600.000:1. Mengambil BLT di Kantor Pos terdekat bagi penerima manfaat yang berdomisili dalam
radius sekitar 500 meter dari Kantor Pos.2. BLT disalurkan melalui komunitas seperti RT/RW, kelurahan
dan kecamatan3. BLT akan diantar langsung ke rumah bagi penerima disabilitas, orang tua, dan warga
yang bermukim di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, terluar)
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Positive

Summary Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, meski harga bahan bakar minyak
(BBM) sudah dinaikkan, namun subsidi masih akan dinikmati masyarakat yang memiliki
mobil. Sri Mulyani merinci masyarakat yang mendapat bantuan meliputi 40 persen kelompok
masyarakat terbawah. Kendati demikian, pemerintah memberikan keadilan bagi masyarakat
bawah. "Dana subsidi ini memang masih akan dinikmati mereka yang masih punya mobil.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, meski harga bahan bakar minyak (BBM) sudah
dinaikkan, namun subsidi masih akan dinikmati masyarakat yang memiliki mobil.Kendati demikian,
pemerintah memberikan keadilan bagi masyarakat bawah. "Dana subsidi ini memang masih akan
dinikmati mereka yang masih punya mobil. Memang, subsidi yang melalui komoditas seperti BBM tak
bisa dihindarkan, pasti dinikmati oleh kelompok yang memiliki kendaraan yang mengonsumsi subsidi
tesebut," kata dia dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Sabtu (3/92022).Karena itu, pemerintah akan
memberikan keadilan kepada masyarakat yang kurang mampu. Sri Mulyani merinci masyarakat yang
mendapat bantuan meliputi 40 persen kelompok masyarakat terbawah."Seperti yang disampikan Bu
Risma (Mensos) sebanyak 20,67 juta, 30 persen masyarakat termiskin, sedangkan yang disalurkan dari
Menaker sebanyak 16 juta masyarakat atau 50 persen masyarakat ekonomi terbawah," ujarnya.Dalam
jumpa pers yang dipimpin Presiden Joko Widodo alias Jokowi, pemerintah mengakui 70 persen lebih
subsidi BBM dinikmati oleh kelompok masyarakat terbilang mampu. Seharusnya subsidi itu, kata Jokowi,
diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu.Jokowi Sebut Kenaikan Harga BBM adalah Pilihan
Terakhir Pemerintah"Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada
masyarakat yang kurang mampu," ucap Jokowi.Diamengaku sebenarnya tidak mau menaikkan harga
BBM. Dia telah berupaya sekuat tenaga melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia."Saya
sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN
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tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari 152,5 triliun
menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus," tuturnya.Kenaikanharga BBM, kata Jokowi,
merupakan keputusan tersulit yang diambil. Menurutnya, dinaikkannya BBM merupakan jalan terakhir
bagi pemerintah.iNewsMadiun

187

Title

Subsidi Gaji 2022 Cair Minggu Depan, Begini Cara Cek Penerimanya Author

_noname

Media

Kompas

Reporter

Date

02 September 2022

Tone

Link

http://money.kompas.com/read/2022/09/02/171000126/subsidi-gaji-2022-cair-minggudepan-begini-cara-cek-penerimanya

Positive

Summary Cara Cek Penerima Subsidi Gaji 2022 Telusuri ke situs bsu.kemnaker.go.id. 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. Staf
Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari mengatakan, penggodokan petunjuk teknis
(juknis) penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 telah selesai. Namun,
untuk penyaluran subsidi gaji 2022 Kemenaker masih enggan mengumumkan.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari mengatakan, penggodokan petunjuk teknis (juknis)
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 telah selesai.Kini tugas Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) tinggal memberikan data penerima BSU kepada bank penyalur yang
dilibatkan. Namun, untuk penyaluran subsidi gaji 2022 Kemenaker masih enggan mengumumkan."Juknis
sudah selesai. Penyalurannya via Bank Himbara, bank penerimanya ada sekitar 127an. Namun untuk
penyalurannya ibu akan announce langsung," katanya dihubungi Kompas.com, Jumat
(2/9/2022).Mengenai kriterianya hampir sama dengan tahun 2021. Yang pasti, penerima subsidi gaji
merupakan pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan."Disalurkan untuk 16 jutaan data pekerja
dengan upah dibawah Rp 3,5 juta atau upah minimum dan kepesertaanya aktif sampai dengan Juli 2022,"
ujar Dita.Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengupayakan penyaluran subsidi gaji 2022 sebesar Rp
600. 000 akan dimulai pada September ini."Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal
teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September
2022 ini," kata dia melalui pernyataan resmi tertulis, Rabu (31/8/2022).Saat ini, Menaker sedang
mengambil langkah-langkah untuk penyaluran BSU. Di antaranya penyelesaian administrasi keuangan
dan anggaran untuk pengalokasian dana subsidi gaji, serta memfinalkan regulasi berupa Permenaker
tentang penyaluran BSU 2022.Bagi 16 juta pekerja yang ingin mengetahui apakah termasuk penerima
BSU atau tidaknya bisa mengikuti langkah-langkah ini. Berikut cara cek penerima subsidi gaji 2022:Cara
Cek Penerima Subsidi Gaji 2022 Telusuri ke situs bsu.kemnaker.go.id. Daftar akun. Apabila pekerja belum
memiliki akun maka harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Kemudian, aktivasi akun
dengan menggunakan OTP yang akan dikirimkan melalui pesan teks pada nomor ponsel yang Anda
daftarkan. Jika sudah mendaftarkan akun, kemudian log in kembali menggunakan akun yang didaftarkan.
Lengkapi profil tahap ini, pekerja diminta untuk melengkapi biodata diri tentang Anda, termasuk status
pernikahan dan tipe lokasi disertai foto profil. Cek pemberitahuan setelah itu, 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 subsidi gaji 2022 atau tidak, bisa mengakses melalui kanal-kanal
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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 Itulah syarat hingga langkah penyaluran subsidi gaji Rp600. 000 yang dipastikan cair pada
bulan September 2022. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera menyalurkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziah mengatakan, saat ini pihaknya tengah mematangkan persiapan untuk memastikan
subsidi gaji ini bisa tersalurkan secara tepat, cepat, dan akuntabel. Melansir Kompas.com,
bantuan ini bertujuan untuk membantu sebanyak 16 juta pekerja dengan penghasilan
maksimal Rp3,5 juta per bulan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada
para pekerja.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan, saat ini pihaknya tengah
mematangkan persiapan untuk memastikan subsidi gaji ini bisa tersalurkan secara tepat, cepat, dan
akuntabel.Seperti diketahui, BSU merupakan salah satu bantuan pemerintah yang akan dicairkan bulan
September 2022 ini.Melansir Kompas.com, bantuan ini bertujuan untuk membantu sebanyak 16 juta
pekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan.Dengan total anggaran mencapai Rp9,6
triliun, nantinya subsidi gaji ini akan diberikan kepada para pekerja sebesar Rp600.000.Ida berharap,
kebijakan ini tak hanya bisa meringankan beban pekerja, namun juga menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga.Syarat Penerima BSU 2022BSU sebesar Rp600. 000 hanya akan diberikan
kepada pekerja yang memenuhi syarat dan kriteria berikut ini:- Warga Negara Indonesia (WNI) yang
dibuktikan dengan kepemilikan NIK.- Pekerja harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek).- Upah bulanan yang diterima paling besar Rp3,5 juta.- Apabila bekerja di wilayah dengan
upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan upah
tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus
ribuan penuh. Contoh: upah minimum Kabupaten Tangerang sebesar Rp4.285.798, dibulatkan menjadi
Rp4.300.000.- 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 Penyaluran BSU 2022Sementara itu, terkait penyalurannya,
berikut ini langkah-langkahnya, seperti dijelaskan oleh Kemnaker:- Penyelesaian administrasi keuangan
dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU.- Memfinalkan regulasi berupa Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Penyaluran BSU.- Berkoordinasi dengan kementerian atau
lembaga terkait pemadanan data.Koordinasi akan dilakukan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN),
TNI, dan Polri agar subsidi gaji ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, sampai anggota Polri.Terkait
data calon penerima BSU, Kemnaker juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.Adapun
untuk teknis penyalurannya, Kemnaker akan berkoordinasi dengan Bank Himbara dan Pos
Indonesia."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan
akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," ungkap Ida.Itulah syarat hingga langkah penyaluran subsidi gaji
Rp600. 000 yang dipastikan cair pada bulan September 2022.
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Neutral

Summary Berikut adalah 3 cara untuk mendapatkan BLT senilai Rp 600.000: 1. Berikut adalah 3 cara
untuk mendapatkan BLT senilai Rp 600.000:. BLT BBM itu akan diberikan kepada sebanyak
20,65 juta KPM atau masyarakat miskin senilai Rp 600.000. Pemerintah mulai menyakurkan
bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600. 000 kepada masyarakat kelompok penerima
manfaat (KPM) pada Kamis, 1 September 2022.

Pemerintah mulai menyakurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600. 000 kepada masyarakat
kelompok penerima manfaat (KPM) pada Kamis, 1 September 2022. Bantuan sosial atau bansos ini
diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai antisipasi dampak dari kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM).Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bantuan sosial sebesar Rp 24,17
triliun. Sebanyak Rp 12,4 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk bansos dalam bentuk BLT.BLT BBM
itu akan diberikan kepada sebanyak 20,65 juta KPM atau masyarakat miskin senilai Rp 600.000. Bantuan
tersebut akan dibayarkan dua kali atau masing-masing Rp 300. 000 per term.Direktur Utama PT Pos
Indonesia Faizal R. Djoemadi mengatakan bahwa pihaknya telah menerima 1,5 juta data penerima
manfaat dari total 20,6 juta KPM. BLT akan disalurkan melalui kantor pos di seluruh Indonesia.Faizal
menargetkan dalam dua minggu, semua penerima manfaat BLT BBM akan menerima haknya. "Kami juga
akan meningkatkan kerja sama dengan pihak luar, seperti merekrut mahasiswa dan masyarakat sebagai
tenaga juru bayar," tuturnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat, 2 September 2022.Dia menuturkan,
PT Pos juga akan menggandeng pemerintah daerah, dinas sosial, aparat setempat, kepolisian dan TNI.
"Agar penyaluran bisa cepat dan aman," kata Faizal.Di samping BLT untuk KPM, pemerintah juga akan
memberikan bantuan Rp 600. 000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum sebesar Rp 3,5 juta.
Total anggaran yang disiapkan untuk bansos pekerja mencapai Rp 9,6 triliun.Beli Produk Asuransi Bikin
Rugi? Apakah Benar?!Adapun penerima bansos ini akan ditentukan berdasarkan data Kementerian
Ketenagakerjaan. "Nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauziyah) akan segera menerbitkan petunjuk
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teknisnya, sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain dua jenis bansos itu, pemerintah juga akan menggelontorkan
bantuan subsidi untuk sektor transportasi, seperti angkutan umum dan ojek. Total anggaran yang
disapkan sebesar Rp 2,17 triliun dan disalurkan melalui pemerintah daerah. Untuk mendapatkan BLT
tersebut, berikut sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi: 1. Penerima bansos adalah
masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP 2. Penerima bansos bukan termasuk anggota
PNS, Polri dan TNI 3. Khusus Bansos Program PKH, penerima harus masyarakat yang terdampak kenaikan
harga BBM, termasuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 4. Untuk pekerja, BLT akan
diberikan bagi pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta. Berikut adalah 3 cara untuk mendapatkan
BLT senilai Rp 600.000: 1. Mengambil BLT di Kantor Pos terdekat bagi penerima manfaat yang berdomisili
dalam radius sekitar 500 meter dari Kantor Pos. 2. BLT disalurkan melalui komunitas seperti RT/RW,
kelurahan dan kecamata. 3. BLT akan diantar langsung ke rumah bagi penerima disabilitas, orang tua,
dan warga yang bermukim di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, terluar).Adapun penerima bansos ini 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 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.Selain dua jenis bansos itu,
pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan subsidi untuk sektor transportasi, seperti angkutan
umum dan ojek. Total anggaran yang disapkan sebesar Rp 2,17 triliun dan disalurkan melalui pemerintah
daerah.Untuk mendapatkan BLT tersebut, berikut sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi:1.
Penerima bansos adalah masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP2. Penerima bansos
bukan termasuk anggota PNS, Polri dan TNI3. Khusus Bansos Program PKH, penerima harus masyarakat
yang terdampak kenaikan harga BBM, termasuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja
(PHK).4. Untuk pekerja, BLT akan diberikan bagi pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta.Berikut
adalah 3 cara untuk mendapatkan BLT senilai Rp 600.000:1. Mengambil BLT di Kantor Pos terdekat bagi
penerima manfaat yang berdomisili dalam radius sekitar 500 meter dari Kantor Pos.2. BLT disalurkan
melalui komunitas seperti RT/RW, kelurahan dan kecamata.3. BLT akan diantar langsung ke rumah bagi
penerima disabilitas, orang tua, dan warga yang bermukim di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, terluar).
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Summary Bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600. 000 mulai disalurkan pemerintah. Seperti
diketahui, pemerintah mulai menyalurkan BLT Rp600. 000 kepada KPM, mulai Kamis
(1/9/2022). Di samping BLT untuk KPM, pemerintah juga akan memberikan bantuan Rp600.
000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum sebesar Rp3,5 juta. Berikut adalah 3 cara
untuk mendapatkan BLT senilai Rp 600.000:.

Bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600. 000 mulai disalurkan pemerintah. PT Pos Indonesia
menyatakan sudah mendapat data 1,5 juta penerima dengan total ada 20,6 juta keluarga penerima
manfaat (KPM) BLT tersebut.Seperti diketahui, pemerintah mulai menyalurkan BLT Rp600. 000 kepada
KPM, mulai Kamis (1/9/2022). BLT ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai antisipasi
dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).Bawang Merah Penyumbang Terbesar Deflasi di
ManadoAdapun anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17
triliun. Sebanyak Rp12,4 triliun di antaranya akan dialokasikan dalam bentuk BLT.Direktur Utama PT Pos
Indonesia, Faizal R. Djoemadi, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima 1,5 juta data penerima
manfaat dari total 20,6 juta KPM. BLT akan disalurkan melalui kantor pos di seluruh Indonesia.Waduh,
Perempuan Manado Ini Nekat Panjat Tembok Vila demi Curi Tas Turis di BaliFaizal menargetkan dalam
dua minggu semua penerima manfaat BLT BBM akan menerima haknya. "Kami juga akan meningkatkan
kerja sama dengan pihak luar, seperti merekrut mahasiswa dan masyarakat sebagai tenaga juru bayar,"
tuturnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (2/9/2022).Curi Tas Turis di Canggu, Perempuan Asal
Manado Nekat Panjat Tembok VilaDia menuturkan, PT Pos juga akan menggandeng pemerintah daerah,
dinas sosial, aparat setempat, kepolisian dan TNI. "Agar penyaluran bisa cepat dan aman," kata Faizal.Di
samping BLT untuk KPM, pemerintah juga akan memberikan bantuan Rp600. 000 kepada 16 juta pekerja
dengan gaji maksimum sebesar Rp3,5 juta. Total anggaran yang disiapkan untuk bansos pekerja mencapai
Rp9,6 triliun.Bandara Sam Ratulangi Manado Berlakukan Aturan Perjalanan Udara Terbaru, Tersedia
193

Sentra Vaksinasi Covid-19Adapun penerima bansos ini 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 Menteri
Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.Selain dua jenis bansos itu, pemerintah juga akan menggelontorkan
bantuan subsidi untuk sektor transportasi, seperti angkutan umum dan ojek. Total anggaran yang
disapkan sebesar Rp2,17 triliun dan disalurkan melalui pemerintah daerah.Untuk mendapatkan BLT
tersebut, berikut sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi:1. Penerima bansos adalah
masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP2. Penerima bansos bukan termasuk anggota
PNS, Polri dan TNI3. Khusus Bansos Program PKH, penerima harus masyarakat yang terdampak kenaikan
harga BBM, termasuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).4. Untuk pekerja, BLT akan
diberikan bagi pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta.Berikut adalah 3 cara untuk mendapatkan
BLT senilai Rp 600.000:1. Mengambil BLT di Kantor Pos terdekat bagi penerima manfaat yang berdomisili
dalam radius sekitar 500 meter dari Kantor Pos.2. BLT disalurkan melalui komunitas seperti RT/RW,
kelurahan dan kecamatan3. BLT akan diantar langsung ke rumah bagi penerima disabilitas, orang tua,
dan warga yang bermukim di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, terluar)
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Summary Menurut Wagub Mawardi Yahya program pemagangan yang dilaksanakan merupakan salah
satu cara Pemprov Sumatra Selatan dalam cetak 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
Sumatera 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 (29/8/2022) lalu.

Wakil Gubernur Sumatra Selatan H Mawardi Yahya mengharapkan 283 para calon peserta magang ke
Jepang tahun 2022 asal Sumatera 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
(29/8/2022) lalu.Menurut Wagub Mawardi Yahya program pemagangan yang dilaksanakan merupakan
salah satu cara Pemprov Sumatra Selatan dalam cetak tenaga kerja terampil yang nantinya akan berimbas
pada berkurangnya pengangguran di Sumatra Selatan."Atas nama Pemprov Sumatra Selatan tentu kami
195

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.Menurut Mawardi Yahya, 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 Edi Waryono, 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 Waryono.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 Singgoh.Pujita Singgoh 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," tandas Pujita Singgoh.
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Positive

Summary Kabid Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Provinsi Banten, Karna mengatakan
bahwa pekerja yang berhak mendapatkan BSU merupakan pekerja yang aktif. Laporan
Wartawan TribunBanten. TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG- Pemerintah melalui
Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, berencana akan segera menyalurkan bantuan
subsidi upah (BSU) pada September 2022.

Kabid Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Provinsi Banten, Karna mengatakan bahwa pekerja
yang berhak mendapatkan BSU merupakan pekerja yang aktif.Laporan Wartawan TribunBanten. com
Ahmad TajudinTRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) RI, berencana akan segera menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada September
2022.BSU senilai Rp 600 ribu itu rencananya akan disalurkan kepada 16 juta pekerja, di seluruh Indonesia
yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.Kabid Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans
Provinsi Banten, Karna mengatakan, bahwa pekerja yang berhak mendapatkan BSU merupakan pekerja
yang aktif."Yang pasti data pekerja buruh yang masih aktif, dan sesuai ketentuan upahnya di bahwa Rp
3,5 juta," katanya saat berada di Masjid Raya Al Bantani, Kota Serang, Jumat (2/9/2022).Karna
mengatakan bahwa, data pekerja yang menerima BSU di Banten menjadi domain dari Kemenaker RI dan
BPJS Ketenagakerjaan."Kemungkinan besar data itu diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan,"
katanya."Karena itu juga sebagian dari upaya untuk memotivasi pengusaha agar mempesertakan pekerja
buruhnya ke BPJS Ketenagakerjaan," sambungnya.Namun mengenai tahapan pencairan BSU di wilayah
Banten.Diakuinya, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi kapan akan dicairkan.Kabid
Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Provinsi Banten, Karna mengatakan bahwa pekerja yang
berhak mendapatkan BSU merupakan pekerja yang aktif."Sejauh ini belum tahu, tapi kalo sudah ada pasti
akan di publish oleh Kemenaker," katanya.Sebab mengenai penyaluran, kata dia, prosesnya dilakukan
langsung oleh pihak Kemenaker.Bukan oleh Disnakertrans Provinsi ataupun Disnakertrans Kabupaten
Kota."Bantuannya langsung masuk ke rekening para pekerja yang bersangkutan.""Kewenangan provinsi
hanya sebatas pengawasan," katanya.Apabila ada keluhan buruh yang upahnya di bawah itu, tapi tidak
mendapatkan BSU.Mereka bisa menyampaikan hal itu kepada Disnakertrans, nanti pihaknya sampaikan
ke Kemenaker.
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Positive

Summary Berdasarkan penuturan dari Kepala Sub Bagian (Kasubbag), Yatin Joko Sutopo
mengungkapkan bahwa selain sertifikat lulusan BLK, para peserta juga mendapat sertifikat
uji kompetensi kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Peserta lulusan Balai Latihan Kerja () Kabupaten Pati kini lebih diakui kualitas dan kapasitasnya dengan
memiliki dua sertifikat sekaligus.Berdasarkan penuturan dari Kepala Sub Bagian (Kasubbag), Yatin Joko
Sutopo mengungkapkan bahwa selain sertifikat lulusan BLK, para peserta juga mendapat sertifikat uji
kompetensi kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ()."Jadi secara kapasitas dari
lulusan kami sebenarnya sudah dibekali dengan dua sertifikat sekaligus, yakni dari BLK dan uji kompetensi
Kemenakertrans mas," tuturnya saat ditemui oleh tim Mitrapost.com.Lebih lanjut, pihaknya juga
menambahkan bahwa semua peserta diwajibkan mengikuti tes uji kompetensi yang dilakukan oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK)
Semarang.Pelaksanaan uji kompetensi tersebut dilakukan sehari setelah peserta selesai mengikuti
pelatihan BLK selama 3 bulan.Menurutnya, langkah tersebut sebagai salah satu upaya Kementerian
dalam melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi lulusan BLK sebelum memasuki dunia
kerja."Kalau untuk pelaksanaan sebenarnya secara langsung kita selenggarakan oleh tim LSP di sini mas,
jadi sehari setelah mereka selesai. Uji kompetensi tersebut langsung dilakukan, bagi semua peserta,"
imbuhnya.Yatin menambahkan bahwa sejauh ini setidaknya sudah terdapat sebanyak 727 orang dari
tahun 2021 dan 2022 yang telah dilakukan uji kompetensi.Melalui data tersebut, masih ada peserta
pelatihan tahun 2022 sebanyak 352 yang masih menunggu hasil dari unit kompetensi oleh LSP
Kementerian."Yang untuk tahun kemarin sudah, tapi yang tahun ini itu masih menunggu hasilnya keluar.
Karena itukan akan prosedur dan juga sidang juga. Jadi dari 352 itu belum diketahui apakah lolos atau
tidaknya mas, kita juga masih menunggu," pungkasnya.
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Summary Dalam sambutannya Bupati Hidayat menyampaikan bahwa batik ecoprint merupakan cara
pembuatan batik pada kain dengan teknik mencetak motif dari bahan-bahan alami seperti
daun jati, daun teh, daun kopi, dan daun-daun yang ada di sekitar kita. Hidayattullah
Sjahid,MM, IPU membuka kegiatan pelatihan Milenial Bootcamp Batik Ecoprint yang
diselenggarakan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja bekerjasama dengan balai besar
vokasi dan produktivitas kementerian tenaga kerja Republik Indonesia, Rabu (24/8/2022).
"Dengan demikian Batik Ecoprint akan memiliki motif yang berbeda disetiap pembuatannya.
Ini akan menjadi nilai lebih dari batik ecoprint," ujarnya.

Bupati Kepahiang Dr.Ir.Hidayattullah Sjahid,MM, IPU membuka kegiatan pelatihan Milenial Bootcamp
Batik Ecoprint yang diselenggarakan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja bekerjasama dengan balai
besar vokasi dan produktivitas kementerian tenaga kerja Republik Indonesia, Rabu (24/8/2022). Hadir
dalam kegiatan tersebut Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kemnaker RI
Herman Bija, Kepala Dinas/instansi, Kepala BLK Kepahiang, para Asisten, Ketua TP-PKK Kabupaten
Kepahiang, sera Ketua KNPI. Dalam sambutannya Bupati Hidayat menyampaikan bahwa batik ecoprint
merupakan cara pembuatan batik pada kain dengan teknik mencetak motif dari bahan-bahan alami
seperti daun jati, daun teh, daun kopi, dan daun-daun yang ada di sekitar kita. "Dengan demikian Batik
Ecoprint akan memiliki motif yang berbeda disetiap pembuatannya. Ini akan menjadi nilai lebih dari batik
ecoprint," ujarnya. Ditambahkan Bupati, Kabupaten Kepahiang memiliki ragam jenis tumbuhan yang
mungkin tidak ada yang tidak sama dengan daerah lain. "Saya berharap dengan keanekaraman tumbuhan
dapat menjadikan batik ecoprint memiliki ciri khas Kepahiang. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan
bagi UMKM yang menggeluti bidang ini," tambah Hidayat. Dirinya berharap dengan adanya kegiatan
pelatihan ini dapat menumbuhkan UMKM baru yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru,
khususnya di Kepahiang. "Pemerintah juga akan mendorong perbankan untuk memberikan kredit usaha
bagi UMKM baru yang terkendala modal. Diharapkan dengan tumbuhnya UMKM baru dapat membuka
lapangan kerja yang bermuara ke kesejahteraan masyarakat," sampai Bupati Hidaya. Untuk diketahui,
Ecoprint berasal dari kata eco yaitu ekosistem dan print yang berarti cetak. Dari arti tersebut dapat
dijelaskan bahwa ecoprint merupakan cara pembuatan batik pada kain dengan teknik mencetak motif
dari bahan-bahan alami seperti daun jati, daun kopi, daun teh, dan daun-daun yang ada di sekitar kita.
Motif yang dihasilkan bervariasi dan unik, karena setiap daun yang dipakai memiliki ukuran dan bentuk
berbeda serta menghasilkan warna yang berbeda pula. Bahan batik ecoprint juga bisa dijadikan pakaian,
jacket, topi, ikat kepala hingga hijab.
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Summary Melihat peluang ini, PT Arkademi Daya Indonesia menyediakan platform Arkademi sebagai
tempat kursus online sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum. CEO PT
Arkademi Daya Indonesia mengatakan pelatihan atau kursus ahli K3 ini tak hanya mampu
meningkatkan kompetensi, namun juga memudahkan tenaga kerja untuk terserap secara
tepat guna. "Kursus sertifikasi Ahli K3 Umum Arkademi bukan saja disusun dan dirancang
sesuai standar kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI, tapi juga
melibatkan para ahli K3, industri, dan para pengajar tersertifikasi," ujarnya dalam keterangan
tertulis. Dengan Kursus Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) full online yang
disediakan Arkademi, tambah Hilman, seseorang di Kalimantan atau Papua bisa
mendapatkan sertifikasi ini tanpa harus meninggalkan pekerjaan dan keluarga.

Menciptakan lingkungan dan aktivitas kerja yang aman dan sehat bukan saja merupakan kebutuhan
perusahaan, namun juga kebutuhan dasar pekerja untuk mempertahankan moral dan produktivitas. Oleh
karena itu, kebutuhan akan tenaga profesional di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perlu
ditingkatkan.K3 sendiri tenaga kerja teknik dengan keahlian khusus yang akan membantu dalam
mengawasi jalannya pekerjaan di lokasi kerja masing-masing. Tujuannya supaya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(Permenaker) 2/1992 disebutkan bahwa setiap perusahaan yang memiliki karyawan 100 orang atau
lebih, atau memiliki risiko pekerjaan tinggi, wajib memiliki satu orang Ahli K3 Umum yang
tersertifikasi.Melihat peluang ini, PT Arkademi Daya Indonesia menyediakan platform Arkademi sebagai
tempat kursus online sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum. CEO PT Arkademi
Daya Indonesia mengatakan pelatihan atau kursus ahli K3 ini tak hanya mampu meningkatkan
kompetensi, namun juga memudahkan tenaga kerja untuk terserap secara tepat guna.Adapun kursus
bisa dilakukan secara dull online. Sehingga pengguna bisa belajar kapan saja dan dimana saja. "Kursus
sertifikasi Ahli K3 Umum Arkademi bukan saja disusun dan dirancang sesuai standar kurikulum yang
ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI, tapi juga melibatkan para ahli K3, industri, dan para
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pengajar tersertifikasi," ujarnya dalam keterangan tertulis.Dia melihat adanya kebutuhan tinggi di sisi
industri untuk memenuhi standar implementasi K3 yang ditetapkan oleh regulasi. Sementara, kursus
sertifikasi Ahli K3 Umum yang tersedia saat ini terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa dan hanya
dapat diselenggarakan dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara. Misalnya, jumlah
minimal peserta dan jadwal. Hal ini menjadi tantangan bagi industri dalam hal pembiayaan, waktu, dan
penyesuaian operasional perusahaan. "Kami memiliki misi mewujudkan pendidikan untuk para
profesional secara inklusif, terbuka, terjangkau, dan mudah diakses," tuturnya.Dengan Kursus Sertifikasi
Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) full online yang disediakan Arkademi, tambah Hilman,
seseorang di Kalimantan atau Papua bisa mendapatkan sertifikasi ini tanpa harus meninggalkan
pekerjaan dan keluarga. Perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya besar, terutama biaya tidak
langsung, dalam membiayai karyawan mengikuti kursus K3 di luar kota. Setiap peserta dapat mengikuti
kursus sertifikasi ini pada jadwal yang mereka pilih sendiri kapan saja dan dimana saja. "Lembaga Kursus
dan Pelatihan (LKP) resmi berizin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI,"
tegasnya.Selain menyediakan kursus Sertifikasi Ahli K3 Umum, Arkademi juga menyediakan kursus
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bidang lainnya yang jumlahnya mencapai puluhan. Antara lain K3
bidang manufaktur, perkantoran, kelistrikan, hingga layanan kesehatan.Swa.co.id
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Summary Pelaksanaan Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII untuk Wilayah Regional
Timur di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari berakhir dan ditutup secara
resmi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi SH, yang diwakili Asisten II Sekertaris
Daerah (Sekda) Bidang Administrasi Pembangunan dan Perekonomian, Drs. Diketahui,
Kegiatan KKIN VIII wilayah regional timur yang pelaksanaannya di BPVP Kendari diikuti 110
peserta yang berasal dari 10 provinsi 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.
Mengatakan, pihaknya dan masyarakat Sultra menyambut baik serta mengapresiasi
penyelenggaraan KKIN VIII Regional Wilayah Timur yang telah terselenggara di BPVP Kendari
sebagai tuan rumah kegiatan. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga
diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) atas
kolaborasi dan sinergi program bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra), khususnya pada pelatihan berbasis kompetensi bagi angkatan kerja yang
dilaksanakan BPVP Kendari.

