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1. 06
Menaker
6
September Dibutuhkan
2022
Peran SP SB
Atasi Persoalan
Ketenagakerjaan

Positive

2. 06
Tarif Angkutan 1
September Naik Sepihak
2022

Negative Media . 18923012700Tarif Angkutan Naik Sepihak.
Indonesia Tarif Angkutan Naik Sepihak.
7233285202374552000152051050Bantuan
Sektor Angkutan Umum dan Perlindungan
Sosial Tambahan. Bantuan Sektor Angkutan
Umum dan Perlindungan Sosial Tambahan.

3. 06
Harapkan
September Pembangunan
2022
UPTP BLK

Neutral

8

Fajar
Menaker: Dibutuhkan PeranSP/SB Atasi
Cirebon PersoalanKetenagakerjaan. JAKARTA, (FC).Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah mengatakan, untuk mengatasi
persoalan ketenagakerjaan, terutama yang
berkaitan dengan kesejahteraan pekerja,
bukan hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah semata, dibutuhkan juga peran
dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).
"Peran SP/SB itu penting untuk mengatasi
masalah ketenagakerjaan, utamanya
kesejahteraan bagi pekerja," kata Menaker Ida
Fauziyah, ketika menerima audiensi
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN)
di kantor Kemnaker Jakarta, Senin (5/9).
Menaker menyampaikan, sektor industri
menjadi sektor yang memegang peranan
penting untuk menopang stabilitas
perekonomian nasional melalui penyerapan
tenaga kerja yang tinggi.

Radar
Sampit

2

. Harapkan Pembangunan UPTP BLK Cepat
Terwujud. 45351702463165INSPEKSI: Bupati
Kotim Halikinnor mendampingi rombongan
dari Kemenaker saat meninjau lokasi rencana
pembangunan UPTP BLK di Sampit, beberapa
waktu lalu. INSPEKSI: Bupati Kotim Halikinnor
mendampingi rombongan dari Kemenaker saat
meninjau lokasi rencana pembangunan UPTP
BLK di Sampit, beberapa waktu lalu. Bahkan
lanjutnya, Pemkab Kotim berencana menemui
Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta pada
pekan ini, terkait dengan rencana
pembangunan UPTP BLK di Kotim tersebut.

4. 06
IVL Forum
September Strategis Pacu
2022
Ekonomic

5

Positive

Koran
Sindo

IVL Forum Strategis Pacu Ekonomi. . 00.
JAKARTA- Indonesia Visionary Leader (IVL),
forum untuk menguji visikepala daerah di
Indonesia, memilikiperan sangat strategis
dalammempercepatpemulihan ekonomi
pascapandemi Covid-19. Dari program rutin
MNC Portal Indonesia (MPI)
tersebutlahirinovasidan.

5. 06
IVL Forum
September Strategis Pacu
2022
Ekonomi

5

Positive

Koran
Sindo

. IVL Forum Strategis Pacu Ekonomi. JAKARTAIndonesia Visionary Leader (IVL), forum untuk
menguji visi kepala daerah di Indonesia,
memiliki peran sangat strategis dalam
mempercepat pemulihan ekonomi
pascapandemi Covid-19. Hal tersebut
mengemuka pada Malam Inaugurasi Indonesia
Visionary Leader (IVL) Season XI, X, dan XI yang
digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower,
Jakarta, tadi malam. Komisaris Utama PT MNC
Asia Holding Tbk (BHIT) Agung Firman
Sampurna mengatakan, IVL tahun ini memiliki
fungsi strategis karena sebagai forum bentuk
menguji sinergi pemerintah daerah untuk
percepatan ekonomi, terutama pascapandemi
Covid-19.

6. 06
IVL Forum
September Strategis Pacu
2022
Ekonomi

1

Positive

Koran
. IVL Forum Strategis Pacu Ekonomi. JAKARTASindo
Indonesia Visionary Leader (IVL) yang
Makassar merupakan forum menguji visi kepala daerah
di Indonesia memiliki peran sangat strategis
dalam memperce- pat pemulihan ekonomi
pas- capandemi Covid-19. Dari program rutin
MNC Portal Indonesia (MPI) tersebut, lahir
inovasi dan terobosan yang kuat sekaligus
inspira- tif untuk kemajuan bangsa. Hal
tersebut mengemuka pada Malam Inaugurasi
Indonesia Visionary Leader (IVL) season XI, X,
dan XI yang digelar di MNC Conference Hall,
iNews Tower, Jakarta, tadi malam.
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Title

Menaker Dibutuhkan Peran SP SB Atasi Persoalan Ketenagakerjaan

Media

Fajar Cirebon

Reporter

Date

06 September 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0906/FAJAR_CIREBON1/Menaker%20Dibutuhkan%20Peran%20SP%20SB%20Atasi%20Perso
alan%20Ketenagakerjaan=1=6=1.jpg

Positive

Summary Menaker: Dibutuhkan PeranSP/SB Atasi PersoalanKetenagakerjaan. JAKARTA, (FC).Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, untuk mengatasi
persoalan ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, bukan
hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, dibutuhkan juga peran dari Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).

4

Title

Tarif Angkutan Naik Sepihak

Media

Media Indonesia

Reporter

Date

06 September 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0906/MEDIA_INDONESIA1/Tarif%20Angkutan%20Naik%20Sepihak=1=1=1.jpg

Negative

Summary Tarif Angkutan Naik Sepihak. Tarif Angkutan Naik Sepihak. Bantuan Sektor Angkutan Umum
dan Perlindungan Sosial Tambahan. Bantuan Sektor Angkutan Umum dan Perlindungan Sosial
Tambahan.

5

Title

Harapkan Pembangunan UPTP BLK

Media

Radar Sampit

Reporter

Date

06 September 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0906/RADAR_SAMPIT1/Harapkan%20Pembangunan%20UPTP%20BLK=1=8=1.jpg

Neutral

Summary . Harapkan Pembangunan UPTP BLK Cepat Terwujud. 45351702463165INSPEKSI: Bupati Kotim
Halikinnor mendampingi rombongan dari Kemenaker saat meninjau lokasi rencana
pembangunan UPTP BLK di Sampit, beberapa waktu lalu. INSPEKSI: Bupati Kotim Halikinnor
mendampingi rombongan dari Kemenaker saat meninjau lokasi rencana pembangunan UPTP
BLK di Sampit, beberapa waktu lalu. Bahkan lanjutnya, Pemkab Kotim berencana menemui
Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta pada pekan ini, terkait dengan rencana pembangunan
UPTP BLK di Kotim tersebut.

6

Title

IVL Forum Strategis Pacu Ekonomic

Media

Koran Sindo

Reporter

Date

06 September 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0906/KORAN_SINDO1/IVL%20Forum%20Strategis%20Pacu%20Ekonomic=1=5=1.jpg

Positive

Summary IVL Forum Strategis Pacu Ekonomi. . 00. JAKARTA- Indonesia Visionary Leader (IVL), forum
untuk menguji visikepala daerah di Indonesia, memilikiperan sangat strategis
dalammempercepatpemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Dari program rutin MNC
Portal Indonesia (MPI) tersebutlahirinovasidan.
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Title

IVL Forum Strategis Pacu Ekonomi

Media

Koran Sindo

Reporter

Date

06 September 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0906/KORAN_SINDO1/IVL%20Forum%20Strategis%20Pacu%20Ekonomi=1=5=1.jpg

Positive

Summary . IVL Forum Strategis Pacu Ekonomi. JAKARTA- Indonesia Visionary Leader (IVL), forum untuk
menguji visi kepala daerah di Indonesia, memiliki peran sangat strategis dalam mempercepat
pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Hal tersebut mengemuka pada Malam Inaugurasi
Indonesia Visionary Leader (IVL) Season XI, X, dan XI yang digelar di MNC Conference Hall,
iNews Tower, Jakarta, tadi malam. Komisaris Utama PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) Agung
Firman Sampurna mengatakan, IVL tahun ini memiliki fungsi strategis karena sebagai forum
bentuk menguji sinergi pemerintah daerah untuk percepatan ekonomi, terutama
pascapandemi Covid-19.
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Title

IVL Forum Strategis Pacu Ekonomi

Media

Koran Sindo Makassar

Reporter

Date

06 September 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0906/KORAN_SINDO_MAKASSAR1/IVL%20Forum%20Strategis%20Pacu%20Ekonomi=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0906/KORAN_SINDO_MAKASSAR1/IVL%20Forum%20Strategis%20Pacu%20Ekonomi=2=1=1.jpg

Positive

Summary . IVL Forum Strategis Pacu Ekonomi. JAKARTA- Indonesia Visionary Leader (IVL) yang
merupakan forum menguji visi kepala daerah di Indonesia memiliki peran sangat strategis
dalam memperce- pat pemulihan ekonomi pas- capandemi Covid-19. Dari program rutin MNC
Portal Indonesia (MPI) tersebut, lahir inovasi dan terobosan yang kuat sekaligus inspira- tif
untuk kemajuan bangsa. Hal tersebut mengemuka pada Malam Inaugurasi Indonesia Visionary
Leader (IVL) season XI, X, dan XI yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta,
tadi malam.
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1. 05
Jangan Sampai Kena Positive Tribun
September Blacklist! Buruan Beli
News
2022
Pelatihan Kartu
Jakarta
Prakerja, Berikut
Rekomendasi
Platformnya

Berikut ini panduan cara beli pelatihan Kartu
Prakerja disertai platform rekomendasinya. Bagi
yang telah lolos seleksi Kartu Prakerja, pastikan
segera membeli pelatihan sebelum batas waktu
yang diberikan berakhir. Hasil seleksi Kartu
Prakerja dapat dilihat melalui SMS
pemberitahuan atau dashboard akun
prakerja.go.id. Peserta yang lolos seleksi Kartu
Prakerja, akan melanjutkan ke tahap pembelian
pelatihan. Peserta yang lolos juga diminta untuk
menghubungkan atau menautkan rekening atau
e-wallet dengan akun Prakerja agar dapat
melakukan pembelian pelatihan Kartu Prakerja.

2. 05
Subsidi Gaji 2022
Positive Tribun
September Cair Bulan Ini, Simak
News
2022
Cara Cek Penerima
Jakarta
dan Besarannya

Bantuan Subsidi Upah ( BSU 2022 ) atau subsidi
gaji 2022 cair bulan ini, simak cara cek penerima
dan besarannya. 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.

3. 05
Ada Pengalihan
September Subsidi BBM, Ini
2022
Syarat dan Cara
Dapat BLT
Rp600.000

Neutral Bisnis
Artinya KPM akan menerima total BLT sebesar
Indonesia Rp600.000. Adapun, penerima bansos
merupakan masyarakat miskin atau rawan
miskin yang memiliki KTP dan bukan termasuk
anggota PNS, Polri, dan TNI. Pemerintah
menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial
sebesar Rp24,17 triliun, di mana Rp12,4 triliun
akan dialokasikan untuk bansos dalam bentuk
Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300.
000 yang akan dibayarkan dua kali. Untuk
bansos Program program keluarga harapan
(PKH), penerima merupakan masyarakat yang
terdampak kenaikan harga BBM, termasuk
mereka yang terkena pemutusan hubungan
kerja (PHK). PT Pos Indonesia mendapatkan
12

tugas dalam menyalurkan BLT tersebut kepada
KPM yang telah terdaftar di Kementerian Sosial.
4. 05
Cek Rekening! BLT & Neutral Cnbc
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan
September Subsidi Gaji Sudah
Indonesia (Kemenkeu) memastikan bantuan sosial
2022
Cair
(bansos), seperti bantuan langsung tunai (BLT)
dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) cair pekan ini.
"Minggu ini sudah jalan BLT dan BSU," ungkap
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam
wawancara dengan CNBC Indonesia TV, Senin
(5/9/2022). Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dana
yang disiapkan sebesar Rp 12,4 triliun untuk
penyaluran BLT yang rencananya akan diberikan
kepada 20,65 juta kelompok penerima.
5. 05
Daftar Penerima
Neutral Pikiran
September BPUM 2022 Ada di
Rakyat
2022
Sini, Klik Link Ini dan
Depok
Cairkan BLT UMKM
Rp600. 000 bagi
Pelaku Usaha

Kesempatan untuk mendapatkan BPUM 2022
atau BLT UMKM Rp600. 000 bagi pelaku usaha
kini terbuka lebar. Pemerintah melalui
Kemnaker sudah memastikan BPUM 2022
kembali akan dicairkan kepada para pelaku
usaha. Pelaku usaha baik mikro, kecil, dan
menengah, berpeluang mendapatkan BPUM
2022 asalkan sudah memenuhi syarat yang
ditetapkan pemerintah. Ada beberapa kriteria
atau syarat yang wajib dipenuhi pelaku usaha
sebelum nantinya bisa menerima BPUM 2022
atau BLT Rp600.000. Sesuai aturan penyaluran
tahun sebelumnya, pemerintah menetapkan
syarat penerima BPUM 2022 sebagai berikut.

6. 05
Pelatihan Vokasi
Neutral Hallo
September Berbasis Kompetensi
Banua
2022
di BLK Batola Dibuka

Bupati Barito Kuala (Batola) Hj. Pelatihan ini
diikuti masyarakat Batola dari beragam latar
belakang pendidikan dengan beragam materi
pelatihan. Staf Ahli berhadir didampingi Camat
Marabahan Eko Purnomo Sakti, perwakilan BLK
Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Batola
Muhammad Hasbi. Ketua pelaksana sekaligus
Kepala BLK Batola Sahminan menyampaikan
bahwa pelatihan ini di lakukan secara bertahap.

7. 05
Dampak Harga BBM Positive Harian
September Naik, Pemerintah
Jogja
2022
Beri Bansos
Rp600.000, Ini Cara
Mendapatkannya

Pemerintah memberikan bantuan sosial
(bansos) sebagai dampak kenaikan harga BBM.
Pemerintah menyiapkan anggaran untuk
bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun, di mana
Rp12,4 triliun akan dialokasikan untuk bansos
dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)
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sebesar Rp300. 000 yang akan dibayarkan dua
kali. Program keluarga harapan (PKH) diberikan
kepada masyarakat yang terdampak kenaikan
harga BBM, termasuk mereka yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK). PT Pos
Indonesia mendapatkan tugas dalam
menyalurkan BLT tersebut kepada KPM yang
terkena dampak kenaikan harga BBM dan telah
terdaftar di Kementerian Sosial.
8. 05
Dipastikan Cair
September September 2022,
2022
Berikut Cara Cek
Penerima BSU
Senilai Rp600 Ribu

Neutral Akurat.co Menurut Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Ida
Fauziyah, kementeriannya akan segera
menyalurkan bantuan supsidi upah (BSU) pada
bulan September 2022 ini. Kami terus berupaya
agar BSU ini dapat tersalurkan pada September
2022," ujar Ida Fauziyah dalam pernyataan resmi
tertulis, Rabu (31/8) lalu. Kemnaker.go.id.
Berikut langkah-langkah pengecekan BSU yang
cair September 2022 ini. Cara cek penerima
Bantuan Supsidi Upah (BSU) penting diketahui
untuk memastikan apakah pekerja terdaftar
sebagai penerima atau tidak.

9. 05
Cek Rekening!
September Giliran BSU Rp600
2022
Ribu Cair Pekan Ini
Setelah BLT BBM

Neutral Ayo
Setelah BLT BBM, kabarnya pekan ini BLt subsidi
Surabaya gaji bakal dicairkan. Pemerintah pun
mengabarkan jika BSU 2022 bakal cair pekan ini.
Lakukan pengecekan saldo rekening segera
setelah melakukan cek daftar penerima BSU
2022 Rp600 ribu. Bantuan subsidi upah atau BSU
2022 senilai Rp600 ribu dan bantuan langsung
tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM
merupakan bantuan dari pemerintah atas
pengalihan subsidi BBM.

10. 05
BSU 2022 Sudah
September Cair, Hanya
2022
Karyawan dengan
Ciri Ini yang Bisa
Dapat BLT
Rp600.000, Cek
Nama Penerima di
Sini

Neutral Pikiran
Rakyat
Depok

11. 05
Pantau Rekening! Positive Detik
September BLT BBM dan Subsidi
2022

BSU 2022 sudah cair dan hanya karyawan
dengan ciri ini yang bisa dapat BLT Rp600. 000
dari Kemnaker. Cek nama penerima BSU 2022
dapat dilakukan lewat link resmi Kemnaker di
bsu.kemnaker.go.id. Link bsu.kemnaker.go.id
adalah salah satu situs rujukan dari Kemnaker
yang bisa digunakan para pekerja untuk cek
nama penerima BSU 2022.
"Mulai minggu ini sudah jalan pembagian BLTnya, pembagian BSU-nya," kata Wakil Menteri
Keuangan Suahasil Nazara dalam acara CNBC
Indonesia TV, Senin (5/9/2022). Pemerintah
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Gaji Rp 600 Ribu Cair
Minggu Ini

melalui Kementerian Keuangan memastikan
bantuan sosial (bansos) jenis bantuan langsung
tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) cair
mulai pekan ini. Kedua bantuan tersebut sebagai
bantalan bagi masyarakat yang terimbas
kenaikan harga BBM. Dua bantuan di atas, yakni
BLT BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
merupakan dua bantuan berbeda dengan target
penerima yang berbeda pula.

12. 05
Pekerja Silakan Cek Neutral Muriane MURIANEWS, Jakarta- Kementerian keuangan
September Rekening, BSU BBM
wscom memastikan bahwa bantuan Subsidi Upah
2022
Cair Pekan Ini
(BSU)yang merupakan bantalan sosial
pengalihan subsidi BBM, dipastikan cair pekan
ini. Para pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5
juta per bulan, berhak untuk mendapatkan BSU
tersebut. Masing-masing pekerja akan
mendapatkan sebesar Rp 600 ribu. Kemudian
untuk jumlah pekerja yang mendapatkan BSU
sebanyak 16 juta pekerja Indonesia.
13. 05
Cara Cek BSU 2022 Positive Suara.co
September Sudah Cair atau
m
2022
Belum, Ini Panduan
Periksa Bansos

Cara Cek Penerima BSU 2022. Cara cek BSU 2022
sudah cair atau belum bisa dengan mudah
dilakukan dengan login pada situs resmi yang
telah diberikan oleh Kemnaker. Kabar mengenai
pencairan BSU atau Bantuan Subsidi Upah 2022
kembali hangat, menyusul pemberitaan yang
menyatakan BSU akan cair pada bulan
September 2022 ini. Anda bisa cek BSU 2022
sudah cair atau belum dalam artikel singkat
berikut, dan kabar terbaru mengenai bantuan
dari pemerintah tersebut.

14. 05
Hore! BLT Subsidi
Positive Okezone Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi
September Gaji Rp600. 000 Cair
Upah (BSU) Rp600. 000 direncanakan minggu
2022
Minggu Ini, Cek
ini. "Semoga bisa (minggu ini)," kata Sekretaris
Rekening
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar
Sanusi kepada Okezone, Jakarta, Senin
(5/9/2022). Para pekerja yang memenuhi syarat
bisa mengecek rekening. BLT subsidi gaji Rp600.
000 dicairkan setelah adanya kenaikan harga
BBM.
15. 05
Info Tata Cara Cek Positive Pikiran
September Nama Penerima BSU
Rakyat
2022
2022 yang Cair
Depok
September Lengkap
15

Dalam artikel ini, bisa Anda simak info tata cara
cek nama penerima BSU 2022 yang dikabarkan
cair Sepptember 2022, lengkap dengan
penjelasan besaran dana yang diterima.

dengan Besaran
Dana yang Diterima

Pemerintah yang bekerja sama dengan
Kementrian Ketenagakerjaan, pada awal bulan
September 2022 kabarnya akan mulai kembali
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU
2022. Sementara itu, untuk besaran dana BSU
2022, para pekerja atau buruh bakal
mendapatkan dana senilai Rp600.000, setiap
namanya keluar sebagai salah satu penerima
bansos tersebut. Akan tetapi, untuk menjadi
salah satu penerima BSU 2022, tentunya ada
beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi, demi
meminimalisir penyalahgunaan atau tidak tepat
sasaran.

16. 05
BSU 2022 Cair
September September?
2022
Kategori Pekerja
Berikut Bisa Dapat
BLT Subsidi Gaji
Rp600. 000 Jika
Penuhi Syarat Ini

Positive Pikiran
Rakyat
Depok

Pemerintah baru-baru ini telah mengumumkan
akan menyalurkan BSU 2022 atau BLT Subsidi
Gaji senilai Rp600. 000 kepada para pekerja.
Penyaluran BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji
Rp600. 000 ini dilakukan oleh pemerintah
sebagai bantalan sosial akan pengalihan
kenaikan harga bakar minyak (BBM), yang sudah
diberlakukan pada 3 September 2022 pukul
14.30 WIB. Melalui Menteri Keuangan, Sri
Mulyani, disebutkan bahwa BSU 2022 ini akan
disalurkan mulai awal pekan September kepada
16 juta pekerja yang memiliki upah maksimum
Rp3,5 juta per bulan. Berkaca pada penyaluran
BSU di tahun 2021 lalu, Kemnaker akan turut
menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan dalam
penyaluran BSU Subsidi Gaji Rp600.000. Untuk
bisa mendapatkan BSU atau BLT Subsidi Gaji
Rp600. 000 dari pemerintah, berikut ini
beberapa syarat dan kriteria yang harus
dipenuhi, berdasarkan ketentuan penyaluran
tahun lalu, sebagaimana dikutip PikiranrakyatDepok.com dari situs resmi Kemnaker.

17. 05
BSU 2022 Cair
September September 2022,
2022
Simak Cara Daftar,
Syarat hingga Cek
Penerima Bansos

Positive Pikiran
Rakyat

Diperkirakan pencairan BSU 2022 Rp600. 000
tersebut akan diterima oleh pekerja di antara
tanggal 1 hingga 31 september 2022.
Sebagaimana yang disebut Presiden Jokowi pada
konferensi pers minggu lalu, BSU akan mulai
disalurkan pemerintah kepada kurang lebih 16
juta pekerja pada September 2022. Pemerintah
akan menyalurkan BSU 2022 sebesar Rp600. 000
dan akan dimasukan untuk tambahan upah para

16

pekerja. Akan tetapi, perlu dicatat hanya pekerja
dengan gaji di bawah Rp3,5 juta yang akan
mendapatkan BSU 2022 dengan memenuhi
syarat ketentuan yang diberlakukan pemerintah.
18. 05
Syarat Jadi Penerima Neutral Detik
September BSU BBM Rp
2022
600.000, Nggak
Semua Bisa Dapat!

Syarat mutlak lainnya adalah BSU ini diberikan
kepada pekerja atau buruh yang memiliki gaji
atau upah sebesar Rp 3,5 juta, atau senilai upah
minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK). Meski begitu, Ida
menegaskan bahwa para pekerja yang bekerja di
wilayah upah minimum di atas Rp 3,5 juta, tetap
berhak mendapatkan BSU terkait BBM tersebut.
Menurut data Suahasil total anggaran untuk BSU
terkait BBM ini adalah Rp 9,6 triliun dengan
jumlah penerima sekitar 16 juta pekerja.
Pemerintah menyalurkan bantuan subsidi
upah/gaji (BSU) terkait dengan konpensasi
kenaikan harga BBM.

19. 05
Tak Semua Pekerja Neutral Kumpara
September Dapat BLT Subsidi
n
2022
Gaji, Siapa Saja yang
Masuk Kriteria?

Selain pengecualian bagi ASN, TNI dan Polri,
bansos ini juga diprioritaskan bagi pekerja yang
belum menerima program keluarga harapan
(PKH), program Banpres Usaha Mikro (BPUM),
dan penerima kartu pra kerja. Target sektor
usaha seluruh sektor usaha tidak membatasi
pada sektor tertentu, jadi pekerja sekali lagi
yang dikecualikan adalah penerima PKH, BPUM,
kartu pra kerja, ASN, anggota TNI Polri,"
pungkasnya. Pemerintah tengah menyiapkan
bantuan sosial ( bansos ) berupa bantuan subsidi
upah/gaji untuk pekerja dengan sasaran
penerimanya mencapai 14,63 juta orang.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menjelaskan bahwa tidak semua pekerja
mendapatkan bansos tersebut.

20. 05
Menkeu Cs Bersiap Negative Akurat.co Dengan adanya kenaikan dari harga Bahan Bakar
September Perluas Bansos Bakal
Minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi, Wakil
2022
Atasi Perluasan
Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara
Dampak Kenaikan
menyampaikan, Pemerintah memahami bahwa
Harga BBM Subsidi
akan terjadi peningkatan harga komoditas BBM
tersebut. Pertama, untuk 20,6 juta keluarga
penerima manfaat diberikan bantuan langsung
tunai (BLT) BBM sebesar Rp150. 000 per bulan
untuk 4 bulan. Namun, pada saat yang
bersamaan Pemerintah terus berupaya
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maksimal dalam menahan, supaya harga-harga
barang komoditas lainnya tidak ikut meningkat
terlalu pesat. "(Pemerintah) juga berharap agar
kelompok masyarakat paling miskin dan paling
rentan bisa mendapatkan bansos (bantalan
sosial) yang baru," kata Suahasil dalam Rakor
TPID, di Kompleks Parlemen, Senin (5/9/2022).
21. 05
Kabar Gembira
Positive Tribun
Kabar gembira terkait pencairan Subsidi Gaji BLT
September Subsidi Gaji Hari Ini!
News
BPJS Rp 600 ribu terbaru disampaikan Kemnaker
2022
Cakupan Penerima
Pontianak soal BSU September 2022. Pemerintah melalui
BSU 2022 Terbaru
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Kini Diperluas
berupaya agar Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
Subsidi Gaji 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. Pasalnya,
target penerima BSU tahun ini bertambah dari
awalnya 8,7 juta (pada penyaluran BSU 2021)
menjadi 16 juta penerima di tahun 2022.
22. 05
Langkah Kemnaker Positive Tribun
September dalam Mempercepat
News
2022
Penyaluran BSU
2022, Simak Syarat
Penerimanya

Simak langkah Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam
mempercepat penyaluran BSU 2022. BSU
tersebut nantinya disalurkan pemerintah melalui
Kemnaker dengan anggaran Rp 9,6 triliun.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah, menyatakan jika Kemnaker sedang
melakukan upaya guna mempercepat
penyaluran BSU 2022. "Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis
untuk proses penyaluran BSU.

23. 05
Sumatra Selatan
Neutral Antara
September ikutkan 283 orang
Sumsel
2022
tenaga kerja seleksi
magang ke Jepang

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
mengikutsertakan 283 warganya dalam seleksi
program magang bekerja di Jepang yang
dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan.
Wakil Gubernur Sumatra Selatan Mawardi Yahya
di Palembang, Senin, mengatakan, ratusan
warga Sumatra Selatan ini akan mengikuti
seleksi yang digelar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) bekerja sama
dengan Internasional Manpower Development
Organization (IM Japan). Ia mengatakan
program magang bekerja ini merupakan upaya
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pemerintah untuk mencetak tenaga kerja
terampil, yang nantinya juga berimbas pada
berkurangnya pengangguran di Sumatra Selatan.
Pemprov Sumatra Selatan terus berupaya
membuka lapangan kerja dengan mengundang
investor untuk menanamkan modal.
24. 05
Sumatra Selatan
Neutral Antara
September ikutkan 283 tenaga
Sumsel
2022
kerja seleksi magang
ke Jepang

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
mengikutsertakan 283 warganya dalam seleksi
program magang bekerja di Jepang yang
dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan.
Wakil Gubernur Sumatra Selatan Mawardi Yahya
di Palembang, Senin, mengatakan, ratusan
warga Sumatra Selatan ini akan mengikuti
seleksi yang digelar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) bekerja sama
dengan Internasional Manpower Development
Organization (IM Japan). Ia mengatakan
program magang bekerja ini merupakan upaya
pemerintah untuk mencetak tenaga kerja
terampil, yang nantinya juga berimbas pada
berkurangnya pengangguran di Sumatra Selatan.
Pemprov Sumatra Selatan terus berupaya
membuka lapangan kerja dengan mengundang
investor untuk menanamkan modal.