Pelaksanaan Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII untuk Wilayah Regional Timur di
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari berakhir dan ditutup secara resmi Gubernur
Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi SH, yang diwakili Asisten II Sekertaris Daerah (Sekda) Bidang
Administrasi Pembangunan dan Perekonomian, Drs. Suharno, M.TP, Kamis, 1 September 2022 malam, di
Ballroom Pinisi Claro Hotel Kendari.Dalam sambutan tertulisnya Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH.
mengatakan, pihaknya dan masyarakat Sultra menyambut baik serta mengapresiasi penyelenggaraan
KKIN VIII Regional Wilayah Timur yang telah terselenggara di BPVP Kendari sebagai tuan rumah
kegiatan.Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada Kementerian
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Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) atas kolaborasi dan sinergi program bersama
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra), khususnya pada pelatihan berbasis kompetensi
bagi angkatan kerja yang dilaksanakan BPVP Kendari."Saya merasa bangga dan berterimakasih kepada
adinda saya Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu dan keluarga besar BPVP Kendari yang terus
berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia angkatan kerja di Sultra melalui pelatihan
berbasis kompetensi, dan pengembangan kewirausahaan, serta pengembangan pelatihan yang
disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja," kata Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, S.H.Ia menjelaskan,
pelatihan kerja merupakan sarana peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang cepat dan
memiliki ruang lingkup yang besar, sehingga dapat menjadi solusi dalam peningkatan daya saing tenaga
kerja sekaligus menekan angka pengangguran."Faktor utama dalam pelatihan kerja adalah instruktur
sebagai fasilitator dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, perubahan sikap dan perilaku bagi
angkatan kerja. Atas hal itu, peran instruktur sangat strategis sebagai ujung tombak dalam menghasilkan
sumber daya manusia yang kompeten dan siap memasuki pasar kerja," jelasnya.Terkait pemenang
lomba, masih kata dia, pihaknya mengucapkan selamat atas capaian yang telah diperoleh dan diharapkan
dengan hal itu dapat meningkatkan semangat bagi masyarakat angkatan kerja diwilayahnya masingmasing."Bagi yang belum meraih juara, jangan berkecil hati karena anda semua tetaplah juara di lembaga
pelatihan masing-masing dan juara juga bagi angkatan kerja yang dilatih. Sadar tidak sadar, berkat
tangan-tangan hebat kalian, banyak masyarakat dan para angkatan kerja kita yang telah terbantu,"
tandasnya.Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas)
Kemnaker RI, Budi Hartawan yang diwakili Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Kemnaker RI,
Syamsi Hari, S.E, M.M dalam sambutannya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah terlibat dalam penyelenggaraan KKIN VIII Regional Wilayah Timur, mulai dari tuan rumah yakni
BPVP Kendari, peserta kompetisi, dewan juri, penyelia, Pemprov Sultra, unsur FORKOPIMDA, Kepala
BPVP dan BBPVP Regional Wilayah Timur serta tamu undangan yang telah memberikan support terhadap
penyelenggaran kegiatan."Alhamdulillah, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan telah sampai pada
puncaknya. Saya mengucapkan terimakasih kepada Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu dan
keluarga besar BPVP Kendari atas kerja kerasnya yang telah berupaya semaksimal mungkin
mensukseskan penyelenggaran KKIN," tuturnya.Ia menyebutkan, penyelenggaraan KKIN merupakan
kegiatan untuk memberikan motivasi bagi instruktur untuk terus berkarya mengembangkan
kompetensinya semaksimal mungkin sehingga dapat menjadi kebanggan bagi masyarakat angkatan kerja
dan menciptakan tenaga kerja terampil dan kompeten yang siap pakai."Atas dasar ini, saya berharap para
juara bisa lebih maksimal lagi, karena masih ada kompetisi di Padang, sementara untuk yang belum
berhasil meraih juara, tetap semangat karena anda sudah luar biasa dan berani untuk tampil,"
tandasnya.Sementara itu, Walikota Kendari Sulkarnain Kadir, S.E, M.E dalam sambutannya
mengucapkan, selamat kepada para kompetitor yang telah berkompetisi dan selamat kepada kepada
Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu serta Keluarga Besar BPVP Kendari yang telah sukses sebagai
tuan rumah dalam menyelenggarakan kegiatan KKIN VIII Regional wilayah Timur di Kota Kendari."Ini
merupakan sesuatu yang luar biasa, dan saya berharap para instruktur yang telah berkompetisi bisa
semakin maksimal dalam mengabdikan diri kepada masyarakat dan angkatan kerja untuk membuat
mereka semakin terampil, kompeten, dan berdaya saing tinggi," tandasnya.Terkait BPVP, lanjut dia,
pihaknya sangat mengapresiasi bukan hanya pada penyelenggaran KKIN, namun karena peran BPVP
Kendari yang begitu luar bisa dan manfaatnya sangat dirasakan Pemerintah dan masyarakat Kota
Kendari."Angka kemiskinan dan jumlah pengangguran di Kota Kendari dapat menurun dengan siginifikan
bahkan ditengah pandemi Covid-19 yang lalu, yang menentukan itu adalah karena kemampuan kami
membangun kolaborasi, dan salah satunya adalah karena keberadaan BPVP kendari yang terus
memberikan perhatian khusus bagi para angkatan kerja untuk memiliki keterampilan, sehingga mampu
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bekerja di dunia usaha dan industri bahkan membuka usaha secara mandiri," bebernya.Kepala BPVP
Kendari Dr La Ode Haji Polondu menuturkan, pihaknya sangat bersyukur dengan kepercayaan yang telah
diberikan sebagai tuan rumah pada penyelenggaraan KKIN VIII Regional Wilayah Timur tahun ini dan
pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik."Alhamdulillah, kegiatan ini akhirnya telah usai dan para
pemenang yang telah diumumkan agar mempersiapkan diri untuk kembali berlomba pada ajang KKIN
tingkat nasional di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat," kataya.Ia menyebutkan, dari total juara
sebanyak 36 orang, Sultra berada pada posisi runner up karena harus kalah dari Sulawesi Selatan. Meski
demikian, capaian itu sudah luar biasa, karena jumlah kompetitor perwakilan Sultra tidak dapat mengisi
semua kejuruan yang diperlombakan."Alhamdulillah dari 12 Kejuruan yang dikompetisikan, BPVP Kendari
dan mitra binaan di Sultra bisa menempati posisi runner up atau berada di bawah Provinsi Sulawesi
Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan meraih 5 emas, 5 perak dan 4 perunggu, sementara Provinsi Sulawesi
Tenggara meraih 4 emas, 4 perak dan 2 perunggu. Posisi ketiga diraih oleh Provinsi Maluku dengan
perolehan 1 medali emas, 1 medali perak dan 3 medali perunggu, posisi keempat diraih oleh Provinsi
Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Barat, masing-masing memperoleh 1 medali emas, posisi kelima
diraih oleh Provinsi Papua dengan perolehan 2 medali perak dan 1 medali perunggu, posisi keenam
ditempati oleh Provinsi Papua Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah, masing-masing meraih 1 medali
perunggu.Untuk kompetisi berikutnya di Kota Padang, lanjut mantan Kepala Bagian (Kabag) Rumah
Tangga Kemnaker RI, para juara dari 12 bidang lomba tidak lagi mengibarkan bendera asalnya, melainkan
sudah membawa nama wilayah regional masing-masing."Untuk itu, saya berharap kepada para juara
untuk semakin mengasah kemampuannya, belajar dengan giat dan ayo menangkan kompetisi
berikutnya. Untuk yang belum berhasil meraih juara saat ini, jangan berkecil hati, karena kalian adalah
orang-orang hebat yang telah banyak membuat masyarakat terampil, kompeten dan memiliki daya saing
tinggi. Hasil dari kerja keras itu, angka kemiskinan dan pengangguran ikut menurun, serta secara perlahan
dan berdampak pula pada menurunnya angka kriminal," tutupnya.Diketahui, Kegiatan KKIN VIII wilayah
regional timur yang pelaksanaannya di BPVP Kendari diikuti 110 peserta yang berasal dari 10 provinsi
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.Para peserta lomba akan memperebutkan piala dan medali emas, perunggu serta perak
dari 12 bidang lomba mulai dari 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, Merancang Rekayasa Mekanik CAD.Pada malam
penutupan, turut dihadiri Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Bidang Administrasi Pembangunan dan
Perekonomian, Drs. Suharno, M.TP (mewakili Gubernur Sultra), Direktur Bina Instruktur dan Tenaga
Pelatihan Kemnaker RI, Syamsi Hari, S.E, M.M, Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir, S.E, M.E, unsur
FORKOPIMDA Sultra, beberapa Kepala BPVP dan BBPVP lingkup Kemnaker RI, BLK Komunitas dan UPTD
BLK Kabupaten dalam Wilayah Sultra, Peserta Kompetisi dari 10 provinsi, dewan juri, Penyelia dan
beberapa tamu undangan lainnya.
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Positive

Summary BSU 2022 yang disalurkan pada September ini adalah bantuan dari pengalihan subsidi BBM
sebesar Rp600.000. BSU 2022 ini akan disalurkan dalam satu kali pencarian oleh Kemenaker
kepada para pekerja yang memenuhi kriteria atau syarat. Berkaca pada penyaluran BSU
tahun sebelumnya, berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi pekerja agar mendapatkan
bantuan berupa uang tunai Rp600. 000 dari Kemenaker. Bantuan Subsidi Upah atau BSU
2022 mulai disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kepada para pekerja.
Salah satu syarat utama untuk menjadi penerima BSU adalah memiliki gaji atau penghasilan
maksimum Rp3,5 juta per bulan.

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 mulai disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
kepada para pekerja.BSU 2022 yang disalurkan pada September ini adalah bantuan dari pengalihan
subsidi BBM sebesar Rp600.000.BSU 2022 ini akan disalurkan dalam satu kali pencarian oleh Kemenaker
kepada para pekerja yang memenuhi kriteria atau syarat.Sebanyak 16 juta pekerja ditargetkan untuk
menerima BLT subsidi gaji tahun ini.Namun, terlebih dahulu para pekerja ini harus memenuhi sejumlah
syarat yang telah diterapkan oleh pemerintah.Salah satu syarat utama untuk menjadi penerima BSU
adalah memiliki gaji atau penghasilan maksimum Rp3,5 juta per bulan.Selain itu, terdapat beberapa
syarat lain yang juga harus dipenuhi oleh para pekerja.Berkaca pada penyaluran BSU tahun sebelumnya,
berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi pekerja agar mendapatkan bantuan berupa uang tunai
Rp600. 000 dari Kemenaker.
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Neutral

Summary "Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," ucap Ida.
Penggodokan petunjuk teknis (juknis) penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi
gaji tahun 2022 telah selesai. Hanya saja kapan BSU bakal disalurkan masih belum diketahui.
Sebab Kementerian Ketenagakerjaan masih enggan mengumumkan kapan penyaluran BSU
tahun 2022 ini.

Penggodokan petunjuk teknis (juknis) penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahun
2022 telah selesai. Hanya saja kapan BSU bakal disalurkan masih belum diketahui.Sebab Kementerian
Ketenagakerjaan masih enggan mengumumkan kapan penyaluran BSU tahun 2022 ini. Selanjutnya
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tinggal memberikan data penerima BSU kepada bank
penyalur yang dilibatkan."Petunjuk teknis sudah selesai," ungkap Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan,
Dita Indah Sari .Rencananya penyaluran itu akan disalurkan kepada 16 jutaan data pekerja dengan upah
di bawah Rp 3,5 juta atau upah minimum. Dan kepesertaanya aktif sampai dengan Juli 2022.Sebelumnya,
Menaker Ida Fauziyah mengupayakan penyaluran subsidi gaji 2022 sebesar Rp 600. 000 akan dimulai
pada September ini. "Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," ucap
Ida.Saat ini, Menaker sedang mengambil langkah-langkah untuk penyaluran BSU. Di antaranya
penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana subsidi gaji, serta
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang penyaluran BSU 2022.Berikut cara cek penerima
subsidi gaji 2022 :1. Masuk 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",
yang artinya Anda tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan sebesar Rp 600. 000 tersebut.
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Neutral

Summary "Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," ucap Ida.
Penggodokan petunjuk teknis (juknis) penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi
gaji tahun 2022 telah selesai. Hanya saja kapan BSU bakal disalurkan masih belum diketahui.
Sebab Kementerian Ketenagakerjaan masih enggan mengumumkan kapan penyaluran BSU
tahun 2022 ini.

Penggodokan petunjuk teknis (juknis) penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahun
2022 telah selesai. Hanya saja kapan BSU bakal disalurkan masih belum diketahui.Sebab Kementerian
Ketenagakerjaan masih enggan mengumumkan kapan penyaluran BSU tahun 2022 ini. Selanjutnya
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tinggal memberikan data penerima BSU kepada bank
penyalur yang dilibatkan."Petunjuk teknis sudah selesai," ungkap Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan,
Dita Indah Sari .Rencananya penyaluran itu akan disalurkan kepada 16 jutaan data pekerja dengan upah
di bawah Rp 3,5 juta atau upah minimum. Dan kepesertaanya aktif sampai dengan Juli 2022.Sebelumnya,
Menaker Ida Fauziyah mengupayakan penyaluran subsidi gaji 2022 sebesar Rp 600. 000 akan dimulai
pada September ini. "Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," ucap
Ida.Saat ini, Menaker sedang mengambil langkah-langkah untuk penyaluran BSU. Di antaranya
penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana subsidi gaji, serta
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang penyaluran BSU 2022.1. Masuk 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", yang artinya Anda tidak
terdaftar sebagai calon penerima bantuan sebesar Rp 600. 000 tersebut.
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Positive

Summary Ini lantaran Aries merupakan Kepala BPSDM Jawa Timur pertama yang mendapat
kesempatan ikut serta dan lulus dalam PKN-I. Dalam kesempatan itu, Kepala Lembaga
Administrasi Negara (LAN) RI Adi Suryanto menyampaikan apresiasi kepada lima peserta
terbaik yang terpilih dalam PKN-I ini. Kelimanya ialah Dr. Setya Nugraha dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Aries Agung Paewai Kepala BPSDM Jawa Timur,
Nanang Rudi Supriatna dari Polri, Indah Anggoro Putri dari Kementerian Tenaga Kerja, dan
Ferdinand Eskol Tiar Sirait dari Bawaslu RI. Sementara itu, Kepala BPSDM Jawa Timur Aries
Agung Paewai yang juga Ketua Kelas PKN-I Angkatan 53 mendapatkan kesempatan untuk
memberikan sambutan mewakili peserta seangkatannya. Di antara 41 peserta, Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur Aries Agung Paewai sukses
menorehkan dua penghargaan sekaligus.

Setelah menjalani proses pelatihan selama lima bulan, 41 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional
(PKN) tingkat-I angkatan 53 akhirnya dinyatakan lulus. Di antara 41 peserta, Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur Aries Agung Paewai sukses menorehkan dua penghargaan
sekaligus. Penghargaan berupa piagam dan lencana Pemimpin Perubahan tersebut diterima Aries
sebagai peserta terbaik kedua dan both terbaik ketiga dalam festival inovasi Pelepasan Lulusan PKN-I
Angkatan 53 di Jakarta, Jumat (2/9/2022). Predikat sangat memuaskan dan penghargaan yang dikantongi
Aries menjadi sangat berkesan. Ini lantaran Aries merupakan Kepala BPSDM Jawa Timur pertama yang
mendapat kesempatan ikut serta dan lulus dalam PKN-I. Dalam kesempatan itu, Kepala Lembaga
Administrasi Negara (LAN) RI Adi Suryanto menyampaikan apresiasi kepada lima peserta terbaik yang
terpilih dalam PKN-I ini. Kelimanya merupakan lulusan dengan predikat sangat memuaskan. "Terdapat
10 peserta yang terpetakan dengan predikat sangat memuaskan. Dari jumlah tersebut, lima kita tetapkan
sebagai peserta terbaik," ujar Adi sembari mengumumkan lima peserta terbaik. Kelimanya ialah Dr. Setya
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Nugraha dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Aries Agung Paewai Kepala BPSDM Jawa
Timur, Nanang Rudi Supriatna dari Polri, Indah Anggoro Putri dari Kementerian Tenaga Kerja, dan
Ferdinand Eskol Tiar Sirait dari Bawaslu RI. Sedangkan peraih lima both terbaik dalam festival inovasi
antara lain Indah Anggoro Putri dari Kementerian Tenaga Ketenagakerjaan, Muljady D Mario dari
Pemprov Gorontalo, Aries Agung Paewai dari Pemprov Jawa Timur, Sugito dari Kementerian Desa PDTT
dan Nyono dari Pemprov Jawa Timur. "Selepas pelatihan ini, anda memiliki tanggungjawab dalam
implementasi proyek perubahannya sesuai dengan perencanaan strategis yang telah disusun dan perlu
dimonitor secara periodik. Sehingga, sustainability inovasi di masing-masing instansi tetap terjaga," ujar
Adi. Adi menegaskan, penilaian akhir terhadap kelulusan peserta PKN-I kali ini mengalami perubahan
total. Yakni, penilaian bukan hanya berdasarkan proyek perubahan seperti pada Diklatpim Tingkat I,
melainkan juga sikap perilaku menjadi aspek penilaian penting. "Saya melihat peserta dari Pemprov Jawa
Timur yang hebat-hebat. Inovasi dan kreativitasnya sangat baik. Ini karena dukungan kepala daerahnya
yang kuat dan sangat peduli terhadap pengembangan kompetensi ASN," ujar Adi. Sementara itu, Kepala
BPSDM Jawa Timur Aries Agung Paewai yang juga Ketua Kelas PKN-I Angkatan 53 mendapatkan
kesempatan untuk memberikan sambutan mewakili peserta seangkatannya. Pihaknya menyampaikan
rasa terimakasih setinggi-tingginya atas penghargaan yang telah diberikan LAN RI. Menurutnya,
dukungan para pengajar dan mentor selama proses pelatihan begitu penting. Sehingga, dapat mengikuti
pelatihan dengan baik dan melahirkan inovasi yang bermanfaat untuk instansi yang dia pimpin. "Selama
lima bulan berproses, banyak hal telah kami dapatkan. Ilmu yang bermanfaat, sahabat yang baik, dan
jejaring yang luas untuk membangun kolaborasi dengan berbagai institusi," ujar Aries. Pada PKN-I
angkatan 53 ini, tercatat ada 41 peserta dari 19 instansi pemerintah se Indonesia. Di antaranya bahkan
telah menjabat sebagai JPT Madya di kementerian dan lembaga. "Kami akan terus mengawal inovasi yang
kita wujudkan melalui proyek perubahan PKN-I ini. Yakni, terkait strategi pengembangan Corp-U Jawa
Timur berbasis SDG's," sambung dia. Aries juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Gubernur
Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti PKN-I. Di sisi lain,
dukungan Gubernur Khofifah terhadap pengembangan Corp-U Jawa Timur berbasis SDG's sangat kuat.
"Tanpa komitmen kuat dari ibu gubernur terhadap pengembangan kompetensi ASN, tidak mungkin
BPSDM Jawa Timur dapat terus mengembangkan diri baik dari sisi fasilitas maupun program pelatihan.
Termasuk lahirnya Jawa Timur Corp-U berbasis SDG's yang diharapkan mampu mencetak ASN dengan
wawasan dan kompetensi yang selaras dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan," jelas Aries. Di
kesempatan yang sama Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN RI Dr Basseng
menuturkan, selain predikat sangat memuaskan, terdapat 31 lulusan PKN-I angkatan 53 mendapatkan
predikat memuaskan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan, peserta memberikan
penilaian dengan skor rata-rata 93,74 yang artinya sangat baik. Evaluasi terhadap peserta meliputi tiga
komponen. Yaitu evaluasi penguasaan konsep kepemimpinan kolaboratif, evaluasi policy paper dan
evaluasi proyek perubahan. Selain itu juga evaluasi sikap perilaku dan penilaian antar peserta melalui
sosiometri. "Kami ucapkan selamat atas keberhasilan bapak ibu mengikuti pelatihan yang cukup
menantang selama lima bulan ini," ujar Basseng. (*) **) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari
dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, ini dan join.
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Summary Ini lantaran Aries merupakan Kepala BPSDM Jawa Timur pertama yang mendapat
kesempatan ikut serta dan lulus dalam PKN-I. Dalam kesempatan itu, Kepala Lembaga
Administrasi Negara (LAN) RI Adi Suryanto menyampaikan apresiasi kepada lima peserta
terbaik yang terpilih dalam PKN-I ini. Kelimanya ialah Dr. Setya Nugraha dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Aries Agung Paewai Kepala BPSDM Jawa Timur,
Nanang Rudi Supriatna dari Polri, Indah Anggoro Putri dari Kementerian Tenaga Kerja, dan
Ferdinand Eskol Tiar Sirait dari Bawaslu RI. Kepala BPSDM Jawa Timur Aries Agung Paewai
yang juga Ketua Kelas PKN-I Angkatan 53 mendapatkan kesempatan untuk memberikan
sambutan mewakili peserta seangkatannya. Di antara 41 peserta tersebut, Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur Aries Agung Paewai sukses
menorehkan dua penghargaan sekaligus.

Setelah menjalani proses pelatihan selama lima bulan, 41 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional
(PKN) tingkat-I angkatan 53 akhirnya dinyatakan lulus.Di antara 41 peserta tersebut, Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur Aries Agung Paewai sukses menorehkan dua
penghargaan sekaligus.Penghargaan berupa piagam dan lencana Pemimpin Perubahan tersebut diterima
Aries sebagai peserta terbaik kedua dan both terbaik ketiga dalam festival inovasi Pelepasan Lulusan PKNI Angkatan 53 di Jakarta, Jumat (2/9/2022).Predikat sangat memuaskan dan penghargaan yang
dikantongi Aries menjadi sangat berkesan. Ini lantaran Aries merupakan Kepala BPSDM Jawa Timur
pertama yang mendapat kesempatan ikut serta dan lulus dalam PKN-I.Dalam kesempatan itu, Kepala
Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Adi Suryanto menyampaikan apresiasi kepada lima peserta terbaik
yang terpilih dalam PKN-I ini. Kelimanya merupakan lulusan dengan predikat sangat
memuaskan."Terdapat 10 peserta yang terpetakan dengan predikat sangat memuaskan. Dari jumlah
tersebut, lima kita tetapkan sebagai peserta terbaik," ujar Adi sembari mengumumkan lima peserta
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terbaik.Kelimanya ialah Dr. Setya Nugraha dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Aries
Agung Paewai Kepala BPSDM Jawa Timur, Nanang Rudi Supriatna dari Polri, Indah Anggoro Putri dari
Kementerian Tenaga Kerja, dan Ferdinand Eskol Tiar Sirait dari Bawaslu RI.Sedangkan peraih lima both
terbaik dalam festival inovasi antara lain Indah Anggoro Putri dari Kementerian Tenaga Ketenagakerjaan,
Muljady D Mario dari Pemprov Gorontalo, Aries Agung Paewai dari Pemprov Jawa Timur, Sugito dari
Kementerian Desa PDTT dan Nyono dari Pemprov Jawa Timur."Selepas pelatihan ini, anda memiliki
tanggungjawab dalam implementasi proyek perubahannya sesuai dengan perencanaan strategis yang
telah disusun dan perlu dimonitor secara periodik. Sehingga, sustainability inovasi di masing-masing
instansi tetap terjaga," ujar Adi.Dijelaskan, penilaian akhir terhadap kelulusan peserta PKN-I kali ini
mengalami perubahan total. Yakni, penilaian bukan hanya berdasarkan proyek perubahan seperti pada
Diklatpim Tingkat I, melainkan juga sikap perilaku menjadi aspek penilaian penting."Saya melihat peserta
dari Pemprov Jawa Timur yang hebat-hebat. Inovasi dan kreativitasnya sangat baik. Ini karena dukungan
kepala daerahnya yang kuat dan sangat peduli terhadap pengembangan kompetensi ASN,"
tuturnya.Kepala BPSDM Jawa Timur Aries Agung Paewai yang juga Ketua Kelas PKN-I Angkatan 53
mendapatkan kesempatan untuk memberikan sambutan mewakili peserta seangkatannya. Pihaknya
menyampaikan rasa terimakasih setinggi-tingginya atas penghargaan yang telah diberikan LAN
RI.Dukungan para pengajar dan mentor selama proses pelatihan dinilai begitu penting. Sehingga, dapat
mengikuti pelatihan dengan baik dan melahirkan inovasi yang bermanfaat untuk instansi yang dia
pimpin."Selama lima bulan berproses, banyak hal telah kami dapatkan. Ilmu yang bermanfaat, sahabat
yang baik, dan jejaring yang luas untuk membangun kolaborasi dengan berbagai institusi," ujarnya.Pada
PKN-I angkatan 53 ini, tercatat ada 41 peserta dari 19 instansi pemerintah se Indonesia. Di antaranya
bahkan telah menjabat sebagai JPT Madya di kementerian dan lembaga."Kami akan terus mengawal
inovasi yang kita wujudkan melalui proyek perubahan PKN-I ini. Yakni, terkait strategi pengembangan
Corp-U Jawa Timur berbasis SDG's," ucaonya.Aries juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti PKNI. Di sisi lain, dukungan Gubernur Khofifah terhadap pengembangan Corp-U Jawa Timur berbasis SDG's
sangat kuat.Tanpa komitmen kuat dari ibu gubernur terhadap pengembangan kompetensi ASN, tidak
mungkin BPSDM Jawa Timur dapat terus mengembangkan diri baik dari sisi fasilitas maupun program
pelatihan."Termasuk lahirnya Jawa Timur Corp-U berbasis SDG's yang diharapkan mampu mencetak ASN
dengan wawasan dan kompetensi yang selaras dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan,"
tandasnya.Di kesempatan yang sama Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN
RI Dr Basseng menyebut, selain predikat sangat memuaskan, terdapat 31 lulusan PKN-I angkatan 53
mendapatkan predikat memuaskan.Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan, peserta
memberikan penilaian dengan skor rata-rata 93,74 yang artinya sangat baik. Evaluasi terhadap peserta
meliputi tiga komponen.Tiga komponen, evaluasi penguasaan konsep kepemimpinan kolaboratif,
evaluasi policy paper dan evaluasi proyek perubahan. Selain itu juga evaluasi sikap perilaku dan penilaian
antar peserta melalui sosiometri."Kami ucapkan selamat atas keberhasilan Bapak/Ibu mengikuti
pelatihan yang cukup menantang selama lima bulan ini," ujar Basseng. (bm)Kunjungan : 18 -->
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Positive