25. 05
Menaker: Butuh
September peran serikat
2022
pekerja atasi
persoalan
ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan bahwa persoalan
ketenagakerjaan terutama terkait kesejahteraan
pekerja selain menjadi tanggung tanggung jawab
pemerintah, juga membutuhkan peran serikat
pekerja/buruh (SP/SB). Ia mengingatkan bahwa
untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan,
terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan
pekerja, membutuhkan kolaborasi antara
pemerintah serta serikat pekerja dan buruh.
"Peran SP/SB itu penting untuk mengatasi
masalah ketenagakerjaan, utamanya
kesejahteraan bagi pekerja," kata Ida Fauziyah
dalam keterangan tertulis Kementerian
Ketenagakerjaan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ketika menerima audiensi Konfederasi Serikat
Pekerja Nusantara (KSPN) di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (5/9), dia
menyampaikan bahwa sektor industri memiliki

Positive Antara
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peranan penting untuk menopang stabilitas
perekonomian nasional.
26. 05
Hadir di Malam
Neutral Okezone Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
September Inagurasi IVL 2022,
(Menaker RI) Ida Fauziyah tiba di acara Malam
2022
Menaker Ida
Inagurasi Indonesia Visionary Leader 2022 di
Fauziyah Jadi
MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta
Sasaran Selfie
(5/9/2022). Ida, tiba tepat pada pukul 19.18
WIB. Ia tampil cantikan dengan balutan jilbab
diprakarsai baju batik berwarna ungu motif
daun. Bahkan, sebelum menghadiri sesi acara,
Ida sempat menyapa beberapa tamu yang hadir.
27. 05
Sebanyak 206 Ribu Positive Tribun
September Pekerja di Jambi
News
2022
akan Terima Subsidi
Jambi
Upah Rp 600 Ribu

Bantuan subsidi upah kepada 206 ribu pekerja
Provinsi Jambi tersebut diberikan kepada
pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per
bulan, sebesar Rp 600 ribu yang dibayarkan satu
kali. Sebanyak 206 Pekerja di Provinsi Jambi
akan mendapatkan subsidi upah dari
pemerintah sebagai tambahan bantuan sosial
(bansos) atas pengalihan subsidi bahan bakar
minyak (BBM). Kepala Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Bahari
mengatakan bahwa bantuan ini akan diberikan
kepada pekerja yang kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaannya aktif sampai dengan Juli
2022. Simak berita terbaru Tribunjambi.

28. 05
Butuh peran serikat Positive Antara
September pekerja atasi
Ntb
2022
persoalan
ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan bahwa persoalan
ketenagakerjaan terutama terkait kesejahteraan
pekerja selain menjadi tanggung tanggung jawab
pemerintah, juga membutuhkan peran serikat
pekerja/buruh (SP/SB). Ia mengingatkan bahwa
untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan,
terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan
pekerja, membutuhkan kolaborasi antara
pemerintah serta serikat pekerja dan buruh.
"Peran SP/SB itu penting untuk mengatasi
masalah ketenagakerjaan, utamanya
kesejahteraan bagi pekerja," kata Ida Fauziyah
dalam keterangan tertulis Kementerian
Ketenagakerjaan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ketika menerima audiensi Konfederasi Serikat
Pekerja Nusantara (KSPN) di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (5/9), dia
menyampaikan bahwa sektor industri memiliki
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peranan penting untuk menopang stabilitas
perekonomian nasional.
29. 05
Bakalan Cair, Cek
Neutral Ayo
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 masih
September BSU 2022 atau BPJS
Bandung sangat ditunggu-tunggu. Bagaimana tidak, BSU
2022
Ketenagakerjaan
2022 BSU BPJS Ketenagakerjaan dikabarkan
2022 Online, Klik
bakalan cair ke rekening penerima melalui link
Link Ini
yang ada dalam artikel ini. Anda bisa cek apakah
sebagai penerima BSU 2022 dari Kemnaker atau
bukan secara online. Sehingga oleh karena harus
melewati beberapa tahapan, BSU 2022 tidak
dicairkan dengan ikut pola lama dan soal apakah
benar sudah teralokasi atau tidak Menaker
memberikan tanggapan soal itu.
30. 05
Menaker:
September Dibutuhkan Peran
2022
SP/SB Atasi
Persoalan
Ketenagakerjaan

Positive Pripos

31. 05
Malam Inaugurasi
September IVL, Para Menteri
2022
dan Ketua DPD
Kenang Almarhum
Tjahjo Kumolo

Neutral Okezone Empat Menteri dan Ketua DPD RI La Nyalla
memberikan testimoninya mengenang
almarhum Tjahjo Kumolo yang merupakan salah
satu pendukung Indonesia Visionary Leader,
pada Senin (5/9/2022) malam. Menteri
Ketenegakerjaan Ida Fauziyah saat mengenang
sosok almarhum merasa terharu atas sosok
Tjahjo Kumolo yang merupakan senior, namun
tetap rendah hati. "Saya mengenal Pak Tjahjo
Kumolo di DPR. Apalagi IVL ini juga visi dari
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah mengatakan, untuk mengatasi
persoalan ketenagakerjaan, terutama yang
berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, bukan
hanya menjadi tanggung jawab pemerintah
semata, dibutuhkan juga peran dari Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB). "Peran SP/SB itu
penting untuk mengatasi masalah
ketenagakerjaan, utamanya kesejahteraan bagi
pekerja," kata Menaker Ida Fauziyah, ketika
menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja
Nusantara (KSPN) di kantor Kemnaker Jakarta,
Senin (5/9/2022). Menaker menyampaikan,
sektor industri menjadi sektor yang memegang
peranan penting untuk menopang stabilitas
perekonomian nasional melalui penyerapan
tenaga kerja yang tinggi. Ia menyebut,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan
terus mengoptimalkan kualitas serta
kesejahteraan para pekerja dengan berbagai
kebijakan.

Beliau saat menjadi Mendagri, kita perlu
mencontoh dan mendukung visi misi Beliau,"
kata Ida Fauziyah.
32. 05
Atasi Persoalan
September Ketenagakerjaan,
2022
Menaker :
Dibutuhkan Peran
Serikat Pekerja
Buruh

Positive Progresn Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
ews.info Fauziyah mengatakan, untuk mengatasi
persoalan ketenagakerjaan, terutama yang
berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, bukan
hanya menjadi tanggung jawab pemerintah
semata, dibutuhkan juga peran dari Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB). "Peran SP/SB itu
penting untuk mengatasi masalah
ketenagakerjaan, utamanya kesejahteraan bagi
pekerja," kata Menaker Ida Fauziyah, ketika
menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja
Nusantara (KSPN) di kantor Kemnaker Jakarta,
Senin (5/9/2022). Menaker menyampaikan,
sektor industri menjadi sektor yang memegang
peranan penting untuk menopang stabilitas
perekonomian nasional melalui penyerapan
tenaga kerja yang tinggi. Ia menyebut,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan
terus mengoptimalkan kualitas serta
kesejahteraan para pekerja dengan berbagai
kebijakan.

33. 05
CEK PENERIMA BSU Neutral Tribun
September Rp 600 Ribu yang
News
2022
Cair September
2022, Masuk Link
bsu.kemnaker.go.id

Pemerintah kembali akan menyalurkan banguan
subsidi upah (BSU) 2022, yang rencananya akan
dicairkan pada September 2022. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," ujar Menaker Ida. Besaran
BSU 2022 yakni Rp600 ribu, subsidi ini adalah
pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
BSU 2022 ini akan diberikan kepada penerima
yang berhak mendapatkannya.

34. 05
Presiden KSPN:
Positive Jawa Post Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara
September Batalkan Kenaikan
National (KSPN) Ristadi beraudiensi dengan Menteri
2022
Harga BBM, Perbaiki
Network Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Senin (5/9).
Sistem Pengupahan
"KSPN akan menjadi mitra kritis yang sehat dan
akan bersinergi dengan Kementerian
ketenagakerjaan dalam upaya perlidungan
pekerja/buruh dengan cara memberikan saran
dan kritik yang beradab," kata Ristadi dalam
pertemuan itu, dikutip dari keterangan tertulis.
Sementara itu, Wasekjen DPP KSPN Heru Budi
Utoyo menyampaikan aspirasi anggotanya yang
22

keberatan maupun menolak kenaikan harga
BBM. Kemudian, KSPN pun mendorong ketika
BBM naik, Kemenaker harus segera membuat
terobosan kebijakan dengan melakukan
penyesuaian upah pekerja/buruh dan perbaikan
secara menyeluruh terhadap sistem
pengupahan secara nasional.
35. 05
Bertemu Menaker, Positive Tribun
September KSPN Minta
News
2022
Kenaikan Harga BBM
Jakarta
Dibatalkan dan
Perbaikan Sistem
Pengupahan

Pengurus DPP dipimpin oleh Presiden KSPN
Ristadi yang menemui Ida Fauziah beserta staf
Kemenaker di Ruang Kerja Menaker, Jakarta.
"Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau
biasa kita sebut dengan KSPN Nusantara ini
didirikan untuk menjadi gerakan serikat
pekerja/serikat buruh yang mampu
menyesuaikan arah perjuangan serikat
pekerja/serikat buruh untuk memperjuangkan
perlindungan dan kesejahteraan bagi
pekerja/buruh di Indonesia, untuk itu KSPN
perlu membangun sinergitas dan kemitraan dgn
Kementerian Ketenagakerjaan dalam
mewujudkan hal tersebut," jelas Ristadi di
hadapan Menaker Ida Fauziah.

36. 05
96 peserta ikuti
Neutral Antara
September program pendidikan
Kalsel
2022
dan pelatihan vokasi
berbasis kompetensi

Sebanyak 96 orang peserta dengan beragam
latar belakang pendidikan dan beragam materi
pelatihan mengikuti program pendidikan dan
pelatihan vokasi berbasis kompetensi di Balai
Latihan Kerja Kabupaten Barito Kuala (BLK
Batola), Senin (5/9/2022). Kepala Balai Latihan
Kerja Barito Kuala (Batola) Sahminan
mengatakan, total peserta mengikuti program
pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis
kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) Batola
sebanyak 96 orang. Staf ahli juga menyampaikan
ucapan terimakasih atas terselenggaranya
pelatihan tersebut karena dinilai sangat berguna
untuk meningkatkan kompetensi kerja dan
produktivitas tenaga kerja di Batola. Menurut
dia, pada tahap pertama ada pelatihan
pembuatan roti dan kue, pelatihan komputer,
pelatihan menjahit, serta pelatihan service
sepeda motor konvensional.
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37. 05
Pesatnya
September Pertumbuhan
2022
Ekonomi Antarkan
Bupati OKU Timur
Raih Penghargaan
IVL 2022

Positive Sindo
News

Sederet pencapaian tersebut berhasil
mengantarkan Bupati OKU Timur Lanosin
Hamzah berhasil membawa pulang trofi
penghargaan kategori Certificate of Presentation
dalam ajang IVL 2022. Terkait hal ini, Bupati OKU
Timur Lanosin Hamzah sempat membeberkan
capaian pertumbuhan ekonomi di daerahnya
yang meningkat pesat. Bupati Ogan Komering
Ulu (OKU) Timur Lanosin Hamzah sukses meraih
penghargaan Indonesia Visionary Leader 2022.
Apresiasi indonesia Visionary Leader's Certificate
of Presentation tersebut diterima secara
langsung oleh Lanosin di iNews Tower, Kebon
Sirih, Jakarta Pusat pada Senin (5/9/2022).

38. 05
Budi Gunawan:
Positive Rmco.id Hal serupa dikemukakan Kepala Badan Intelijen
September Pemerintah Pastikan
Negara (BIN) Budi Gunawan. Pemerintah
2022
Rakyat Kecil Dapat
membagikan bantuan sosial (bansos) kepada
Perlindungan
masyarakat untuk meredam dampak kenaikan
Maksimal
harga BBM. Bansos tersebut berupa Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Rp 600 ribu untuk 20,65
juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebar Rp 600 ribu
untuk 16 juta pekerja yang gajinya Rp 3,5 juta ke
bawah. Pengamat ekonomi Defiyan Cori
mengatakan, bansos bisa dijadikan cara untuk
mempertahankan daya beli masyarakat.
39. 05
Hadirkan Berbagai Positive Okezone Wali Kota Madiun Maidi berhasil memboyong
September Terobosan di Masa
penghargaan dalam ajang Indonesia Visionary
2022
Pandemi, Wali Kota
Leader 2022. Untuk mengakselerasi
Madiun Raih
pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, Wali kota
Penghargaan IVL
Maidi melakukan terobosan yakni dengan
2022
pembangunan masif berbagai infrastruktur di
Kota Madiun sebagai salah satu penopang
perkembangan ekonomi. Selain
penganugerahan penghargaan pada kepala
daerah berprestasi, acara IVL ini juga sebagai
tribute untuk almarhum Tjahjo Kumolo. Dalam
pembukaan ajang IVL 2022 ini, Agung Firman
Sampurna mengungkapkan apresiasinya kepada
kepala daerah yang dapat memberikan inspirasi
melalui inovasi-inovasinya, meski dalam
keadaan yang tidak mudah di masa pandemi.