Summary Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak (APPNIA) menegaskan
mendukung penuh program pemerintah dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.
Anggota APPNIA telah berkontribusi dalam upaya percepatan pencapaian Sustainable
Development Goals (SDGs) dan akan terus berkomitmen mendukung upaya peningkatan
status gizi dan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak (APPNIA) menegaskan mendukung penuh
program pemerintah dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.Anggota APPNIA telah berkontribusi
dalam upaya percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan akan terus
berkomitmen mendukung upaya peningkatan status gizi dan kesehatan ibu dan anak di
Indonesia."APPNIA menyadari pentingnya manfaat ASI Eksklusif dan juga keberadaan orang tua
setidaknya di 1000 hari pertama kehidupan, khususnya bagi ibu yang perlu memberikan ASI eksklusif
selama 6 bulan pertama kehidupan bayi," ucap Vera Galuh Sugijanto, selaku Ketua Umum APPNIA dalam
keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (2/9/2022)."Sebagai wujud dukungan, perusahaan anggota APPNIA
telah menerapkan kebijakan dan program yang memungkinkan orang tua baru untuk membersamai
bayinya. Seperti cuti berbayar selama 3 sampai 6 bulan dan dukungan nutrisi bagi ibu menyusui,
penyediaan ruang Laktasi, serta edukasi dan pendampingan tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan,"
lanjut dia.Disampaikan Vera, salah satu wujud konkrit atas dukungan APPNIA terhadap ASI Eksklusif
adalah bahwa sebagian besar perusahaan anggota APPNIA telah menerapkan kebijakan cuti melahirkan
bagi ibu bekerja selama 3 sampai 6 bulan agar ibu dapat mengupayakan pemberian ASI eksklusif bagi
bayinya dan juga penyediaan Ruang Laktasi pada kantor dan pabrik perusahaan anggota
APPNIA.Harapannya, inisiatif dalam bentuk kebijakan dan program yang telah diterapkan dalam
perusahaan anggota APNNIA dapat membantu para karyawan yang sedang hamil dan menyusui agar
dapat memberikan ASI eksklusif dengan optimal."Karena kami sadar bahwa gizi yang baik di awal
kehidupan anak akan menciptakan anak Indonesia yang sehat, tangguh, cerdas, serta terbebas dari
stunting," tegas Vera.Memperingati Pekan ASI Sedunia 2022, APPNIA terus memperkuat kebijakan dan
melakukan berbagai program untuk memastikan hak-hak karyawan dan anak terpenuhi, melalui
pemberian cuti melahirkan berbayar selama 6 bulan bagi karyawan perempuan, penyediaan ruang laktasi
untuk memerah ASI, hingga edukasi dan dukungan psikologi bagi karyawan.Kebijakan parental leave
berupa cuti berbayar selama 3 bulan karyawan perempuan dan cuti selama 10 hari bagi karyawan pria
jika istrinya melahirkan. Bahkan beberapa anggota APPNIA berinisiatif untuk menerapkan cuti yang lebih
panjang yaitu 6 bulan dan berbayar untuk karyawan perempuan. Penyediaan ruang laktasi yang nyaman
di tempat bekerja dan juga flexible working arrangement untuk memerah ASI," ucap Vera.Selanjutnya,
beberapa perusahaan anggota APPNIA juga menyediakan layanan Employee Assistance Program (EAP)
berupa layanan konsultasi virtual dengan psikolog untuk mendukung karyawan terkait masalah pribadi,
psiko sosial,dan pekerjaan."Juga terdapat program edukasi dan pendampingan tentang 1000 hari
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pertama kehidupan. Kegiatan edukasi bersama para ahli yang dilakukan secara berkala, dan dukungan
nutrisi bagi ibu menyusui," ucap Vera.Disampaikan Vera, perlu kolaborasi dan dukungan dari berbagai
pemangku kepentingan yaitu pemerintah, para ahli, sektor swasta maupun masyarakat agar program ASI
eksklusif bisa berjalan maksimal.Sementara, merujuk data Kementerian Kesehatan RI (2017) tercatat,
baru 64,8% perkantoran di Indonesia yang menyediakan ruang laktasi untuk mendukung program ASI
eksklusif. Padahal, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama di kehidupan seorang anak
memberikan manfaat seumur hidup, di antaranya imunitas tubuh yang kuat dan perlindungan terhadap
infeksi.Kementerian Kesehatan mencatat, ketiadaan ruang laktasi yang layak membuat karyawan wanita
terpaksa memerah ASI di toilet, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi air susu dengan kuman karena
tidak higienis. Di sisi lain, absennya ruang laktasi sangat mengganggu produktivitas kerja, karena harus
mencari ruangan yang kosong dan nyaman untuk memerah ASI. Kadangkala, lemari pendingan yang
harusnya dikhususkan untuk ASI tercemari bahan makanan lain.Disampaikan Vera, sejatinya, dalam
Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 83, pengusaha
diwajibkan memberikan peluang yang layak kepada karyawan wanita dengan bayi yang masih menyusu.
Peluang itu di antaranya adalah dengan membangun fasilitas ruang laktasi bagi karyawan perempuan
untuk menyusui di tempat kerja dan waktu untuk menyusui selama kerja sesuai dengan aturan
perusahaan atau kesepakatan kerja bersama."APPNIA sepenuhnya mendukung program ASI eksklusif,
pemberian sarana dan fasilitas layak untuk ibu memerah ASI," ucap Vera.Pelaksana Tugas Kepala Sub
Direktorat Pengawasan Norma Perlindungan Reproduksi Kementerian Tenaga Kerja, Sumanti dalam
sebuah webinar beberapa waktu lalu, menyampaikan, perlindungan fungsi reproduksi wanita merupakan
kekhususan yang meliputi dari menstruasi, melahirkan, dan menyusui.Aturan menyusui di UndangUndang Kesehatan Reproduksi dimaksudkan untuk melindungi kesehatan ibu pasca melahirkan, dan
untuk memberikan ASI untuk bayinya secara optimal. Karena itu, ada sanksi bagi perusahaan yang tidak
memberikan masa cuti sesudah melahirkan kepada karyawan. Bahkan bisa dikenakan penjara satu tahun
minimal, dan empat tahun maksimal.Karena itu, perusahaan diharuskan memberikan fasilitas ruang
laktasi yang nyaman, tidak bising, dengan ukuran minimal 3 x 4 meter persegi, dan kelembaban 30-50
persen.Harus ada meja, tempat duduk yang nyaman, tisu, kulkas, dan botol ASI. Ketika ibu berhasil
memenuhi hak anak untuk mendapat ASI, maka tidak hanya kesehatan anak yang akan terlindungi, di
saat bersamaan ibu menyusui mendapatkan manfaat fisik dan psikis yang akan mendukung kinerja dan
produktivitas di tempat kerja.Disampaikan Vera, dengan tersedia ruang laktasi yang layak, terbukti
berhasil meningkatkan produktivitas pekerja wanita yang kembali berkarir setelah cuti hamil.
Keberadaan ruang laktasi ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas karyawan dan perusahaan.

213

Title

Juknis Selesai, Rencana BSU Pekerja September Cair

Author

_noname

Media

Gresik Times

Reporter

Date

02 September 2022

Tone

Link

http://gresik.jatimtimes.com/baca/272602/20220902/195000/juknis-selesai-rencana-bsupekerja-september-cair

Neutral

Summary "Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," ucap Ida.
Penggodokan petunjuk teknis (juknis) penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi
gaji tahun 2022 telah selesai. Hanya saja kapan BSU bakal disalurkan masih belum diketahui.
Sebab Kementerian Ketenagakerjaan masih enggan mengumumkan kapan penyaluran BSU
tahun 2022 ini.

Penggodokan petunjuk teknis (juknis) penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahun
2022 telah selesai. Hanya saja kapan BSU bakal disalurkan masih belum diketahui.Sebab Kementerian
Ketenagakerjaan masih enggan mengumumkan kapan penyaluran BSU tahun 2022 ini. Selanjutnya
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tinggal memberikan data penerima BSU kepada bank
penyalur yang dilibatkan."Petunjuk teknis sudah selesai," ungkap Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan,
Dita Indah Sari .Rencananya penyaluran itu akan disalurkan kepada 16 jutaan data pekerja dengan upah
di bawah Rp 3,5 juta atau upah minimum. Dan kepesertaanya aktif sampai dengan Juli 2022.Sebelumnya,
Menaker Ida Fauziyah mengupayakan penyaluran subsidi gaji 2022 sebesar Rp 600. 000 akan dimulai
pada September ini. "Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," ucap
Ida.Saat ini, Menaker sedang mengambil langkah-langkah untuk penyaluran BSU. Di antaranya
penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana subsidi gaji, serta
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang penyaluran BSU 2022.Berikut cara cek penerima
subsidi gaji 2022 :1. Masuk 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",
yang artinya Anda tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan sebesar Rp 600. 000 tersebut.
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Summary Menaker menyatakan bahwa pihaknya sedang dalam proses finalisasi mengenai teknis
penyaluran BLT BPJS Kesehatan. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Menaker Ida. BSU 2022 atau disebut juga sebagai BLT BPJS
Ketenagakerjaan akan diusahakan cair pada bulan September 2022. Pencairan BSU 2022
pada bulan September tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
melalui siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Rabu, 31
Agustus 2022.

BSU 2022 atau disebut juga sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan akan diusahakan cair pada bulan
September 2022.Pencairan BSU 2022 pada bulan September tersebut disampaikan oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
pada Rabu, 31 Agustus 2022.Menaker menyatakan bahwa pihaknya sedang dalam proses finalisasi
mengenai teknis penyaluran BLT BPJS Kesehatan."Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala
hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Menaker Ida.Pernyataan tersebut menyambung pernyataan yng sudah lebih
dulu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai rapat bersama Presiden
Joko Widodo di Kantor Presiden pada Senin, 29 Agustus 2022.Bersama-sama dengan bansos lainnya
dengan total anggaran Rp24,17 triliun, BLT BPJS Ketenagakerjaan akan diproses mulai September
2022."Jadi 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 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 Menkeu.
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Summary Bagaimanakah ciri dari tim kerja yang baik? Berikut informasi mengenai empat tanda tim
kerja yang dimiliki baik dimana perlu diketahui oleh para pekerja atau karyawan. Namun
tidak semua tim kerja dapat terdiri dari orang-orang yang tepat sehingga semua tugasnya
bisa berjalan dengan baik. Apakah tanda-tanda yang dapat terlihat dari tim kerja yang baik
tersebut?.

Secara umum seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, biaya untuk kebutuhan hidup
semakin meningkat.Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka manusia perlu bekerja dimana
salah satunya adalah menjadi karyawan di suatu perusahaan.Biasanya ketika bekerja sebagai karyawan,
maka akan diperlukan untuk dapat bekerja secara individu maupun bekerja sama dalam sebuah
tim.Namun tidak semua tim kerja dapat terdiri dari orang-orang yang tepat sehingga semua tugasnya
bisa berjalan dengan baik.Bagaimanakah ciri dari tim kerja yang baik? Apakah tanda-tanda yang dapat
terlihat dari tim kerja yang baik tersebut?Berikut informasi mengenai empat tanda tim kerja yang dimiliki
baik dimana perlu diketahui oleh para pekerja atau karyawan.Informasi mengenai tanda tersebut dilansir
PortalJember. com dari Instagram @kemnaker pada postingan 27 Agustus 2022.Pada postingan tersebut
memaparkan bahwa jika tim kerja mempunyai tanda ini, maka jangan sampai untuk ditinggalkan dimana
empat tanda tersebut adalah sebagai berikut.1. Menghormati tugas atau job desc yang dimiliki oleh
masing-masing personel tim kerja.2. Saling membantu apabila terdapat suatu kesulitan yang
ditemukan.3. Tidak mengkritik personel tim kerja pada saat di muka umum.4. Dapat memberikan saran
langsung ke atasan kerja.
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Positive

Summary Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan percepatan
pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT)
membutuhkan konsolidasi dan sinkronisasi yang kuat antarkementerian dan lembaga.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan percepatan pembentukan
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) membutuhkan konsolidasi dan
sinkronisasi yang kuat antarkementerian dan lembaga.Hal tersebut dinyatakan dalam konsinyering
pertama dan diskusi terbatas Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga, di Jakarta, Selasa (30/8), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta,
Rabu."Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga bersifat lintas sektor dan harus kita kawal.
Pekerja rumah tangga adalah kelompok yang mengalami kerentanan multidimensi dan jumlahnya di
Indonesia tidak sedikit, ada 4,2 juta, di mana 75,5 persen di antaranya adalah perempuan dan 25 persennya adalah anak-anak," kata Jaleswari.Dia mengungkapkan, negara harus hadir dalam mengisi
kekosongan regulasi tentang pengaturan dan perlindungan terkait pekerja rumah tangga, sesuai arahan
dan komitmen Presiden Joko Widodo dalam Perlindungan Tenaga Kerja, Perempuan, dan Anak.Regulasi
ini dirancang tidak hanya mengatur pekerja rumah tangga tetapi juga hak dan kewajiban pemberi
pekerjaan dan juga penyalur pekerja rumah tangga.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang hadir
dalam acara mengungkapkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan mendukung percepatan pengesahan
UU PPRT untuk perlindungan tenaga kerja informal khususnya PRT dengan memperhatikan kondisi sosial
masyarakat, dan memperhatikan peraturan perundangan yang lainnya."Kita sering menggaungkan
tentang perlindungan pekerja migran di luar negeri, kita seharusnya juga mempunyai regulasi yang
mengatur dan melindungi tenaga kerja informal, khususnya pekerja rumah tangga," kata Ida Fauziah.Ida
mengatakan selama ini Pemerintah sudah mempunyai Permenaker Nomor 2 tahun 2015 tentang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tetapi belum secara menyeluruh mengatur misalnya tentang
jaminan sosial.Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej menyatakan, salah satu urgensi RUU PPRT
perlu segera disahkan karena secara hukum internasional, terdapat prinsip timbal balik di mana
Indonesia bisa menuntut negara lain untuk memperlakukan pekerja rumah tangga secara manusiawi,
lantaran Indonesia sudah memperlakukan pekerja rumah tangga dengan layak.Adapun Wakil Ketua
Badan Legislasi DPR RI Willy Adhitya memandang kehadiran UU PPRT akan memberikan rekognisi dan
kepastian hukum tenaga kerja yang bergerak di bidang domestik dan informal.
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Summary "Sekitar Rp 4 miliar, pada setiap tahunnya kita kehilangan potensi pendapatan dari Restribusi
Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kabupaten Bandung. Rukmana mengatakan, bahwa
pihaknya sudah berkirim surat ke Kementerian Tenaga Kerja RI, agar Restribusi Tenaga Kerja
Asing dapat diambil oleh Pemkab Bandung.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung H. Rukmana sangat mengapresiasi dengan adanya
pembahasan Raperda Retribusi Tenaga Kerja Asing pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung,
Soreang, Jumat (2/8/2022).Rapat tersebut di hadiri langsung Bupati Bandung HM Dadang
Supriatna."Sekitar Rp 4 miliar, pada setiap tahunnya kita kehilangan potensi pendapatan dari Restribusi
Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kabupaten Bandung. Jika kita tidak membuat restribusi atau
Perdanya, kita akan kehilangan potensi. Makanya, kita berharap untuk segera di buatkan Peraturan
Daerahnya," kata Rukmana lebih lanjut.Menurutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah(PP) No 34
tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, setiap daerah harus membuat Peraturan Daerah
baru yang di sesuaikan dengan PP 34 tersebut."Bagi daerah yang belum membuat Perdanya, kran untuk
restribusinya di ambil ke pusat dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak melalui Kementerian
Tenaga Kerja. Makanya kita harus buru-buru membuat Perda Restribusi Tenaga Kerja Asing,"
katanya.Rukmana mengatakan, bahwa pihaknya sudah berkirim surat ke Kementerian Tenaga Kerja RI,
agar Restribusi Tenaga Kerja Asing dapat diambil oleh Pemkab Bandung."Ternyata tidak bisa karena harus
ada Perda Restribusi Tenaga Kerja Asing dulu," katanya.Selanjutnya Rukmana mengatakan bahwa target
penyelesaian Raperda menjadi Perda Restribusi Tenaga Kerja Asing. Rukmana berharap agar Raperda
tersebut sesegera mungkin di sahkan menjadi Perda pada bulan Oktober atau Nopember 2022. Agar
dapat menjadi potensi pendapatan daerah dari Restribusi Tenaga Kerja Asing.Ia berharap Raperda ini
dapat di sahkan pada bulan Oktober atau Nopember 2022. Sehingga Pemkab Bandung bisa mendapatkan
Restribusi dari Tenaga Kerja Asing. (Hasan/Wan)Sumber: Pemkab Bandung
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Positive