24

40. 05
Sabet Penghargaan Positive Sindo
September Bergengsi IVL 2022,
News
2022
Bupati Toba Usung
Pariwisata Super
Prioritas

Sebuah kebanggaan bagi Bupati Toba Poltak
Sitorus menyabet penghargaan dalam ajang
bergengsi Indonesia Visionary Leader (IVL) X
2022. Gelaran IVL 2022 ini diselenggarakan di
iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin
(5/9/2022). Melalui apresiasi Best in Leadership
based on Local Wisdom ini, Bupati Toba
mengusung Danau Toba sebagai Destinasi
Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Ia sangat
bangga dan mengucapkan syukur atas
penghargaan yang diraihnya dalam IVL 2022 ini.

41. 05
Hadirkan Berbagai Positive Inews
September Terobosan di Masa
Portal
2022
Pandemi, Wali Kota
Madiun Raih
Penghargaan IVL
2022

Wali Kota Madiun Maidi berhasil memboyong
penghargaan dalam ajang Indonesia Visionary
Leader 2022 dalam kategori Best Overall. Dalam
pembukaan ajang IVL 2022 ini, Agung Firman
Sampurna mengungkapkan apresiasinya kepada
kepala daerah yang dapat memberikan inspirasi
melalui inovasi-inovasinya, meski dalam
keadaan yang tidak mudah di masa pandemi.
Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di
wilayahnya, Wali kota Maidi melakukan
terobosan yakni dengan pembangunan masif
berbagai infrastruktur di Kota Madiun sebagai
salah satu penopang perkembangan ekonomi.
Ajang yang diselenggarakan pada Kamis
(5/9/2022) di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta
Pusat ini dibuka langsung oleh Komisaris Utama
MNC Asia Holding Tbk Agung Firman Sampurna.

42. 05
Akselerasi
September Perekonomian di
2022
Daerahnya, Bupati
Sidoarjo Raih
Penghargaan IVL
2022

Positive Okezone Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali melalui
program KURDA Sayang berhasil menerima
penghargaan Indonesia Visionary Leader dalam
kategori Best in Leadership based on Potential
Area Development. Terkait hal ini, Bupati
Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyatakan
kebanggannya. Tak hanya itu, program Bupati
Sidoarjo ini mendorong para pelaku UMKM
untuk bisa memanfaatkan pinjaman modal
usaha program KURDA Sayang dengan bunga
ringan sebesar 3 persen per tahun, khususnya
untuk meningkatkan pengembangan usaha jenis
UMKM dengan sasaran ibu-ibu. Semua capaian
tersebut berhasil mengantarkan Bupati Sidoarjo
Ahmad Muhdlor berhasil membawa pulang trofi
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penghargaan kategori Certificate of Presentation
dalam ajang IVL 2022.
43. 05
Enos Terima
Positive Sriwijaya Enos (sapaan akrab H. Lanosin) mengatakan
September Penghargaan
Online
bahwa IVL merupakan program strategis yang
2022
Indonesian Visionary
dilakukan oleh MNC Portal Indonesia untuk
Leader's Certificate
mengetahui upaya yang dilakukan oleh para
Of Presentation dari
kepala daerah dalam merumuskan,
MNC Portal
mengkomunikasikan dan mengimplementasikan
Indonesia
visi serta membudayakan mereka pada wilayah
kerjanya masing-masing. MNC Portal Indonesia
menggelar Malam Inagurasi Indonesia Visionary
Leader (IVL) season IX di MNC Conference Hall,
iNews Tower, Jakarta. Indonesia Visionary
Leader merupakan program rutin yang
diselenggarakan MNC Portal Indonesia yang juga
untuk menggali upaya daerah dalam
merumuskan, mengkomunikasikan,
mengimplementasikan, sekaligus
membudayakan visi tersebut di wilayah
kepemimpinannya, Senin (5/9/2022) pukul
20.30 WIB. H. Lanosin, S.T. Juga mendapatkan
penghargaan IVL Season IX Tahun 2022 yaitu
Indonesian Visionary Leader's Certificate Of
Presentation.
44. 05
Bupati Ngawi Raih
September Penghargaan IVL
2022
2022 lewat Inovasi
Pertanian Ramah
Lingkungan

Positive Sindo
News

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono meraih
penghargaan bergengsi Indonesia Visionary
Leader (IVL) 2022 lewat Kategori Best in
Agropolitan Development yang digelar MNC
Portal Indonesia Melalui inovasi yang
digerakannya, Bupati Ony memaksimalkan
potensi produksi pertanian Ngawi, terutama
padi, dengan strategi yang lebih ramah
lingkungan. (MPI di iNews Tower, Kebon Sirih,
Jakarta Pusat, pada Senin (5/9/2022). Ia
berharap dengan penghargaan yang diraihnya
ini bisa memotivasi dirinya untuk terus
mengembangkan ekonomi di Kabupaten Ngawi.

45. 05
Hadirkan Berbagai Positive Sindo
September Terobosan di Masa
News
2022
Pandemi, Wali Kota
Madiun Raih
Penghargaan IVL
2022

Wali Kota Madiun Maidi berhasil memboyong
penghargaan dalam ajang Indonesia Visionary
Leader 2022. Untuk mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, Wali kota
Maidi melakukan terobosan yakni dengan
pembangunan masif berbagai infrastruktur di
Kota Madiun sebagai salah satu penopang
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perkembangan ekonomi. Sejumlah pejabat MNC
juga hadir di acara ini yakni Direktur Corsec MNC
Group Syafril Nasution, Managing Director MNC
Portal Indonesia Rafael Utomo, News Director of
MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana, Chief
News Officer MNC Media Prabu Revolusi
Director of Sales &. Selain penganugerahan
penghargaan pada kepala daerah berprestasi,
acara IVL ini juga sebagai tribute untuk
almarhum Tjahjo Kumolo. Dalam pembukaan
ajang IVL 2022 ini, Agung Firman Sampurna
mengungkapkan apresiasinya kepada kepala
daerah yang dapat memberikan inspirasi melalui
inovasi-inovasinya, meski dalam keadaan yang
tidak mudah di masa pandemi.
46. 05
Sabet Penghargaan Positive Okezone Sebuah kebanggaan bagi Bupati Toba Ir. Poltak
September Bergengsi IVL 2022,
Sitorus, M.Sc. Menyabet penghargaan dalam
2022
Bupati Toba Usung
ajang bergengsi Indonesia Visionary Leader
Pariwisata Super
2022. Gelaran IVL 2022 ini diselenggarakan di
Prioritas
iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin
(5/9/2022). Melalui apresiasi Best in Leadership
based on Local Wisdom ini, Bupati Toba
mengusung Danau Toba sebagai Destinasi
Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
47. 06
Bupati Ngawi Raih Positive Okezone Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono meraih
September Penghargaan IVL
penghargaan bergengsi Indonesia Visionary
2022
2022 Lewat Inovasi
Leader 2022 lewat Kategori Best in Agropolitan
Pertanian Ramah
Development yang digelar MNC Portal Indonesia
Lingkungan
Melalui inovasi yang digerakannya, Bupati Ony
memaksimalkan potensi produksi pertanian
Ngawi, terutama padi, dengan strategi yang
lebih ramah lingkungan. (MPI di iNews Tower,
Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin
(5/9/2022). Ia berharap dengan penghargaan
yang diraihnya ini bisa memotivasi dirinya untuk
terus mengembangkan ekonomi di Kabupaten
Ngawi.
48. 06
Sabet Penghargaan Positive Inews
September Bergengsi IVL 2022,
Portal
2022
Bupati Toba Usung
Pariwisata Super
Prioritas
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Sebuah kebanggaan bagi Bupati Toba Poltak
Sitorus menyabet penghargaan dalam ajang
bergengsi Indonesia Visionary Leader (IVL) X
2022. Gelaran IVL 2022 ini diselenggarakan di
iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin
(5/9/2022). Melalui apresiasi Best in Leadership
based on Local Wisdom ini, Bupati Toba

mengusung Danau Toba sebagai Destinasi
Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Ia sangat
bangga dan mengucapkan syukur atas
penghargaan yang diraihnya dalam IVL 2022 ini.
49. 06
Bupati Ngawi Raih Positive Inews
September Penghargaan IVL
Portal
2022
2022 Lewat Inovasi
Pertanian Ramah
Lingkungan

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono meraih
penghargaan bergengsi Indonesia Visionary
Leader (IVL) 2022 lewat Kategori Best in
Agropolitan Development yang digelar MNC
Portal Indonesia (MPI) di iNews Tower, Kebon
Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (5/9/2022).
Melalui inovasi yang digerakannya, Bupati Ony
memaksimalkan potensi produksi pertanian
Ngawi, terutama padi, dengan strategi yang
lebih ramah lingkungan. Ia berharap dengan
penghargaan yang diraihnya ini bisa memotivasi
dirinya untuk terus mengembangkan ekonomi di
Kabupaten Ngawi. "Saya ucapkan terima kasih
kepada MNC Portal atas penghargaan IVL 2022.

50. 06
Menaker: Bonus
Neutral Idx
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
September Demografi Jangan
Channel Fauziyah mengungkapkan bahwa Indonesia akan
2022
Sampai Jadi Mudarat
mendapatkan bonus demografi hingga 2030 dan
akan mengantarkan Indonesia menjadi negara
maju. Menurutnya, nantinya penduduk
Indonesia akan di dominasi oleh penduduk
dengan usia yang produktif. Sehingga
menurutnya diperlukan pemimpin-pemimpin
yang mampu mengakomodir hal tersebut
supaya berdampak positif. "Kalau tidak dikelola
dengan seorang pemimpin kepala daerah yang
visioner saya kira bonus ini bukan lagi menjadi
bonus malah menjadi mudarat," ujar Ida dalam
acara Malam Inaugurasi Indonesia Visionary
Leader 2022, Senin (5/9/2022).
51. 06
BLT Subsidi Gaji
September Rp600. 000 Cair
2022
Minggu Ini, Jangan
Lupa Cek Rekening
Ya

Positive Okezone Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan subsidi
Upah (BSU) Rp600. 000 akan dilakukan minggu
ini. "Semoga bisa (minggu ini)," kata Sekertaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar
Sanusi kepala Okezone, Jakarta,Senin
(5/9/2022). Para Pekerja yang memenuhi syarat
bisa mengecek rekening. Setelah adanya
kenaikan harga BBM, BLT subsidi gaji Rp600. 000
dicairkan.
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52. 06
Fakta-fakta Kriteria Positive Kumpara
September Pekerja yang Bakal
n
2022
Dapat BLT Subsidi
Gaji Rp 600.000

Syarat Pekerja Dapat Subsidi Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan
bahwa tidak semua pekerja mendapatkan
bantuan berupa subsidi upah/gaji. Adapun
besaran yang diterima penerima BSU ini tetap
yakni Rp 600.000. Dengan besaran bansos untuk
setiap penerima yakni Rp 600.000. "Bantuan ini
diberikan kepada warga Indonesia dibuktikan
dengan kepemilikan NIK, kemudian peserta aktif
program jaminan sosial ketenagakerjaan
(Jamsostek) sampai dengan Juli 2022," kata Ida
dalam Rakor TPID, Senin Kriteria berikutnya,
penerima bansos ini adalah pekerja dengan gaji
paling banyak sebesar Rp 3,5 juta atau senilai
upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.

53. 06
Maaf! BSU 2022
Neutral Ayo
Kabar terbaru soal BSU 2022, yakni dana BLT
September Gagal Cair ke 1 Juta
Bandung subsidi upah senilai Rp600 ribu, gagal cair ke
2022
Karyawan Karena
karyawan, sebab mereka tidak penuhi syarat
Hal Ini, Segera Cek
atau kriteria yang ditetapkan. Sebelumnya,
Kepesertaan Anda!
Kemnaker mengumumkan bahwa penerima
dana BSU 2022 akan disalurkan kepada 16 juta
karyawan, namun kini jumlah penerima subsidi
upah berubah lagi. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengatakan, pihaknya memperkirakan
ada sekitar 14.639.675 orang yang menjadi
penerima dari BSU terkait BBM ini. Ia juga
menjelaskan, jumlah penerima eligible sebelum
dipadankan memang 16 juta orang.
54. 06
Bupati Basel Kembali Positive Rakyat
September Raih Penghargaan,
Pos
2022
Kali Ini Indonesia
Visionary Leader
2022

29

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid bersama
tiga belas kepala daerah di Indonesia meraih
Penghargaan Indonesia Visionary Leader (IVL)
tahun 2022 di Gedung iNews Tower MNC Grup,
Senin (5/9/2022) malam. Empat Menteri Kabinet
Indonesia Maju yang hadir yaitu Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga
Salahuddin Uno, Menteri Hukum dan Ham
Yasonna H Laoly, Menteri Koperasi dan UKM
Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud
Mattalitti. Sebelum menerima penghargaan
tersebut, Bupati Riza bersama kepala daerah
lainnya telah mejalani proses penilaian oleh
empat Dewan Juri yaitu Dr Gun Gun Heryanto,
selaku Direktur Eksekutif The Political Literacy

Institute dan Pakar Komunikasi Poltik UIN
Jakarta, Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D selaku
guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia, Dr. Akmal Malik, M.SI
selaku Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI
dan Ir. Penyerahan penghargaan ini disaksikan
langsung oleh empat Menteri dan Ketua DPD RI.
55. 06
Bupati Keerom
Positive Sindo
September Papua Raih
News
2022
Penghargaan Best
Leadership in People
Empowerment di
Ajang IVL 2022

, Papua, Piter Gusbager meraih penghargaan di
ajang r (IVL) 2022, dalam kategori Best
Leadership in People Empowerment.
Penghargaan diterima langsung Bupati Keerom
Piter di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat
pada Senin (5/9/2022). Dalam pembukaan ajang
IVL 2022 ini, Agung Firman Sampurna
menyatakan, IVL adalah signature program yang
telah menjadi komitmen MNC Portal Indonesia
untuk turut andil dalam menghasilkan pemimpin
bangsa yang tangguh, memiliki visi, dan
kemampuan beradaptasi dalam situasi yang luar
biasa. Diketahui, IVL merupakan agenda tahunan
MNC Portal sejak 2017.