Summary Kelimanya adalah Dr. Setya Nugraha dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
Aries Agung Paewai Kepala BPSDM Jawa Timur, Nanang Rudi Supriatna dari Polri, Indah
Anggoro Putri dari Kementerian Tenaga Kerja, dan Ferdinand Eskol Tiar Sirait dari Bawaslu
RI.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jawa Timur Aries Agung Paewai lulus dengan
predikat sangat memuaskan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I (PKN I) Angkatan ke- 53
tahun 2022.Aries juga memborong dua penghargaan dalam pelatihan yang berlangsung selama lima
bulan itu, yaitu penghargaan berupa piagam dan lencana "Pemimpin Perubahan" sebagai peserta terbaik
kedua dan both terbaik ketiga yang diterimanya dalam Festival Inovasi Pelepasan Lulusan PKN I Angkatan
ke- 53 di Jakarta, Jumat.Dalam kesempatan itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Adi
Suryanto mengumumkan 10 peserta yang terpetakan dengan predikat sangat memuaskan."Dari jumlah
tersebut, lima kita tetapkan sebagai peserta terbaik," katanya.Kelimanya adalah Dr. Setya Nugraha dari
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Aries Agung Paewai Kepala BPSDM Jawa Timur,
Nanang Rudi Supriatna dari Polri, Indah Anggoro Putri dari Kementerian Tenaga Kerja, dan Ferdinand
Eskol Tiar Sirait dari Bawaslu RI.Sedangkan peraih lima both terbaik dalam festival inovasi antara lain
Indah Anggoro Putri dari Kementerian Tenaga Ketenagakerjaan, Muljady D Mario dari Pemprov
Gorontalo, Aries Agung Paewai dari Pemprov Jawa Timur, Sugito dari Kementerian Desa PDTT dan Nyono
dari Pemprov Jawa Timur."Selepas pelatihan ini, anda memiliki tanggung jawab dalam implementasi
proyek perubahan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah disusun dan perlu dimonitor secara
periodik. Sehingga, sustainability inovasi di masing-masing instansi tetap terjaga," tutur Adi.
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Positive

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

Berikut ini 3 jenis bantuan sosial (Bansos) yang segera dicairkan oleh pemerintah pada tahun 2022
ini.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Sosial (Kemensos) dan
Pemerinatah Daerah (Pemda) kembali melanjutkan penyaluran bansos.Diketahui, pemerintah
menyiapkan 3 jenis bansos yang sebentar lagi akan cair, mulai dari BSU, BLT hingga bantuan sektor
transportasi.Adapun untuk bantuan sektor transportasi tersebut hanya diberikan kepada angkutan
umum serta nelayan.Mengingat pemerintah menyiapkan 3 bansos, maka besaran dari ketiga bansos
tersebut pun berbeda-beda.Lantas seperti apa informasi selengkapnya mengenai bansos BSU, BLT dan
sektor transportasi? Berikut penjelasannya dikutip dari laman Sekretariat Kabinet:1. Bantuan Subsidi
Upah (BSU)Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun 2022.BSU ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan
nominal bantuan Rp600 ribu untuk tiap pekerja.Penerima BSU ini adalah pekerja yang memiliki gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan."Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk
teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Menteri
Keuangan, Sri Mulyani.Cara Cek Penerima BSU:1. Kunjungi website kemnaker.go.id;2. Jika belum
memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran:- Lengkapi pendaftaran akun.- Aktivasi akun
dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.3. Login ke akun
Kemnaker;4. Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan
tipe lokasi;5. Anda akan melihat notifikasi pada layar:- Jika kamu terdaftar sebagai penerima BSU, maka
kamu mendapat BSU.Jika kamu tidak terdaftar sebagai penerima BSU, maka muncul notifikasi "Belum
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Memenuhi Syarat".2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)BLT akan kembali disalurkan kepada Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) tahun ini.Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,4 triliun
untuk BLT.Sasaran BLT ini adalah 20,65 juta KPM.Nantinya, BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial
(Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia.Menurut keterangan Menkeu Sri Mulyani, Kemensos akan
menyalurkan bantuan Rp150 ribu selama empat kali."Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan
membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu.Cara Cek
Bansos Kemensos:- Buka laman cekbansos.kemensos.go.id;Masukkan wilayah (provinsi, kabupaten,
kecamatan, dan desa/kelurahan) dan nama penerima manfaat sesuai KTP;- Ketik 8 huruf kode
(dipisahkan dengan spasi) sesuai dengan yang tertera dalam kotak kode;- Jika huruf kode kurang jelas,
klik tombol 'reload' untuk mendapatkan kode baru;- Setelah semua terisi, klik "Cari Data";- Sistem akan
menunjukkan data penerima manfaat bansos dan statusnya.3. Bantuan bagi Nelayan dan Angkutan
UmumPemerintah daerah (Pemda) akan menyalurkan bantuan subsidi untuk sektor transportasi.Pemda
diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi
Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil).Subsidi ini diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta
untuk perlindungan sosial tambahan.Selain itu, Pemda juga diminta untuk melindungi daya beli
masyarakat.Menkeu Sri Mulyani mengatakan Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan
terkait bantuan subsidi ini.Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan untuk mengatur dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH.Nantinya, DAU dan
DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan
ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.
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Negative

Summary - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Banten akan mengawasi
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja yang ada di Provinsi Banten. Kepala
Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Provinsi Banten Karna Wijaya
mengatakan, data penerima BSU sepenuhnya dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja RI
sehingga Disnakertrans Provinsi Banten tidak tahu. Namun, Disnakertrans Provinsi Banten
memiliki kewenangan untuk mengawasi penyaluran bantuan tersebut. Itulah yang akan
dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Banten.

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Banten akan mengawasi penyaluran
bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja yang ada di Provinsi Banten.BSU sendiri adalah bantuan yang
diberikan pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja RI utuk para buruh di seluruh Indonesia.Para
buruh yang akan mendapatkan BSU adalah pekerja mememuhi syarat seperti memiliki upah Rp3,5 juta
ke bawah.Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Provinsi Banten Karna Wijaya
mengatakan, data penerima BSU sepenuhnya dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja RI sehingga
Disnakertrans Provinsi Banten tidak tahu.Namun, Disnakertrans Provinsi Banten memiliki kewenangan
untuk mengawasi penyaluran bantuan tersebut.Itulah yang akan dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi
Banten."Ya tentu akan kami awasi ketika penyalurannya," kata Karna, Jumat, 2 September 2022.Para
pekerja yang akan mendapatkan bantuan ini adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS
ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran.Sehingga, bila ada pekerja yang tidak mendapatkan BSU bisa
melaporkannya ke Disnakertrans Provinsi Banten."Nanti datanya akan kami sampaikan ke Kemenaker,"
katanya.
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Positive

Summary Adapun untuk bisa mendapatkan dana BSU 2022 Rp600.000, pekerja atau penerima bantuan
BSU harus mengetahui dan melakukan cara cek nama penerima di link resmi Kemnaker
(bsu.kemnaker.go.id) untuk lebih memastikan bahwa nama dan data penerima sudah
terdaftar. Pencairan BSU 2022 Rp600. 000 diperkirakan akan segera cair pada bulan
September, bahkan dalam waktu dekat, meskipun masih belum dipastikan kapan tanggal
penyalurannya dari Kemnaker. Sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari situs
resmi Kemnaker, berikut penjelasan cara cek nama penerima BSU 2022 Rp600. 000 link
bsu.kemnaker.go.id. 1. Kapan BSU 2022 Rp600. 000 akan cair?

Kapan BSU 2022 Rp600. 000 akan cair? Simak, berikut informasi dan cara cek nama penerima di ink resmi
Kemensos.Pencairan BSU 2022 Rp600. 000 diperkirakan akan segera cair pada bulan September, bahkan
dalam waktu dekat, meskipun masih belum dipastikan kapan tanggal penyalurannya dari
Kemnaker.Adapun untuk bisa mendapatkan dana BSU 2022 Rp600.000, pekerja atau penerima bantuan
BSU harus mengetahui dan melakukan cara cek nama penerima di link resmi Kemnaker
(bsu.kemnaker.go.id) untuk lebih memastikan bahwa nama dan data penerima sudah terdaftar.Adapun
BSU 2022 Rp600. 000 tersebut, hanya akan dicairkan kepada pekerja atau buruh yang per bulannya hanya
mendapatkan gaji atau upah di bawah Rp3,5 juta, dengan syarat-syarat tertentu yang harus
dipenuhi.Dengan demikian, meskipun peraturan baru pencairan dana BSU 2022 masih belum resmi
diterbitkan, tetapi penerima bisa mengikuti persyaratan dan peraturan pencairan tahun lalu, sebagai
bentuk antisipasi, jika nantinya peraturan yang baru sama dengan yang sebelumnya.Sebagaimana dikutip
oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi Kemnaker, berikut penjelasan cara cek nama penerima
BSU 2022 Rp600. 000 link bsu.kemnaker.go.id1. Pertama, penerima wajib login atau mengunjungi situs
bsu.kemnaker.go.id.
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Positive

Summary Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 43 telah diumumkan, simak cara cek hasilnya selain
lewat SMS notifikasi. Hasil pengumuman Kartu Prakerja gelombang 43 telah dirilis pada
Jumat, (2/9/2022) malam.

Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 43 telah diumumkan, simak cara cek hasilnya selain lewat SMS
notifikasi. Hasil pengumuman Kartu Prakerja gelombang 43 telah dirilis pada Jumat, (2/9/2022) malam.
Informasi tersebut diketahui dari akun Instagram @prakerja.go.id.Sedangkan jika tidak lolos, akan
mendapatkan notifikasi pada dashboard dengan keterangan "Kamu Belum Berhasil".Penerima Kartu
Prakerja dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses
melalui platform digital. Beberapa di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
Tokopedia, Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar.Untuk dapat melihat nomor Kartu
Prakerja, kamu perlu menonton 3 video yang telah disediakan. Video tersebut berisi informasi dasar
mengenai Kartu Prakerja, mulai dari mengenali tantangan di dunia kerja sampai penjelasan manfaat
Kartu Prakerja. "Kamu juga tidak dapat menutup video jika belum selesai menonton atau mempercepat
laju video. Apabila kamu mengalami kendala saat menonton video, kamu dapat menghubungi kami di
Formulir Pengaduan," bunyi tulisan dalam laman resmi Kartu Prakerja.Pelaksana Prakerja akan
mengirimkan notifikasi melalui SMS kepada peserta yang dinyatakan lolos. Pemberitahuan SMS ini
dikirimkan ke nomor telepon yang digunakan saat membuat akun. Untuk itu pastikan nomor yang Anda
masukkan ketika mendaftar telah benar dan masih aktif. SMS diberikan saat tanggal pengumuman seleksi
masing-masing gelombang."Kamu tidak perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang.
Jangan berkecil hati, kamu masih bisa memilih Gelombang berikutnya," tulis situs tersebut. Adapun
syarat bagi pendaftar program Kartu Prakerja antara lain WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang
menempuh pendidikan formal, sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau
pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Seperti pekerja/buruh yang
dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.Syarat
selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19, bukan pejabat negara,
pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa serta
direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, calon peserta harus
mendaftarkan maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK) yang menjadi
penerima Kartu Prakerja. Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan insentif berupa
bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta. Untuk skema penyaluran dana program Kartu Prakerja ini,
peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dana insentif pasca pelatihan
sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 bulan.Demi pemerataan
penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang sudah pernah menerima
tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang).
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Summary PETALING JAYA: Memasuki bulan September, jumlah TKW Indonesia tinggal sedikit. Pada
awal Agustus, kepala kedutaan Indonesia Bambang Suharto mengatakan sekitar 1.000
pekerja rumah tangga akan diterima sebagai bagian dari penerimaan pertama, dengan
masing-masing agen mendapatkan 30 hingga 50 pekerja setiap bulan.