56. 06
Unpad Gelar Virtual Positive Tempo.co Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar
September Job Fair 2022
"Unpad Virtual Job Fair 2022" pada 5-6
2022
Hadirkan Bursa Kerja
September 2022 di Grha Sanusi Hardjadinata
Hingga Beasiswa
Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri,
Bandung, Jawa Barat. Acara pembukaan Unpad
Virtual Job Fair 2022 dihadiri Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi
secara virtual. Kepala Produk dan Marketing
Jobs.id Geo Fany Suharwan mengatakan, Unpad
Virtual Job Fair ini merupakan kegiatan pertama
dari rangkaian bursa kerja virtual yang dilakukan
Jobs.id. Kegiatan bursa kerja virtual itu
merupakan kerja sama Pusat Pengembangan
Karier Unpad dengan Jobs.id. Sebanyak 4.992
peserta mengikuti kegiatan bursa kerja virtual.
57. 06
Indonesia Visionary Positive Okezone Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leaders
September Leaders, Danny
yang diadakan MNC Portal, mengapresiasi Wali
2022
Pomanto Raih
Kota Makassar Moh. Ramdhan "Danny"
Penghargaan
Pomanto dengan penghargaan Best Overall di
Kategori Best Overall
MNC Conference Hall, INews Tower, Senin
(5/09/) malam. Bersama 14 kepala daerah
lainnya, Danny berhasil meraih penghargaan
terbaik secara keseluruhan berupa Best Overall,
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karena dinilai telah berhasil melakukan
percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi
Covid-19. Indonesia Visionary Leader merupakan
program rutin yang diselenggarakan MNC Portal
Indonesia untuk menggali upaya pemerintah
daerah dalam merumuskan, mengomunikasikan,
mengimplementasikan, sekaligus
membudayakan visi kepemimpinaan kepala
daerah di wilayahnya masing- masing. Danny
mengatakan penghargaan yang diraih Pemkot
Makassar, harus disyukuri karena merupakan
kerja bersama semua pihak.
58. 06
Serikat Buruh
September Berperan Penting
2022
Atasi Persoalan
Ketenagakerjaan

Positive Bisnistod Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
ay.co.id Fauziyah mengatakan, untuk mengatasi
persoalan ketenagakerjaan, terutama yang
berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, bukan
hanya menjadi tanggung jawab pemerintah
semata, dibutuhkan juga peran dari Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB). "Peran SP/SB itu
penting untuk mengatasi masalah
ketenagakerjaan, utamanya kesejahteraan bagi
pekerja," kata Menaker Ida Fauziyah, ketika
menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja
Nusantara (KSPN) di kantor Kemnaker Jakarta,
Senin (5/9). Ia menyebut, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus
mengoptimalkan kualitas serta kesejahteraan
para pekerja dengan berbagai kebijakan.
Menaker menyampaikan, sektor industri
menjadi sektor yang memegang peranan
penting untuk menopang stabilitas
perekonomian nasional melalui penyerapan
tenaga kerja yang tinggi.

59. 06
Penduduk Indonesia Neutral Inews
September Didominasi Usia
Portal
2022
Produktif Hingga
2030, Menaker:
Butuh Kepala
Daerah yang
Visioner
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah, mengungkapkan penduduk Indonesia
didominasi usia produktif hingga tahun 2030.
"Kalau tidak dikelola dengan seorang pemimpin
atau kepala daerah yang visioner saya kira bonus
ini bukan lagi menjadi bonus malah menjadi
mudhorot," ujar Ida dalam acara Malam
Inaugurasi Indonesia Visionary Leader 2022,
Senin (5/9/2022). Dia berharap, kepala daerah
bisa menyosialisasikan dan mengkomunikasikan
visi yang dimilikinya melalui forum-forum yang

dilaksanakan seperti forum Malam Inaugurasi
Indonesia Visionary Leader 2022. Dia
menjelaskan, Indonesia butuh kepala daerah
yang visioner sebab ke depan Indonesia
menghadapi berbagai ancaman, baik tantangan
ekonomi global maupun krisis energi dan bahan
pangan yang tengah melanda dunia.
60. 06
Catat! Ini Syarat dan Neutral Bisnis
Artinya KPM akan menerima total BLT sebesar
September Cara Dapat BLT BBM
Indonesia Rp600.000. Adapun, penerima bansos
2022
Rp600.000
merupakan masyarakat miskin atau rawan
miskin yang memiliki KTP dan bukan termasuk
anggota PNS, Polri, dan TNI. Berikut ini cara
daftar BLT BBM:. Bisnis.com, JAKARTAPemerintah berupaya memberikan bantalan
sosial untuk mengantisipasi dampak kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) dengan
memberikan bantuan sosial (Bansos) pengalihan
subsidi BBM sebesar Rp600. 000 bagi 20,6 juta
keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah
menyiapkan anggaran Rp24,17 triliun untuk
bansos, di mana Rp12,4 triliun akan dialokasikan
untuk bansos dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) sebesar Rp300. 000 yang akan
dibayarkan dua kali.
61. 06
Cara Cek Penerima Negative Pikiran
September BLT BBM Rp600.000,
Rakyat
2022
Plus Cara Daftar
Penerima Baru BLT
hingga Laporkan
yang Tidak Berhak

Jenis bansos ini, akan disalurkan kepada 20.65
juta keluarga kurang mampu dengan
penyerahan dilakukan empat kali dengan jumlah
Rp150.000. Untuk mengetahui apakah Anda
merupakan salah satu yang terdaftar sebagai
penerimaan bansos BLT BBM Rp600. 000
tersebut, Anda bisa mengecek melalui
cekbansos.kemensos.go.id, berikut caranya:.
Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai
salah satu bentuk pengalihan subsidi BBM. Yang
ketiga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM
dengan alokasi dana sebesar Rp12,4 triliun.
Demikian cara cek penerimaan bansos BLT BBM
Rp600.000.

62. 06
Syarat dan Cara Buat Negative Detik
September Kartu Kuning
2022
Terbaru 2022, Untuk
yang Lagi Cari Kerja

Syarat Membuat Kartu Kuning. Cara Membuat
Kartu Kuning Online. Cara Membuat Kartu
Kuning Offline. Untuk para pencari kerja,
informasi tentang syarat dan cara membuat
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kartu kuning atau AK 1 menjadi penting untuk
diketahui.
63. 06
Cara Cek Penerima Neutral Tribun
September BSU Rp 600 Ribu di
Wow
2022
bsu.kemnaker.go.id,
Subsidi Gaji Bakal
Cair September
2022

Cek syarat hingga cara melakukan pengecekan
daftar penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)
sebesar Rp 600 ribu yang akan segera disalurkan
oleh pemerintah pada bulan September 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. BSU Rp 600 ribu nantinya
akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan
gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.

64. 06
Kemnaker Coret 1 Negative Ayo
Menaker Ida Fauziyah mengatakan, sebelum
September Juta penerima BSU
Bandung dipadankan, jumlah peneriman BSU 2022
2022
2022, Ternyata ini
sebanyak 16 Juta karyawan. Alasannya yakni,
Alasannya
karyawan yang namanya dicoret dari peserta
BSU 2022 itu, rupanya terdaftar sebagai
penerima bansos, di antaranya PKH, BPUM dan
Kartu Prakerja sebanyak 1,1 juta orang dan 22
ribu orang yang berstatus sebagai ASN.
Berdasarkan data tersebutlah, sehingga jumlah
penerima BSU yang didapatkan oleh Kemnaker
dan stakeholder lainnya yakni sebanyak
14.639.675 oeang. Kemnaker dikabarkan tidak
akan mentransfer dana BSU 2022 kepada 1 juta
karyawan atau buruh.
65. 06
PT Sinarmas Buka Positive Ayo
PT Sinarmas Sentra Cipta tengah membuka
September Lowongan Kerja
Bandung lowongan pekerjaan (loker) terbaru pada tahun
2022
untuk Lulusan SMK
2022 dengan gaji sesuai UMP (Upah Minimum
September 2022
Provinsi). Sejak bulan Agustus 2022 lalu,
dengan Gaji Sesuai
lowongan kerja dibuka di PT Sinarmas Sentra
UMP, Buruan
Cipta. Lebih spesifik lagi, lowongan pada posisi
Daftar!
Operator Mesin Pengolahan Kelapa Sawit dan
Teknisi Listrik Pabrik Kelapa Sawit di PT Sinarmas
Sentra Cipta ini tersedia untuk lulusan Teknik
Mesin, Teknik Otomotif, atau Teknik Listrik. PT
Sinarmas Sentra Cipta merupakan perusahaan
yang bergerak di bidang layanan Keuangan,
SDM, Pengadaan, dan layanan bersama TI.
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66. 06
Terima IVL Tahun
Positive Forum
September 2022, Bupati Riza
Keadilan
2022
Herdavid :
Babel
Penghargaan Ini
Menjadi Motivasi
Besar dalam
Membangun Bangka
Selatan

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, S.T,
M.Tr.IP menerima penghargaan Indonesia
Visionary Leader (IVL) Presentation Certivficate
of Infrastructure Development sesion ke IX, X,
dan XI yang diselenggarakan MNC Portal, Senin
(5/9/2022) malam. Setelah melewati beberapa
mekanisme penilaian dari dewan juri,
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berhasil
menerima penghargaan IVL tahun 2022 kategori
Presentation Certivficate of Infrastructure
Development," kata Riza Herdavid. Penghargaan
yang diterima oleh Bupati Riza Herdavid
bersama 13 kepala daerah lainnya se-Indonesia
ini setelah melalui penilaian dari empat dewan
juri IVL tahun 2022 pada bulan Juni lalu. Bupati
Riza Herdavid saat menerima Penghargaan IVL
Tahun 2022, Senin (5/9/22) malam.

67. 06
Top! Wali Kota
Positive Terkini.id Wali Kota Makassar Danny Pomanto sabet
September Makassar Sabet
penghargaan bergengsi di ajang Indonesia
2022
Penghargaan
Visionary Leader (IVL) 2022. Wali Kota Makassar
Bergengsi di Ajang
Danny Pomanto mengatakan penghargaan yang
Indonesia Visionary
diraih Pemkot Makassar, harus disyukuri karena
Leader 2022
merupakan kerja bersama semua pihak.
Penghargaan kategori Best Overall diterima
orang nomor satu di kota Makassar ini pada
acara Inagurasi Indonesia Visionary Leaders (IVL)
yang diadakan MNC Portal di MNC Conference
Hall, INews Tower, Senin 5 September 2022
malam. Sebagai informasi bahwa Indonesia
Visionary Leader merupakan program rutin yang
diselenggarakan MNC Portal Indonesia untuk
menggali upaya pemerintah daerah dalam
merumuskan, mengkomunikasikan,
mengimplementasikan, sekaligus
membudayakan visi kepemimpinan kepala
daerah di wilayahnya masing- masing.
68. 06
Bupati Basel Kembali Positive Rakyat
September Raih Penghargaan
Pos
2022
Indonesia Visionary
Leader MNC Portal,
Kategori
Pengembangan
Infrastruktur
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Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid menerima
penghargaan Indonesia Visionary Leader (IVL)
Presentation Certificate of Infrastructure
Development sesion ke IX, X, dan XI yang
diselenggarakan MNC Portal, Senin (5/9/2022)
malam. Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid
mengucapkan terima kasih kepada MNC Portal
yang telah memberikan penghargaan Indonesia

Visionary Leader melalui penilaian yang telah
dilakukan. Ia mengatakan, penghargaan MNC
Portal yang diterima bersama 13 kepala daerah
se- Indonesia akan menjadi motivasi bagi dirinya
untuk bekerja lebih giat lagi bekerja dalam
mensejahterakan masyarakat Bangka Selatan.
Penghargaan yang diterima oleh Bupati Riza
Herdavid bersama 13 kepala daerah lainnya seIndonesia ini setelah melalui penilaian dari
empat dewan juri IVL tahun 2022 pada bulan
Juni lalu.
69. 06
Bansos Subsidi Upah Positive Tempo.co Mereka yang bergaji maksimum Rp 3,5 juta per
September Rp 600 Ribu Cair,
bulan berhak mendapatkan bansos tersebut
2022
Simak Syarat dan
sebesar Rp 600. 000 per orang. Dana sebesar Rp
Cara Mengeceknya
9,6 triliun disiapkan pemerintah untuk
memberikkan bantuan subsidi upah (BSU)
dengan target 16 juta pekerja. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan
pihaknya mempersiapkan langkah percepatan
penyaluran untuk menjamin BSU dapat
tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
3. Mempunyai gaji atau upah paling banyak
sebesar Rp 3,5 juta.
70. 06
BLT Subsidi Gaji Cair, Positive Okezone Dirangkum Okezone, Selasa (6/9/2022), berikut
September Ini Cara Cek Nama
cara cek nama pekerja yang berhak dapat BLT
2022
Pekerja yang Dapat
subsidi gaji Rp600.000:. Namun, pekerja yang
BSU Rp600.000
menerima BLT subsidi gaji ini hanya yang
memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
BLT subsidi gaji cair sebesar Rp600. 000 untuk 16
juta pekerja. Adapun pemerintah menyiapkan
total anggaran Rp9,6 triliun untuk BLT subsidi
gaji tersebut.
71. 06
BBM Naik, Budi
September Gunawan Bilang
2022
Pemberian BLT
untuk Lindungi
Masyarakat

Positive Jawa Post Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi
National Gunawan menanggapi pemberian bantuan sosial
Network (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT).
Menurut dia, pengalihan subsidi tersebut sudah
tepat dilakukan agar Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) lebih tepat sasaran. Budi
mengatakan pemerintah saat ini fokus
melindungi masyarakat tidak mampu melalui
skema bantuan serta perlindungan sosial
lainnya. "Pemerintah memastikan rakyat di
kelompok terbawah akan mendapat
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perlindungan maksimal dari kebijakan ini,"
ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/9).
72. 06
Ekonomi Meningkat Positive Tribun
September Pesat, Bupati OKU
News
2022
Timur Raih
Sumsel
Penghargaan
Indonesia Visionary
Leader 2022

Dalam acara tersebut, Bupati OKU Timur Lanosin
juga mendapatkan penghargaan IVL Season IX
Tahun 2022 yaitu Indonesian Visionary Leader's
Certificate Of Presentation. "Merupakan suatu
kebanggaan bagi saya, Alhamdulillah malam ini
saya bersama 12 kepala daerah Bupati/walikota
Indonesia mendapatkan penghargaan dan
berkesempatan hadir dalam acara Malam
Inagurasi Indonesia Visionary Leader Tahun
2022," ucap Enos.