PETALING JAYA: Memasuki bulan September, jumlah TKW Indonesia tinggal sedikit.Pada 12 April,
Menteri Tenaga Kerja Datuk Sri M. Ini jauh dari 10.000 pekerja yang diperkirakan akan tiba setelah Hari
Raya, seperti yang diumumkan oleh Saravanan.Pada awal Agustus, kepala kedutaan Indonesia Bambang
Suharto mengatakan sekitar 1.000 pekerja rumah tangga akan diterima sebagai bagian dari penerimaan
pertama, dengan masing-masing agen mendapatkan 30 hingga 50 pekerja setiap bulan.Itu belum terjadi,
dan agen tenaga kerja yang mengkhususkan diri dalam pembantu rumah tangga Indonesia khawatir
bisnis mereka akan menderita karena majikan beralih ke negara sumber lain.Direktur Agensi Pekerjaan
Handal Sdn Bhd Lenny Augustin mengatakan pembekuan baru-baru ini yang diberlakukan oleh
pemerintah Indonesia karena perselisihan tentang metode perekrutan pembantu telah mengurangi
pendapatan agensinya sekitar 40%.Sebuah agen yang mengkhususkan diri dalam pembantu rumah
tangga yang berbasis di Nusa Tenggara Timur telah menunggu pembantu datang selama lebih dari dua
bulan dan harus memberitahu kliennya bahwa proses hanya akan diperpanjang pada awal atau
pertengahan bulan ini."Pembantu harus menjalani pelatihan wajib sebelum datang ke Malaysia. Namun,
ketika pembantu datang, kami masih harus menyelesaikan dokumen Malaysia, yang memakan waktu
hingga 14 hari, "kata Agustinus.Dia menambahkan bahwa pelatihan untuk pembantu juga membutuhkan
waktu.Dia menambahkan bahwa pelanggan yang awalnya meminta pembantu Indonesia dapat beralih
ke pembantu Filipina atau kewarganegaraan lain karena meningkatnya ketidaksabaran dengan waktu
tunggu yang lama.Seorang agen perekrutan Global Ace Employment Agency, yang hanya ingin dikenal
sebagai Sally, mengatakan setelah implementasi Nota Kesepahaman tentang Ketenagakerjaan dan
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Indonesia (MOU PDI) antara Indonesia dan Malaysia. pembantu
Filipina.MOU menetapkan upah yang lebih tinggi dan jam kerja yang lebih pendek untuk pembantu
rumah tangga Indonesia.Sally mengatakan akan butuh waktu bagi pasar untuk menerima gaji baru untuk
pembantu rumah tangga Indonesia."Dengan kenaikan gaji, kami memiliki lebih banyak pembantu
Indonesia. Karena itu kami berharap dapat menyaring TKW yang berkualitas," imbuhnya.Pada 5 Agustus,
dilaporkan bahwa sekitar 23.000 pekerja rumah tangga Indonesia telah disetujui dan diproses untuk
dicocokkan dengan majikan di Malaysia.Dubes RI Hermono mengatakan para pekerja akan tiba secara
berkelompok mulai pertengahan Agustus begitu pilot project melalui One Channel System beroperasi.
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Positive

Summary Beredar kabar bahwa Bantuan Subsidi Upah ( BSU 2022 ) atau subsidi gaji 2022 cair minggu
depan, simak cara cek penerimanya. Staf Khusus Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari
mengatakan, penggodokan petunjuk teknis (juknis) BSU atau subsidi gaji 2022 telah selesai.
Kini tugas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tinggal memberikan data penerima
BSU kepada bank penyalur yang dilibatkan. Namun, untuk mengirimkan subsidi gaji 2022
Kemenaker masih enggan mengumumkan.

Beredar kabar bahwa Bantuan Subsidi Upah ( BSU 2022 ) atau subsidi gaji 2022 cair minggu depan, simak
cara cek penerimanya. Staf Khusus Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari mengatakan, penggodokan petunjuk
teknis (juknis) BSU atau subsidi gaji 2022 telah selesai. Kini tugas Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) tinggal memberikan data penerima BSU kepada bank penyalur yang dilibatkan.Namun,
untuk mengirimkan subsidi gaji 2022 Kemenaker masih enggan mengumumkan. "Juknis sudah.
Penyalurannya melalui Bank Himbara, bank penerimanya ada sekitar 127an. Namun untuk
menyampaikannya ibu akan mengumumkan langsung," katanya dikutip TribunJakarta dari Kompas.com,
Sabtu (3/9/2022). Mengenai kriterianya hampir sama dengan tahun 2021. Yang pasti, penerima subsidi
gaji merupakan pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. "Disalurkan untuk 16 juta data pekerja
dengan upah di bawah Rp 3,5 juta atau upah minimum dan kepesertaanya aktif sampai dengan Juli 2022,"
ujar Dita.Saat ini, Menaker sedang mengambil langkah-langkah untuk menyebarkan BSU.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.Di antaranya pembayaran administrasi dan
anggaran untuk pengalokasian dana subsidi gaji, serta memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang
pengiriman BSU 2022. Bagi 16 juta pekerja yang ingin mengetahui apakah termasuk penerima BSU atau
tidaknya bisa mengikuti langkah-langkah ini. Berikut cara cek penerima subsidi gaji 2022 :1. buka situs
bsu.kemnaker.go.id. 2. Daftar akun. bila 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.Selain itu, untuk mengetahui
apakah Anda menerima subsidi gaji 2022 atau tidak, dapat mengakses melalui kanal-kanal informasi
resmi yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
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Positive

Summary Catat! Daftar 6 bansos ini bakal cair September 2022, ada Bantuan Subsidi Upah hingga BLT
UMKM. Memasuki awal September 2022, pemerintah masih menggelontorkan sejumlah
bantuan kepada masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan
kebutuhan masyarakat di tengah pandemi virus corona dan gejolak perekonomian di
Indonesia.

Catat! Daftar 6 bansos ini bakal cair September 2022, ada Bantuan Subsidi Upah hingga BLT UMKM.
Memasuki awal September 2022, pemerintah masih menggelontorkan sejumlah bantuan kepada
masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat di tengah
pandemi virus corona dan gejolak perekonomian di Indonesia.Adapun penyaluran BSU dibayarkan satu
kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun. Untuk proses penyaluran secara rinci akan disampaikan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui petunjuk teknis (juknis).Menaker Ida Fauziah
menyampaikan, BSU 2022 dipastikan akan cair pada September ini.Adapun, besaran bantuan BPNT 2022
sebesar Rp 2,4 juta per tahun. Senilai Rp 200. 000 akan disalurkan setiap bulan dalam 12 kali
angsuran.Bantuan Langsung Tunai untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BLT UMKM) cair pada 2022.
Bantuan ini akan disalurkan kepada 12 juta pedagang kaki lima, pemilik warung, nelayan dan pengusaha
mikro. Besaran BLT UMKM 2022 adalah sebesar Rp 600.000. Nantinya dana bantuan UMKM tersebut
akan ditransfer melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) atau bank
BUMN. Bantuan pemerintah lainnya yakni Program Kartu Prakerja yang saat ini dibuka untuk Gelombang
43.Peserta yang lolos seleksi Kartu Prakerja Gelombang 43 bakal mendapat insentif sebesar Rp 600. 000
per bulan selama 4 bulan, dengan total Rp 2,4 juta.Selanjutnya, pemerintah akan memberikan Bantuan
Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta kelompok masyarakat. Bantuan yang akan diterima yakni Rp 150.
000 sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.BLT tersebut akan dibayar Rp 300 ribu
oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.BPNT
disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero).
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Neutral

Summary Bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji cair Rp600. 000 ke 16 juta pekerja. BSU yang
dimaksud untuk membantu 16 juta pekerja yang memliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan. BSU ini merupakan bantalan sosial yang disiapkan pemerintah sebagai kebijakan
pengalihan subsidi BBM agar tidak mengganggu daya beli masyarakat. Total anggaran BSU
tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun.

Bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji cair Rp600. 000 ke 16 juta pekerja.BSU ini merupakan
bantalan sosial yang disiapkan pemerintah sebagai kebijakan pengalihan subsidi BBM agar tidak
mengganggu daya beli masyarakat.BSU yang dimaksud untuk membantu 16 juta pekerja yang memliki
gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun.Melalui BSU
ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000.Menteri ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengatakan, Kemnaker akan mempercepat proses pencairan BSU."Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar
BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Jumat (1/9/2022).Dirinya juga siap menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran
tersebut.Ida berharap kebijakan ini mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan
harga yang terjadi scara global.Perihal langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian tentang dana BSU, memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang penyaluran BSU.Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU.Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia
juga dijailin terkait teknis penyaluran BSU.BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang
dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo.
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Positive

Summary Kami menggelar Talenthub untuk mencoba mengatasi masalah tersebut," katanya di sela
kegiatan di Grand Keisha, Depok, Sleman, Jumat (2/9/2022). Talenthub tersebut digelar
Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dengan berbagai macam
perusahaan serta lowongan pekerjaan. Managing Director Talenthub, Ahmad Luthfi,
mengatakan Talenthub telah mengadakan program-program Pengembangan Bakat Talenta
Muda yang bertujuan untuk menjaring bakat dan mengembangkan potensi talenta muda.
Dalam upaya pengembangan talenta muda dan menjembatani pekerja muda ke dunia kerja,
menurut Luthfi, Talenthub memiliki program Talent Class, Talent Corner, Talent Talks, Talent
Podcast, Focus Group Discussion (FGD) bersama Industri, Talent Scouting, Talent Fest, dan
Gerakan Magang Nasional.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI) menggelar di Jogja untuk mengatasi masalah dunia
ketenagakerjaan atau ketidaksesuaian antara danDirektur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Kementerian Ketenagakerjaan, Nora Kartika Setyaningrum mengatakan kegiatan tersebut bertujuan
untuk mempertemukan sisi suplai pencari kerja muda dengan tenaga kerja yang dimiliki perusahaanperusahaan di DIY, khususnya dalam bidang pekerjaan kreatif dan digital."Salah satu faktor yang
menambah tingkat pengangguran di Indonesia adalah adanya mismatch di dunia ketenagakerjaan. Kami
menggelar Talenthub untuk mencoba mengatasi masalah tersebut," katanya di sela kegiatan di Grand
Keisha, Depok, Sleman, Jumat (2/9/2022).Talenthub tersebut digelar Direktorat Bina Penempatan
Tenaga Kerja Dalam Negeri dengan berbagai macam perusahaan serta lowongan pekerjaan. Sejumlah
perusahaan tersebut, seperti PT Inovasi Solusi Transportasi Indonesia, PT Aksara Juara Nusantara, PT
Mindo Small Bussines Solutions, PT Sekarmas Nusantara, PT Media Digitech Indonesia, dan PT Aksamala
Adi Andana.Perusahaan-perusahaan tersebut membuka sekitar 51 lowongan bagi talenta-talenta muda,
seperti UI/UX Designer, Web Developer, Product Manager, Formulator Research, Content Creator, Digital
Marketing, dan masih banyak lagi. "Pada kegiatan ini diadakan antara talenta muda dengan perusahaan229

perusahaan yang membutuhkan," katanya.Untuk diketahui, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS)
tingkat pengangguran masih di angka 8,40 juta atau 5,83% yang didominasi oleh lulusan SMK yang
mencapai 10,38%.Managing Director Talenthub, Ahmad Luthfi, mengatakan Talenthub telah
mengadakan program-program Pengembangan Bakat Talenta Muda yang bertujuan untuk menjaring
bakat dan mengembangkan potensi talenta muda. Program tersebut dapat dimanfaatkan oleh
perusahaan untuk menjaring tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya."Talenta muda dilatih untuk
menguasai skill dan kompetensi yang dibutuhkan industri, khususnya industri kreatif dan digital, seperti
Digital marketing, UI/UX Design, Product Photography, Digital Project Management, Digital writer,
Mobile based solution, Web Development, Data science, Fundamental SEO, dan keterampilan lainnya
yang dibutuhkan di dunia kerja," ujar Luthfi.Dalam upaya pengembangan talenta muda dan
menjembatani pekerja muda ke dunia kerja, menurut Luthfi, Talenthub memiliki program Talent Class,
Talent Corner, Talent Talks, Talent Podcast, Focus Group Discussion (FGD) bersama Industri, Talent
Scouting, Talent Fest, dan Gerakan Magang Nasional.Talenthub mengharapkan dapat bekerjasama dan
bersinergi dengan dunia industri, terutama perusahaan-perusahaan di DIY, untuk turut serta
mengembangkan talenta muda atau pencari kerja muda, melalui program-program yang akan
dilaksanakan Talenthub. "Untuk selanjutnya Talent Scouting ini juga akan hadir di kota-kota seperti Bali,
Makassar, dan Balikpapan," katanya
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Neutral

Summary Keresahan mereka ditanggapi oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor dengan
langsung mengunjungi pabrik yang berada di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat,
Kabupaten Karanganyar, Jumat (2/9). Karyawan pabrik etanol PT Indo Acidatama Tbk dibuat
resah akibat dari hubungan bilateral Indonesia-Pakistan yang membebaskan bea masuk
impor etanol dari Pakistan. "Korelasinya adalah seandainya hasil produksi perusahaan ini
berkurang tentunya akan berdampak pada kerugian. Oleh karena itu saya dengan pimpinan
di sini sudah berdiskusi," ucap Wamen Afriansyah Noor.

Karyawan pabrik etanol PT Indo Acidatama Tbk dibuat resah akibat dari hubungan bilateral IndonesiaPakistan yang membebaskan bea masuk impor etanol dari Pakistan. Keresahan mereka ditanggapi oleh
Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor dengan langsung mengunjungi pabrik yang berada di Desa
Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jumat (2/9)."Korelasinya adalah seandainya
hasil produksi perusahaan ini berkurang tentunya akan berdampak pada kerugian. Oleh karena itu saya
dengan pimpinan di sini sudah berdiskusi," ucap Wamen Afriansyah Noor.Ancaman terhadap industri
etanol dan industri gula nasional berawal dari diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan
No.14/PMK.010/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.010/2017,
dimana Bea Masuk Impor Etanol dari Pakistan yang sebelumnya dikenakan tarif 30% dihapus menjadi
0%.Peraturan Menteri Keuangan tersebut merupakan tindak lanjut dari diratifikasinya Perjanjian
Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan
pada Tahun 2012."Saya juga sudah mempertemukan jajaran pengurus di bidang perdagangan, Pak Jerry
Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan), dan kemarin sudah mengirimkan surat atas nama asosiasi
pengusaha etanol di perdagangan dan saya akan follow-up lagi dalam waktu yang tidak lama beliau bisa
menerima asosiasi ini untuk berdiskusi salah satunya adalah Permen tahun 2019 soal impor etanol,"
paparnya.Page 1 of 3 1 2 3 Next
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Positive

Summary Daihatsu berpartisipasi pada program bertema Business 20 (B20) Future of Work &
Education Task Force (FOWE TF). Acara yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Indonesia
(KADIN) merupakan program kerjasama antara pemerintah dengan menggandeng 6 mitra
perusahaan, salah satunya PT Astra Daihatsu Motor (ADM), serta institusi sekolah kejuruan
yang tersebar di Indonesia.