73. 06
Wujudkan Visi
Positive Sindo
September Ketahanan Pangan,
News
2022
Bupati Keerom Raih
Penghargaan IVL
2022

Keberhasilan Bupati Keerom, Papua, Piter
Gusbager dalam mewujudkan visinya di bidang
ketahanan pangan mengantarkannya meraih
penghargaan di ajang Indonesia Visionary Leader
(IVL) 2022, dalam kategori Best Leadership in
People Empowerment.

74. 06
Sukses Kelola
Positive Republik
September Potensi Daerah,
Jatim
2022
Bupati Sidoarjo Raih
Best Leadership
Based on Potential
Area Development

Kesuksesan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali
memimpin dan mengelola sejumlah potensi
daerah Sidoarjo mendapatkan apresiasi tertinggi
di ajang Indonesia Visionary Leader 2022 (IVL)
yang diselenggarakan MNC Portal Indonesia
Jakarta, Senin (05/09/2022) malam. Selain
Sidoarjo, ada empat kepala daerah di Jawa
Timur juga mendapat penghargaan pada Malam
Inagurasi yang menjadi ajang apresiasi kepala
daerah itu. "Dengan potensi daerah luar biasa
yang dimiliki Sidoarjo, sekarang dibutuhkan
strategi dan penanganan ekstra terlebih kita
semua masih bersama-sama bangkit pasca
pandemi Covid19.

75. 06
Bupati Bangka
Positive Bangka
September Selatan Berhasil Raih
Post
2022
Penghargaan
Indonesia Visionary
Leader

Bupati Bangka Selatan (Basel) Riza Herdavid
menerima penghargaan Indonesia Visionaray
Leader (IVL) Presentation Certivificate of
Infrastructure Development sesion ke IX, X, dan
XI yang diselenyggarakan MNC portal pada senin
(5/9/2022) malam. Penerimaan penghargaan
yang diterima Bupati Bangka Selatan bersama 13
Kepala Daerah lainnya se-Indonesia, setelah
melalui penilaian dari empat dewan juri IVL
tahun 2022 pada bulan Juni lalu.
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Positive

Summary Berikut ini panduan cara beli pelatihan Kartu Prakerja disertai platform rekomendasinya.
Bagi yang telah lolos seleksi Kartu Prakerja, pastikan segera membeli pelatihan sebelum
batas waktu yang diberikan berakhir. Hasil seleksi Kartu Prakerja dapat dilihat melalui SMS
pemberitahuan atau dashboard akun prakerja.go.id. Peserta yang lolos seleksi Kartu
Prakerja, akan melanjutkan ke tahap pembelian pelatihan. Peserta yang lolos juga diminta
untuk menghubungkan atau menautkan rekening atau e-wallet dengan akun Prakerja agar
dapat melakukan pembelian pelatihan Kartu Prakerja.

Jangan sampai di-blacklist! Berikut ini panduan cara beli pelatihan Kartu Prakerja disertai platform
rekomendasinya.Bagi yang telah lolos seleksi Kartu Prakerja, pastikan segera membeli pelatihan sebelum
batas waktu yang diberikan berakhirHasil seleksi Kartu Prakerja dapat dilihat melalui SMS pemberitahuan
atau dashboard akun prakerja.go.id.Peserta yang lolos seleksi Kartu Prakerja, akan melanjutkan ke tahap
pembelian pelatihan.Peserta yang lolos juga diminta untuk menghubungkan atau menautkan rekening
atau e-wallet dengan akun Prakerja agar dapat melakukan pembelian pelatihan Kartu Prakerja.Adapun
batas waktu pembelian pelatihan pertama hanya 30 hari sejak menerima pengumuman kelolosan di
dashboard.Jika peserta terlambat membeli pelatihan pertama, maka status kepesertaan akan
dicabut.Lantas, bagaimana cara beli pelatihan Kartu Prakerja?:1. Masuk ke akun Prakerja milikmu di
www.prakerja.go.id;2. Cek dashboard akun Prakerja untuk memastikan dana pelatihan sudah tersedia;3.
Bandingkan pelatihan yang disedia oleh mitra Kartu Prakerja seperti Kemnaker, Bukalapak, Intaria,
Karier.Mu, Mau Belajar Apa, Pintaria, Pijar Mahir, Sekolahmu, atau Tokopedia;4. Pilih pelatihan sesuai
kebutuhanmu;5. Kemudian, beli pelatihan dan bayar dengan Nomor Kartu Prakerja;6. Kamu dapat
memilih dua pelatihan, namun harus menyelesaikan pelatihan pertama terlebih dahulu serta
memastikan masih memiliki saldo yang cukup untuk membeli pelatihan kedua;Ingat, kamu tidak bisa
mengganti pelatihan yang sudah dibeli meskipun belum kamu ikuti.7. Selesaikan pelatihanmu, lalu
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berikan ulasan dan rating pada Platform yang kamu ikuti;8. Sertifikat pelatihan akan muncul di dashboard
kamu setelah menyelesaikan pelatihan paling lambat satu hari atau setelah Manajemen Pelaksana
menerima laporan penyelesaian pelatihan dari Platform Digital yang kamu ikuti.Setelah kamu
menentukan jenis pelatihan yang akan kamu ikuti, jangan lupa untuk menyelesaikan pelatihannya sampai
selesai.Kemudian, kamu harus memberikan rating dan review di platform pelatihan yang kamu ikuti agar
dana insentif dapat cair.Pelatihan ini menyediakan cara belajar melayani pelanggan dengan Service
Excellence bagi peserta yang ingin mendalami ilmu Customer Service.Pelatihan ini menyediakan
pelajaran tentang menyusun dan mengembangkan Tim Penjualan bagi Manajer Penjualan.Pelatihan ini
memiliki program untuk mempraktikkan Hidroponik bagi peserta yang ingin menjadi Petani Modern.Jenis
pelatihan yang ditawarkan oleh platform ini adalah pelatihan Teknik Pemasaran UMKM untuk menjadi
Manajer Pemasaran.Di platform ini, peserta akan belajar tentang menyusun Strategi Pengembangan
Bisnis Baru bagi Manajer Penjualan UMKM.Jenis pelatihan ini menawarkan skill memulai dan
membangun binsi UMKM sebagai pengusaha.Platform ini menyediakan pelatihan menjadi pengusaha
ternak lele dengan menguasai Budikdamber.Peserta di platform ini akan belajar membuat Website ECommerce menggunakan WordPress untuk menjadi Desainer Website.Platform ini menawarkan
pelatihan menjadi Desainer Website Perusahaan menggunakan HTML dan CSS.Jika kamu termasuk
penerima Kartu Prakerja dan masih bingung memilih jenis pelatihan, maka kamu dapat memanfaatkan
fitur rekomendasi pelatihan di Prakerja.Berikut ini cara menggunakan fitur tersebut, dikutip dari
@prakerja.go.id.Mengutip dari akun Instagram @prakerja.go.id, ada fitur di Prakerja yang dapat
digunakan oleh peserta agar dapat menentukan pilihan pelatihan.Berikut ini cara menggunakan fitur
rekomendasi pelatihan:1. Buka dashboard akun Prakerja.2. Klik Rekomendasi pelatihan, lalu muncul
beberapa Digital Platform pada satu tampilan layar.Misalnya, kamu mencari pelatihan tentang Membuat
Aneka Kreasi Sambal bagi Juru Masak.3. Kemudian, akan muncul platform rekomendasi seperti
Tokopedia, Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, dan lain-lain.4. Pilih Digital Platform yang untuk membeli
pelatihan, lalu klik Beli Pelatihan yang ada di samping platform rekomendasi.Pastikan kamu memilik
pelatihan yang kamu minati, setelah itu silakan bergabung dengan pelatihan yang kamu pilih.Jangan lupa
untuk menyelesaikan pelatihan yang sudah kamu beli, memberi ulasan dan rating setelah menyelesaikan
pelatihan agar mendapat sertifikat pelatihan dan dana insentif.Selain itu, kamu juga dapat mengecek
secara langsung tentang status penyaluran dana insentif pada akun masing-masing melalui fitur History
Incentive.Peserta Prakerja yang belum mendapatkan informasi pengumuman hasil seleksi, bisa
memanfaatkan waktu untuk mengunjungi laman www.prakerja.go.id.Cari tahu terlebih dahulu mengenai
mitra Prakerja yang menyediakan pelatihan, dengan meng-klik logo Mitra Platform Digital yang peserta
pilih.Cari pelatihan yang sesuai minat peserta, misalnya dengan memilih kategori yang
diminatiBandingkan harga dan rating, dan baca deskripsi setiap kelas untuk memahami topik yang bisa
dipelajari di kelas tersebut.Peserta yang lolos akan mendapatkan notifikasi yang meminta peserta untuk
menonton 3 video pengenalan Program Kartu Prakerja.Setelah peserta dinyatakan lolos, peserta akan
mendapatkan nomor Kartu Prakerja dan saldo pelatihan di dashboard.Saldo pelatihan tersebut
merupakan biaya pelatihan dan insentif pascapelatihan untuk meningkatkan kemampuan.
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Positive

Summary Bantuan Subsidi Upah ( BSU 2022 ) atau subsidi gaji 2022 cair bulan ini, simak cara cek
penerima dan besarannya. 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.

Bantuan Subsidi Upah ( BSU 2022 ) atau subsidi gaji 2022 cair bulan ini, simak cara cek penerima dan
besarannya.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.Sebelumnya,
Menaker Ida Fauziyah mengupayakan pemberian subsidi gaji 2022 sebesar Rp 600. 000 akan dimulai pada
September ini."Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses
pengiriman BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata dia
melalui pernyataan resmi, Rabu (31/8/2022).Saat ini, Menaker sedang mengambil langkah-langkah untuk
menyebarkan BSU.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 langkah39

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.3. Jika sudah mendaftarkan akun, kemudian login kembali menggunakan
akun yang diaktifkan.4. Profil lengkap tahap ini, pekerja diminta untuk melengkapi biodata diri tentang
Anda, termasuk status pernikahan dan tipe lokasi foto profil disertai.5. Cek pemberitahuan setelah itu,
Anda akan mendapatkan notifikasi apakah termasuk "Calon Penerima BSU" atau hanya tulisan "Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2021", yang artinya Anda tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan sebesar Rp
600. 000 tersebut.Setelah pemberitahuan tersebut, bagi yang merupakan penerima BSU akan kembali
mendapat pemberitahuan pemberitahuan yang bisa dicek pada situs Kemenaker dan masuk
menggunakan akun yang Anda daftarkan. Notifikasi Informasi "Dana BSU 2021 Tersalurkan".Selain itu,
untuk mengetahui apakah Anda menerima subsidi gaji 2022 atau tidak, dapat mengakses melalui kanalkanal informasi resmi yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.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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Neutral

Summary Artinya KPM akan menerima total BLT sebesar Rp600.000. Adapun, penerima bansos
merupakan masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP dan bukan termasuk
anggota PNS, Polri, dan TNI. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial sebesar
Rp24,17 triliun, di mana Rp12,4 triliun akan dialokasikan untuk bansos dalam bentuk
Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300. 000 yang akan dibayarkan dua kali.

BagikanBisnis.com, JAKARTA - Menghadapi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah
berupaya memberikan bantalan sosial dengan memberikan bantuan sosial (Bansos) pengalihan subsidi
BBM sebesar Rp600. 000 bagi 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM).Pemerintah menyiapkan
anggaran untuk bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun, di mana Rp12,4 triliun akan dialokasikan untuk
bansos dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300. 000 yang akan dibayarkan dua kali.
Artinya KPM akan menerima total BLT sebesar Rp600.000.Adapun, penerima bansos merupakan
masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP dan bukan termasuk anggota PNS, Polri, dan
TNI.Untuk bansos Program program keluarga harapan (PKH), penerima merupakan masyarakat yang
terdampak kenaikan harga BBM, termasuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).PT
Pos Indonesia mendapatkan tugas dalam menyalurkan BLT tersebut kepada KPM yang telah terdaftar di
Kementerian Sosial. Masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui laman resmi pada Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS).Berikut cara daftar BLT BBM:1. Masuk ke dalam
https://cekbansos.kemensos.go.id/2. Masukkan data Wilayah Penerima manfaat mulai dari provinsi,
kab/kota, kecamatan,dan desa3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan KTP4. Ketik Huruf
Kode yang terdiri dari delapan huruf5. Pilih Cari DataSementara itu, bantuan yang disiapkan untuk
pekerja dengan alokasi sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja akan disalurkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang saat ini masih dalam proses finalisasi data.Nantinya, pekerja dengan
gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600. 000 per orang.Menteri
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Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan masih mempersiapkan langkah percepatan penyaluran
untuk menjamin BSU dapat 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 dalam keterangan tertulis, Rabu
(31/8/2022).Bagikan
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Summary Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bantuan sosial
(bansos), seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) cair pekan
ini. "Minggu ini sudah jalan BLT dan BSU," ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara
dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, Senin (5/9/2022). Bantuan Langsung Tunai
(BLT). Dana yang disiapkan sebesar Rp 12,4 triliun untuk penyaluran BLT yang rencananya
akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok penerima.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bantuan sosial (bansos), seperti
bantuan langsung tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) cair pekan ini.Kedua bantuan bantuan
tersebut akan menjadi bantalan bagi masyarakat yang terimbas kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) yang sudah berlaku pada akhir pekan lalu."Minggu ini sudah jalan BLT dan BSU," ungkap Wakil
Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, Senin
(5/9/2022)Bantuan Langsung Tunai (BLT)Dana yang disiapkan sebesar Rp 12,4 triliun untuk penyaluran
BLT yang rencananya akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok penerima. Adapun bantuan yang
diberikan sebesar Rp 600 ribu yang diberikan secara dua tahap.Secara simbolis, BLT sudah disalurkan
pada beberapa daerah langsung oleh Presiden Jokowi. Pencairan BLT akan melibatkan PT Pos
Indonesia.Masyarakat dapat mengajukan diri untuk mendapatkan BLT BBM. Salah satunya dengan
mengakses situs web usul sanggah di https://cekbansos.kemensos.go.id.Jika memang terdapat keluhan
masyarakat dapat menelepon command center Kemensos di nomor 021 171 yang beroperasi selama 24
jam.Bantuan Subsidi Upah (BSU)Selain BLT, pemerintah juga akan memberikan bantuan bagi 16 juta
pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp
600 ribu pekerja dengan target penerima mencapai Rp 16 juta orang.Kemenaker koordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU.Artikel Selanjutnya Cara Cek Bantuan BPJS Ketenagakerjaan
Pakai KTP, Simak!
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Summary Kesempatan untuk mendapatkan BPUM 2022 atau BLT UMKM Rp600. 000 bagi pelaku usaha
kini terbuka lebar. Pemerintah melalui Kemnaker sudah memastikan BPUM 2022 kembali
akan dicairkan kepada para pelaku usaha. Pelaku usaha baik mikro, kecil, dan menengah,
berpeluang mendapatkan BPUM 2022 asalkan sudah memenuhi syarat yang ditetapkan
pemerintah. Ada beberapa kriteria atau syarat yang wajib dipenuhi pelaku usaha sebelum
nantinya bisa menerima BPUM 2022 atau BLT Rp600.000. Sesuai aturan penyaluran tahun
sebelumnya, pemerintah menetapkan syarat penerima BPUM 2022 sebagai berikut.

Kesempatan untuk mendapatkan BPUM 2022 atau BLT UMKM Rp600. 000 bagi pelaku usaha kini terbuka
lebar.Pemerintah melalui Kemnaker sudah memastikan BPUM 2022 kembali akan dicairkan kepada para
pelaku usaha.Pelaku usaha baik mikro, kecil, dan menengah, berpeluang mendapatkan BPUM 2022
asalkan sudah memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah.Ada beberapa kriteria atau syarat yang
wajib dipenuhi pelaku usaha sebelum nantinya bisa menerima BPUM 2022 atau BLT Rp600.000.Sesuai
aturan penyaluran tahun sebelumnya, pemerintah menetapkan syarat penerima BPUM 2022 sebagai
berikut.1. Berkewarganegaraan Indonesia atau WNI.2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
dan Kartu Keluarga (KK).
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Summary Bupati Barito Kuala (Batola) Hj. Pelatihan ini diikuti masyarakat Batola dari beragam latar
belakang pendidikan dengan beragam materi pelatihan. Staf Ahli berhadir didampingi Camat
Marabahan Eko Purnomo Sakti, perwakilan BLK Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Batola Muhammad Hasbi.

Bupati Barito Kuala (Batola) Hj. Noormiliyani AS melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Anjar Wijaya
membuka program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK)
Kabupaten Barito Kuala, Senin (5/9/2022).Pelatihan ini diikuti masyarakat Batola dari beragam latar
belakang pendidikan dengan beragam materi pelatihan.Staf Ahli berhadir didampingi Camat Marabahan
Eko Purnomo Sakti, perwakilan BLK Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Batola Muhammad Hasbi. Ketua pelaksana sekaligus Kepala BLK Batola Sahminan
menyampaikan bahwa pelatihan ini di lakukan secara bertahap."Total diikutii 96 orang dengan tahap
pertama yang dimulai hari ini sebanyak 64 orang. Tahap selanjutnya akan diikuti 34 orang, " jelas
Sahminan.Dikatakannya, pada tahap pertama ada pelatihan pembuatan roti dan kue, pelatihan
komputer, pelatihan menjahit, serta pelatihan service sepeda motor konvensional. Sedangkan tahap
kedua akan ada pelatihan komputer dan servis sepeda motor injeksi.Pada pelatihan yang dihadiri pula
oleh BLK Samarinda, BLK Balangan, dan BLK Tapin ini Bupati melalui Staf Ahli menyampaikan bahwa
pelatihan ini selaras dengan RPJMD Pemkab Batola 2017-2022 dalam misi ke 3 dalam meningkatkan
kualitas dan profesionalisme SDM."Dukungan Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui BLK UPTP
Samarinda dan UPTD BLK Batola sangat penting dalam peningkatan angkatan kerja di Batola, " sebut
Anjar.Staf ahli juga menyampaikan ucapan terimakasih atas kembali terselenggaranya pelatihan ini yang
sangat berguna untuk meningkatkan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja di Batola."Bupati
berharap melalui pelatihan ini mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan para lulusan SD,
SMP maupun SLB, " jelas mantan ketua Satpol PP Batola ini. Selanjutnya, Bupati mengucapkan
terimakasih dan apresiasi kepada kepala dinas transmigrasi, balai besar pelatihan tenaga kerja bekasi dan
BLK UPTP Samarinda. Bupati berharap sinergitas antara pusat dan daerah ini dapat terus beelnajut dan
semakin ditingkatkan."Kepada para peserta, bupati betpesan agar mengikuti kegiatan ini sungguhsungguh agar menjadi bekal wirausaha mandiri nantinya, " pungkas Anjar.Sol/ may Batola
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Positive

Summary Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) sebagai dampak kenaikan harga BBM.
Pemerintah menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun, di mana
Rp12,4 triliun akan dialokasikan untuk bansos dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)
sebesar Rp300. 000 yang akan dibayarkan dua kali. Program keluarga harapan (PKH)
diberikan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, termasuk mereka yang
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). PT Pos Indonesia mendapatkan tugas dalam
menyalurkan BLT tersebut kepada KPM yang terkena dampak kenaikan harga BBM dan telah
terdaftar di Kementerian Sosial.

Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) sebagai dampak kenaikan harga BBM. Subsidi yang
diberikan sebesar Rp600. 000 bagi 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM).Pemerintah menyiapkan
anggaran untuk bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun, di mana Rp12,4 triliun akan dialokasikan untuk
bansos dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300. 000 yang akan dibayarkan dua kali.
Artinya KPM akan menerima total BLT sebesar Rp600.000.Penerima bansos merupakan masyarakat
miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP dan bukan termasuk anggota PNS, Polri, dan TNI.Program
keluarga harapan (PKH) diberikan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, termasuk
mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).PT Pos Indonesia mendapatkan tugas dalam
menyalurkan BLT tersebut kepada KPM yang terkena dampak kenaikan harga BBM dan telah terdaftar di
Kementerian Sosial. Masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui laman resmi pada Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS).1.2. Masukkan data Wilayah Penerima manfaat mulai dari provinsi,
kab/kota, kecamatan,dan desa3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan KTP4. Ketik Huruf
Kode yang terdiri dari delapan huruf5. Pilih Cari DataSementara itu, bantuan yang disiapkan untuk
pekerja dengan alokasi sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja akan disalurkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang saat ini masih dalam proses finalisasi data.Nantinya, pekerja dengan
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gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan akan mendapatkan bantuan dampak kenaikan harga BBM sebesar
Rp600. 000 per orang.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan masih mempersiapkan
langkah percepatan penyaluran untuk menjamin bantuan subsidi dapat 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
dalam keterangan tertulis, Rabu
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Neutral

Summary Menurut Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Ida Fauziyah, kementeriannya akan segera
menyalurkan bantuan supsidi upah (BSU) pada bulan September 2022 ini. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022," ujar Ida Fauziyah dalam
pernyataan resmi tertulis, Rabu (31/8) lalu. Kemnaker.go.id. Berikut langkah-langkah
pengecekan BSU yang cair September 2022 ini. Cara cek penerima Bantuan Supsidi Upah
(BSU) penting diketahui untuk memastikan apakah pekerja terdaftar sebagai penerima atau
tidak.

Cara cek penerima Bantuan Supsidi Upah (BSU) penting diketahui untuk memastikan apakah pekerja
terdaftar sebagai penerima atau tidak.Sebelumnya, pemerintah kembali menyalurkan BSU kepada para
pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Untuk merealisasikan program BSU 2022 ini,
pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp9,6 triliun.Dari dana tersebut, pemerintah akan
memberikan BSU kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Setiap pekerja
akan mendapatkan BSU sebesar Rp600 ribu.Bantuan tersebut akan disalurkan melalui beberapa bank
milik negara (bank Himbara), seperti BTN, BRI, BNI, dan Mandiri. Pemerintah juga akan menggandeng PT
Pos Indonesia dalam penyaluran BSU tahun ini.Kapan BSU 2022 Cair?Menurut Menteri Tenaga Kerja
Indonesia, Ida Fauziyah, kementeriannya akan segera menyalurkan bantuan supsidi upah (BSU) pada
bulan September 2022 ini."Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk
proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022," ujar
Ida Fauziyah dalam pernyataan resmi tertulis, Rabu (31/8) lalu.Cara cek penerima BSUUntuk mengetahui
apakah seorang pekerja menjadi penerima BSU atau tidak, bisa mengeceknya di laman bsu.
kemnaker.go.id.Berikut langkah-langkah pengecekan BSU yang cair September 2022 ini.Buka situs
bsu.kemnaker.go.id Daftarkan akun dengan melengkapi data diri, informasi pekerjaan, status
pernikahan, dan informasi lainnya yang diminta Aktivasi akun dengan menggunakan OTP yang sudah
dikirim ke nomor ponsel atau email Masuk kembali ke akun bsu.kemnaker.go.id Jika Anda mendapatkan
BSU, maka dalam akun tersebut akan ada pemberitahuan akan hal itu dengan keterangan 'Calon
Penerima BSU' Nantinya, melalui akun bsu.kemnaker.go.id, pekerja yang mendapatkan BSU akan
mendapat notifikasi mengenai informasi penyaluran BSUSelain melalui situs bsu.kemnaker.go.id, pekerja
juga bisa mengecek status penerima BSU melalui layanan WhatsApp di nomor 081380070175, atau
layanan call center di 175.
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Neutral

Summary Setelah BLT BBM, kabarnya pekan ini BLt subsidi gaji bakal dicairkan. Pemerintah pun
mengabarkan jika BSU 2022 bakal cair pekan ini. Lakukan pengecekan saldo rekening segera
setelah melakukan cek daftar penerima BSU 2022 Rp600 ribu. Bantuan subsidi upah atau
BSU 2022 senilai Rp600 ribu dan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM
merupakan bantuan dari pemerintah atas pengalihan subsidi BBM.

Lakukan pengecekan saldo rekening segera setelah melakukan cek daftar penerima BSU 2022 Rp600 ribu.
Setelah BLT BBM, kabarnya pekan ini BLt subsidi gaji bakal dicairkan.Bantuan subsidi upah atau BSU 2022
senilai Rp600 ribu dan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM merupakan bantuan
dari pemerintah atas pengalihan subsidi BBM.Kedua bantuan tersebut memiliki besaran yang sama,
namun berbeda naungan. BLT BBM Rp600 ribu disalurkan Kementerian Sosial atau Kemensos, sementara
BSU disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).BLT BBM lebih dulu dimulai penyalurannya
pada Kamis, 1 September 2022 lalu. Sementara BSU yang menyasar para pekerja sebagai targetnya belum
juga ada kabar penyaluran sejak disebut cair April lalu.Melalui akun Instagram Kemnaker, pekerja pun
terus menerus menanyakan kapan BSU 2022 cair. Meski bukan lagi Rp1 juta, para pekerja menanti
cairnya BLT subsidi gaji Rp600 ribu.Penurunan besaran dana BSU yang akan disalurkan ini diperkirakan
karena banyaknya target pekerja, yakni 16 juta pekerja yang bakal menerima BLT subsidi gaji Rp600
ribu.Jumlah target tersebut melonjak hampir dua kali lipat dari target awal yang hanya sekitar 8,8 juta
pekerja. Kendati demikian para pekerja tetap menanti pencairan dana BSU Rp600 ribu
tersebut.Pemerintah pun mengabarkan jika BSU 2022 bakal cair pekan ini. Untuk memastikan
pencairannya, pekerja bisa mengakses dua link di bawah ini:
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Neutral

Summary BSU 2022 sudah cair dan hanya karyawan dengan ciri ini yang bisa dapat BLT Rp600. 000 dari
Kemnaker. Cek nama penerima BSU 2022 dapat dilakukan lewat link resmi Kemnaker di
bsu.kemnaker.go.id. Link bsu.kemnaker.go.id adalah salah satu situs rujukan dari Kemnaker
yang bisa digunakan para pekerja untuk cek nama penerima BSU 2022. Perlu diketahui,
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 adalah salah satu dari tiga jenis bantuan pemerintah
yang sedang dicairkan pada bulan September 2022 ini. Pemerintah memberikan BSU 2022
sebagai bantuan bantalan sosial dari pengalihan kenaikan subsidi BBM.