Daihatsu berpartisipasi pada program bertema Business 20 (B20) Future of Work & Education Task Force
(FOWE TF). Kegiatan ini untuk mendukung pendidikan vokasi antara dunia industri dengan konsep link
and match.Acara yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN) merupakan program
kerjasama antara pemerintah dengan menggandeng 6 mitra perusahaan, salah satunya PT Astra Daihatsu
Motor (ADM), serta institusi sekolah kejuruan yang tersebar di Indonesia.Hadir pada acara tersebut
Anwar Sanusi selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan; Shinta Widjaja, Chair of B20;
Erlan Krisnaring, Vice President Director PT Astra Daihatsu Motor, serta perwakilan manajemen dari
perusahaan dan institusi pendidikan lainnya yang berpartisipasi pada acara ini.Penandatanganan
kerjasamaSesuai dengan tujuannya, menciptakan dan meningkatkan link and match antara pendidikan
vokasi dan program magang dengan dunia industri, program ini diharapkan mampu meningkatkan
kualitas keterampilan anak muda di Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun di 2045 lewat
pelatihan, program magang, serta masukan kurikulum seputar digitalisasi sesuai dengan kebutuhan
dunia usaha dan industri di masa mendatang.Komitmen entitas dalam mendukung kolaborasi bersama
pendidikan vokasi ini ditandai dengan PT ADM yang mengajak perwakilan 8 SMK level A, sekaligus
menandatangani MoU perpanjangan kerjasama menjadi bagian dari program Pintar Bersama Daihatsu.
Adapun kolaborasi ini mencakup berbagai hal seperti standarisasi fasilitas, sinkronisasi kurikulum,
pelatihan, asesmen, sertifikasi dan rekrutmen."Daihatsu berharap kolaborasi positif ini dapat menjadi
bekal para talenta vokasi muda di Indonesia agar dapat lebih mempersiapkan diri ketika terjun langsung
ke dunia industri," ujar Joko Baroto, Human Resource Executive Officer PT Astra Daihatsu Motor (ADM).
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Positive

Summary Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK Pekerja harus
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Upah bulanan yang diterima
paling besar Rp3,5 juta. JAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menjelaskan langkah-langkah penyaluran bantuan subsidi upah atau gaji (BSU) 2022.
Penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU
Memfinalkan regulasi berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang
Penyaluran BSU Berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait pemadanan data.
Selain itu, Kemnaker juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data
calon penerima BSU.

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan langkah-langkah
penyaluran bantuan subsidi upah atau gaji (BSU) 2022.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah
menyampaikan pihaknya terus mematangkan persiapan guna menjamin BSU tersalurkan secara tepat,
tepat, dan akuntabel.Adapun langkah penyaluran BSU 2022 adalah sebagai berikut:Penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU Memfinalkan regulasi berupa
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Penyaluran BSU Berkoordinasi dengan
kementerian atau lembaga terkait pemadanan data.Koordinasi dilakukan dengan Badan Kepegawaian
Negara (BKN), TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota
Polri.Selain itu, Kemnaker juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon
penerima BSU.Kemnaker pun akan berkoordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia terkait teknis
penyaluran BSU."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan
dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," ujar Ida, dikutip dari laman kemnaker.go.id.Anggaran BSU
2022Diketahui, BSU 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Presiden
Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan bahwa BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta
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pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.Total anggaran BSU 2022 ini sebesar Rp9,6
triliun. Masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000.Ida berharap, kebijakan ini
mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.Syarat
penerima BSU 2022Syarat dan kriteria pekerja yang berhak menerima bantuan subsidi upah atau subsidi
gaji ini adalah sebagai berikut:Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK
Pekerja harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Upah bulanan yang
diterima paling besar Rp3,5 juta. Apabila bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan upah tersebut menjadi paling banyak
sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
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Positive

Summary Bulan September ini pemerintah menjanjikan sejumlah bansos (bantuan sosial) cair. Salah
satu yang paling dinantikan adalah BSU (Bantuan Subsidi Upah). Melansir Kontan, berikut ini
daftar bansos yang cair di bulan September:. Adapun penyaluran BSU dibayarkan satu kali
dengan anggaran Rp 9,6 triliun.

Bulan September ini pemerintah menjanjikan sejumlah bansos (bantuan sosial) cair.Salah satu yang
paling dinantikan adalah BSU (Bantuan Subsidi Upah).Namun selain itu, ada juga bantuan pemerintah
untuk meringankan beban masyarakat di tengah naiknya BBM.Melansir Kontan, berikut ini daftar bansos
yang cair di bulan September:1. Bantuan Subsidi Upah (BSU)Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah kembali akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
sebesar Rp 600.000.Pencairan BSU ini ditargetkan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5
juta per bulan.Adapun penyaluran BSU dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun.Untuk proses
penyaluran secara rinci akan disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui
petunjuk teknis (juknis).Menaker Ida Fauziah menyampaikan, BSU dipastikan akan cair pada September
2022.2. BLT MasyarakatSelanjutnya, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
kepada 20,65 juta kelompok masyarakat.Bantuan yang akan diterima yakni Rp 150. 000 sebanyak empat
kali, dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.BLT tersebut akan dibayar Rp 300 ribu oleh Kementerian Sosial
sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.3. BLT Dana DesaBLT Dana Desa
diperuntukkan bagi masyarakat desa yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain keluarga miskin, warga
yang berpenyakit kronis, tidak memiliki pekerjaan dan warga yang belum memperoleh bansos
lain.Besaran BLT Dana Desa 2022 akan diberikan sebesar Rp 300.00 per bulan per Keluarga Penerima
Manfaat (KPM), setiap bulan selama setahun.4. Kartu PrakerjaBantuan pemerintah lainnya yakni
Program Kartu Prakerja yang saat ini dibuka untuk Gelombang 43.Peserta yang lolos seleksi Kartu
Prakerja Gelombang 43 bakal mendapat insentif sebesar Rp 600. 000 per bulan selama 4 bulan, dengan
total Rp 2,4 juta.Insentif diberikan usai menyelesaikan pelatihan.5. Bantuan Pokok Nontunai (BPNT)View
this post on InstagramA post shared by NOVA (@tabloidnovaofficial)Kementerian Sosial (Kemensos)
masih menyalurkan bantuan sosial Bantuan Pokok Nontunai (BPNT) yang ditujukan kepada warga miskin
dan rentan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).BPNT disalurkan melalui PT Pos Indonesia
(Persero).Adapun, besaran bantuan BPNT 2022 sebesar Rp 2,4 juta per tahun.Senilai Rp 200. 000 akan
disalurkan setiap bulan dalam 12 kali angsuran.6. BLT UMKMBantuan Langsung Tunai untuk Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (BLT UMKM) cair pada 2022.Bantuan ini akan disalurkan kepada 12 juta pedagang
kaki lima, pemilik warung, nelayan dan pengusaha mikro.Besaran BLT UMKM 2022 adalah sebesar Rp
600.000.Nantinya dana bantuan UMKM tersebut akan ditransfer melalui bank-bank yang tergabung
dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) atau bank BUMN. Dapatkan pembahasan yang lebih lengkap
dan mendalam di Tabloid NOVA.
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Positive

Summary Hari ini, tepatnya Sabtu, 3 September 2022 pukul 23.59 WIB merupakan batas akhir
pembelian pelatihan Kartu Prakerja gelombang 39. Pihak Kartu Prakerja telah
mengumumkan hal tersebut melalui Instagram resmi @prakerja.go.id, pada Jumat, 2
September 2022. ". ," unggah Pihak Kartu Prakerja melalui Instagram resminya. Sebelum
memulai pelatihan, penerima Kartu Prakerja wajib mengikuti atau tes awal terlebih dahulu
di lembaga pelatihan.

Hari ini, tepatnya Sabtu, 3 September 2022 pukul 23.59 WIB merupakan batas akhir pembelian pelatihan
Kartu Prakerja gelombang 39.Pihak Kartu Prakerja telah mengumumkan hal tersebut melalui Instagram
resmi @prakerja.go.id, pada Jumat, 2 September 2022."," unggah Pihak Kartu Prakerja melalui Instagram
resminya.Sebelum memulai pelatihan, penerima Kartu Prakerja wajib mengikuti atau tes awal terlebih
dahulu di lembaga pelatihan.Tes awal ini terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai materi pelatihan
yang dipilih dan bertujuan untuk melihat pengetahuan awal peserta.Penerima Kartu Prakerja dapat
menggunakan saldo pelatihan hanya di Platform Digital yang resmi bekerjasama, yaitu:- TokopediaBukalapak- Pintaria- Karier.mu- Kemnaker- PijarSementara itu, untuk tutorial pembelian pelatihan Kartu
Prakerja sebagai metode pembayaran pada mitra Platform Digital, bisa kunjungi laman ini:
https://www.prakerja.go.id/artikel/tutorial-pembelian-pelatihan-di-mitra-platform-digital.Demikian
informasi tentang batas akhir penggunaan saldo untuk membeli pelatihan Kartu Prakerja gelombang 39.
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Neutral

Summary BSU 2022 ini akan disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan total anggaran sebesar Rp9,6
triliun. Lantas siapa saja karyawan yang bisa mendapatkan BSU 2022 Rp600 ribu ini?. Adapun
bank penyalur BSU 2022 Rp600 ini terdiri dari bank HIMBARA (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau
Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh). Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 hanya akan
cair pada karyawan yang masuk dalam kategori di bawah ini.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 hanya akan cair pada karyawan yang masuk dalam kategori di bawah
ini. Apa saja?BLT subsidi gaji Rp600 ribu diperkirakan akan segera cair ke rekening penerima dalam waktu
dekat ini.Kabar pencairan ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam rapat bersama
Presiden Joko Widodo.BSU 2022 ini akan disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan total anggaran
sebesar Rp9,6 triliun.Lantas siapa saja karyawan yang bisa mendapatkan BSU 2022 Rp600 ribu
ini?Berdasarkan pernyataan Menkeu Sri Mulyani, bantuan subsidi gaji ini akan diberikan pada karyawan
yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta.Dalam keterangannya, Sri Mulyani juga menyebutkan Menaker
akan segera menerbitkan petunjuk dan teknisnya agar bantuan segera tersalurkan."Nanti Ibu
Menakertrans akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada
para pekerja tersebut," kata Menkeu.Adapun bank penyalur BSU 2022 Rp600 ini terdiri dari bank
HIMBARA (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh).Jika belum
memiliki rekening tersebut maka akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja sama
dengan pihak bank dan perusahaan tempat Anda bekerja.
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Neutral

Summary Memasuki bulan September, jumlah TKW Indonesia tinggal sedikit. Pada awal Agustus,
kepala kedutaan Indonesia Bambang Suharto mengatakan sekitar 1.000 pekerja rumah
tangga akan diterima sebagai bagian dari penerimaan pertama, dengan masing-masing agen
mendapatkan 30 hingga 50 pekerja setiap bulan.

Memasuki bulan September, jumlah TKW Indonesia tinggal sedikit. Pada 12 April, Menteri Tenaga Kerja
Datuk Sri M. Ini jauh dari 10.000 pekerja yang diperkirakan akan tiba setelah Hari Raya, seperti yang
diumumkan oleh Saravanan. Pada awal Agustus, kepala kedutaan Indonesia Bambang Suharto
mengatakan sekitar 1.000 pekerja rumah tangga akan diterima sebagai bagian dari penerimaan pertama,
dengan masing-masing agen mendapatkan 30 hingga 50 pekerja setiap bulan. Itu belum terjadi, dan agen
tenaga kerja yang mengkhususkan diri dalam pembantu rumah tangga Indonesia khawatir bisnis mereka
akan menderita karena majikan beralih ke negara sumber lain. Direktur Agensi Pekerjaan Handal Sdn Bhd
Lenny Augustin mengatakan pembekuan baru-baru ini yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia
karena perselisihan tentang metode perekrutan pembantu telah mengurangi pendapatan agensinya
sekitar 40%. Sebuah agen yang mengkhususkan diri dalam pembantu rumah tangga yang berbasis di Nusa
Tenggara Timur telah menunggu pembantu datang selama lebih dari dua bulan dan harus memberitahu
kliennya bahwa proses hanya akan diperpanjang pada awal atau pertengahan bulan ini. "Pembantu harus
menjalani pelatihan wajib sebelum datang ke Malaysia. Namun, ketika pembantu datang, kami masih
harus menyelesaikan dokumen Malaysia, yang memakan waktu hingga 14 hari, "kata Agustinus. Dia
menambahkan bahwa pelatihan untuk pembantu juga membutuhkan waktu. Dia menambahkan bahwa
pelanggan yang awalnya meminta pembantu Indonesia dapat beralih ke pembantu Filipina atau
kewarganegaraan lain karena meningkatnya ketidaksabaran dengan waktu tunggu yang lama. Seorang
agen perekrutan Global Ace Employment Agency, yang hanya ingin dikenal sebagai Sally, mengatakan
setelah implementasi Nota Kesepahaman tentang Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga Indonesia (MOU PDI) antara Indonesia dan Malaysia. pembantu Filipina.MOU menetapkan upah
yang lebih tinggi dan jam kerja yang lebih pendek untuk pembantu rumah tangga Indonesia. Sally
mengatakan akan butuh waktu bagi pasar untuk menerima gaji baru untuk pembantu rumah tangga
Indonesia. "Dengan kenaikan gaji, kami memiliki lebih banyak pembantu Indonesia. Karena itu kami
berharap dapat menyaring TKW yang berkualitas," imbuhnya. Pada 5 Agustus, dilaporkan bahwa sekitar
23.000 pekerja rumah tangga Indonesia telah disetujui dan diproses untuk dicocokkan dengan majikan
di Malaysia. Dubes RI Hermono mengatakan para pekerja akan tiba secara berkelompok mulai
pertengahan Agustus begitu pilot project melalui One Channel System beroperasi.
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