BSU 2022 sudah cair dan hanya karyawan dengan ciri ini yang bisa dapat BLT Rp600. 000 dari
Kemnaker.Cek nama penerima BSU 2022 dapat dilakukan lewat link resmi Kemnaker di
bsu.kemnaker.go.id.Link bsu.kemnaker.go.id adalah salah satu situs rujukan dari Kemnaker yang bisa
digunakan para pekerja untuk cek nama penerima BSU 2022.Perlu diketahui, Bantuan Subsidi Upah atau
BSU 2022 adalah salah satu dari tiga jenis bantuan pemerintah yang sedang dicairkan pada bulan
September 2022 ini.Pemerintah memberikan BSU 2022 sebagai bantuan bantalan sosial dari pengalihan
kenaikan subsidi BBM.BSU 2022 akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta
per bulan, dengan besaran bantuan yang diterima masing-masing Rp600. 000 per orang.Namun, hanya
karyawan yang memiliki ciri tertentu saja yang bisa mendapatkan BSU Kemnaker bulan ini, di antaranya:
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Positive

Summary "Mulai minggu ini sudah jalan pembagian BLT-nya, pembagian BSU-nya," kata Wakil Menteri
Keuangan Suahasil Nazara dalam acara CNBC Indonesia TV, Senin (5/9/2022). Pemerintah
melalui Kementerian Keuangan memastikan bantuan sosial (bansos) jenis bantuan langsung
tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) cair mulai pekan ini. Kedua bantuan tersebut
sebagai bantalan bagi masyarakat yang terimbas kenaikan harga BBM. Dua bantuan di atas,
yakni BLT BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan dua bantuan berbeda dengan
target penerima yang berbeda pula.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan bantuan sosial (bansos) jenis bantuan langsung
tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) cair mulai pekan ini. Kedua bantuan tersebut sebagai
bantalan bagi masyarakat yang terimbas kenaikan harga BBM.Dua bantuan di atas, yakni BLT BBM dan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan dua bantuan berbeda dengan target penerima yang berbeda
pula. Mereka yang sudah menerima BLT BBM tidak akan menerima BSU, begitupun sebaliknya."Mulai
minggu ini sudah jalan pembagian BLT-nya, pembagian BSU-nya," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil
Nazara dalam acara CNBC Indonesia TV, Senin (5/9/2022).BLT BBM yang dianggarkan sebesar Rp 12,4
triliun akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 600 ribu. Bantuan akan
diberikan dalam dua tahap pada September dan Desember sebesar Rp 300 ribu.Secara simbolis, BLT
sebenarnya sudah disalurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di beberapa daerah.
Pencairan BLT akan melibatkan PT Pos Indonesia.Bagi warga yang merasa layak mendapatkan bansos,
bisa langsung mengusulkan dalam program sanggah di situs Kementerian Sosial
https//cekbansos.kemensos.go.id.Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 9,6 triliun untuk 16
juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk subsidi upah yang diberikan
sebesar Rp 600 ribu sekaligus.Kementerian Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Bank Himbara juga dijalin terkait teknis
penyaluran.Terakhir, memerintahkan kepada pemda untuk menggunakan 2% dana transfer umum
sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojol dan nelayan."Desain kepada
pemerintah daerah dibuat sesegera mungkin. Kita akan sosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah
di Indonesia," imbuhnya.
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Neutral

Summary MURIANEWS, Jakarta- Kementerian keuangan memastikan bahwa bantuan Subsidi Upah
(BSU)yang merupakan bantalan sosial pengalihan subsidi BBM, dipastikan cair pekan ini.
Para pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan, berhak untuk mendapatkan BSU
tersebut. Masing-masing pekerja akan mendapatkan sebesar Rp 600 ribu. Kemudian untuk
jumlah pekerja yang mendapatkan BSU sebanyak 16 juta pekerja Indonesia.

MURIANEWS, Jakarta - Kementerian keuangan memastikan bahwa bantuan Subsidi Upah (BSU)yang
merupakan bantalan sosial pengalihan subsidi BBM, dipastikan cair pekan ini. Para pekerja dengan gaji di
bawah Rp 3,5 juta per bulan, berhak untuk mendapatkan BSU tersebut.Masing-masing pekerja akan
mendapatkan sebesar Rp 600 ribu. Kemudian untuk jumlah pekerja yang mendapatkan BSU sebanyak 16
juta pekerja Indonesia.Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, baik BSU maupun BLT
untuk masyarakat miskin sudah mulai cair pada minggu ini.Baca: Pekerja Wajib Cek, Nama Kamu Tercatat
Sebagai Penerima BSU Rp 600 Ribu"Mulai minggu ini sudah jalan pembagian BLT-nya, pembagian BSUnya," kata Suahasil, dikutip dari CNBC Indonesia.com, Senin (5/9/2022).Untuk mekanisme penyaluran
BSU, bantuan akan langsung ditransfer ke masing-masing rekening penerima. Sehingga, rekening yang
sudah terdaftar di Kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker) dipastikan akan mendapatkan bantuan
tersebut.Sementara untuk BLT BBM dianggarkan sebesar Rp 12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta
keluarga kurang mampu sebesar Rp 600 ribu. Bantuan akan diberikan dalam dua tahap pada September
dan Desember sebesar Rp 300 ribu.Baca: Sempat Tertunda, Kemnaker Rancang Penyaluran
BSUSementara untuk mekanisme penyalurannya adalah melalui PT Pos Indonesia. Warga yang berhak
mendapatkan, akan mendapatkan surat dari PT Pos Indonesia dan kemudian mengambil bantuan itu di
Kantor Pos terdekat.Terakhir, memerintahkan kepada pemda untuk menggunakan 2% dana transfer
umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojol dan nelayan."Desain kepada
pemerintah daerah dibuat sesegera mungkin. Kita akan sosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah
di Indonesia," imbuhnya.Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: CNBC Indonesia.com
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Positive

Summary Cara Cek Penerima BSU 2022. Cara cek BSU 2022 sudah cair atau belum bisa dengan mudah
dilakukan dengan login pada situs resmi yang telah diberikan oleh Kemnaker. Kabar
mengenai pencairan BSU atau Bantuan Subsidi Upah 2022 kembali hangat, menyusul
pemberitaan yang menyatakan BSU akan cair pada bulan September 2022 ini. Anda bisa cek
BSU 2022 sudah cair atau belum dalam artikel singkat berikut, dan kabar terbaru mengenai
bantuan dari pemerintah tersebut.

Kabar mengenai pencairan BSU atau Bantuan Subsidi Upah 2022 kembali hangat, menyusul pemberitaan
yang menyatakan BSU akan cair pada bulan September 2022 ini. Anda bisa cek BSU 2022 sudah cair atau
belum dalam artikel singkat berikut, dan kabar terbaru mengenai bantuan dari pemerintah
tersebut.Informasi Terkait BSU 2022Jika mengacu pada keputusan terakhir, dana yang akan diterimakan
untuk penerima BSU adalah sekitar Rp600.000. Namun angka ini masih dalam pertimbangan dan akan
diresmikan dalam waktu dekat di dalam peraturan menteri terkait.Mengacu pada data BPJS
Ketenagakerjaan, terdapat sedikitnya 16 juta data pekerja dengan upah yang berada di bawah
Rp3.500.000, dan aktif kepesertaannya hingga Juli 2022 lalu.Nantinya penerima harus memiliki NIK jelas,
dan diutamakan bekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan
real estate, serta perdagangan dan jas.BPJS Ketenagakerjaan sendiri menyediakan berbagai kanal yang
bisa digunakan untuk memeriksa apakah kepesertaan yang dimiliki seseorang masih aktif atau tidak, dan
kapan bantuan ini akan cair.Mulai dari situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian aplikasi BPJSTKU,
situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, dan layanan WhatsApp pada 081380070175 hingga call center
175.Cara Cek Penerima BSU 2022Masuk ke situs bsu.kemnaker.go.id Lengkapi pendaftaran akun yang
tersedia Aktivasi akun menggunakan OTP yang dikirimkan Log in kembali menggunakan akun yang
terdaftar Lengkap profil, pekerja diminta untuk melengkapi data diri, termasuk status pernikahan, lokasi,
dan foto profil Cek pemberitahuan yang ada di akun Anda Jika mendapatkan pemberitahuan 'Calon
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Penerima BSU' maka Anda masuk dalam kategori penerima, jika tidak maka notifikasi juga akan
memberitahukan hal ini Penerima BSU akan mendapat notifikasi penyaluran yang bisa diperiksa pada
situs Kemnaker dengan akun yang telah didaftarkanHingga saat artikel ini ditulis, belum ada kejelasan
mengenai tanggal pasti BSU akan dicairkan. Yang sudah dapat dipastikan adalah penyaluran BSU akan
bekerjasama dengan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia sehingga diharapkan bisa lebih cepat sampai
ke tangan penerimanya.Cara cek BSU 2022 sudah cair atau belum bisa dengan mudah dilakukan dengan
login pada situs resmi yang telah diberikan oleh Kemnaker. Informasinya akan segera di-update ketika
muncul kabar resmi terbaru dari Kemnaker.

54

Title

Hore! BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 Cair Minggu Ini, Cek Rekening Author

Khairunnisa

Media

Okezone

Reporter

Date

05 September 2022

Tone

Link

http://economy.okezone.com/read/2022/09/05/320/2661068/hore-blt-subsidi-gaji-rp600000-cair-minggu-ini-cek-rekening

Positive

Summary Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 direncanakan minggu
ini. "Semoga bisa (minggu ini)," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Anwar Sanusi kepada Okezone, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 direncanakan minggu ini. Para
pekerja yang memenuhi syarat bisa mengecek rekening."Semoga bisa (minggu ini)," kata Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi kepada Okezone, Jakarta, Senin (5/9/2022).BLT
subsidi gaji Rp600. 000 dicairkan setelah adanya kenaikan harga BBM. Bantuan tersebut diberikan
dengan tujuan untuk membantu masyarakat untuk menjaga daya belinya.Menteri Keteganakerjaan Ida
Fauziah mengatakan saat ini pihaknya masih mematangkan untuk menjamin BSU ini 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.Saat ini pihaknya masih mematangkan langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di
antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU;
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU.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.Adapun 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," kata Menaker.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," tukasnya.
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Positive

Summary Dalam artikel ini, bisa Anda simak info tata cara cek nama penerima BSU 2022 yang
dikabarkan cair Sepptember 2022, lengkap dengan penjelasan besaran dana yang diterima.
Pemerintah yang bekerja sama dengan Kementrian Ketenagakerjaan, pada awal bulan
September 2022 kabarnya akan mulai kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU
2022. Sementara itu, untuk besaran dana BSU 2022, para pekerja atau buruh bakal
mendapatkan dana senilai Rp600.000, setiap namanya keluar sebagai salah satu penerima
bansos tersebut. Akan tetapi, untuk menjadi salah satu penerima BSU 2022, tentunya ada
beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi, demi meminimalisir penyalahgunaan atau tidak
tepat sasaran.

Dalam artikel ini, bisa Anda simak info tata cara cek nama penerima BSU 2022 yang dikabarkan cair
Sepptember 2022, lengkap dengan penjelasan besaran dana yang diterima.Pemerintah yang bekerja
sama dengan Kementrian Ketenagakerjaan, pada awal bulan September 2022 kabarnya akan mulai
kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022.Sementara itu, untuk besaran dana BSU
2022, para pekerja atau buruh bakal mendapatkan dana senilai Rp600.000, setiap namanya keluar
sebagai salah satu penerima bansos tersebut.Akan tetapi, untuk menjadi salah satu penerima BSU 2022,
tentunya ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi, demi meminimalisir penyalahgunaan atau tidak
tepat sasaran.Sebagai informasi, salah satu syarat untuk mendapatkan BSU 2022 adalah, para pekerja
atau buruh sebelumnya harus masih aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan.Selain itu, para pekerja
atau buruh tentunya juga wajib berkewarganegaraan Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan
kepemilikan KTP.Jika para pekerja atau buruh telah memenuhi sejumlah persyaratan yang telah
ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengecek nama penerima BSU September 2022.
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Positive

Summary Pemerintah baru-baru ini telah mengumumkan akan menyalurkan BSU 2022 atau BLT
Subsidi Gaji senilai Rp600. 000 kepada para pekerja. Penyaluran BSU 2022 atau BLT Subsidi
Gaji Rp600. 000 ini dilakukan oleh pemerintah sebagai bantalan sosial akan pengalihan
kenaikan harga bakar minyak (BBM), yang sudah diberlakukan pada 3 September 2022 pukul
14.30 WIB.

Pemerintah baru-baru ini telah mengumumkan akan menyalurkan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji senilai
Rp600. 000 kepada para pekerja.Penyaluran BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 ini dilakukan oleh
pemerintah sebagai bantalan sosial akan pengalihan kenaikan harga bakar minyak (BBM), yang sudah
diberlakukan pada 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.Melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani,
disebutkan bahwa BSU 2022 ini akan disalurkan mulai awal pekan September kepada 16 juta pekerja
yang memiliki upah maksimum Rp3,5 juta per bulan.Berkaca pada penyaluran BSU di tahun 2021 lalu,
Kemnaker akan turut menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan dalam penyaluran BSU Subsidi Gaji
Rp600.000.Untuk bisa mendapatkan BSU atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 dari pemerintah, berikut ini
beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi, berdasarkan ketentuan penyaluran tahun lalu,
sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi Kemnaker. Warga Negara Indonesia (WNI)
yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan sejak Juni 2021
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Positive

Summary Diperkirakan pencairan BSU 2022 Rp600. 000 tersebut akan diterima oleh pekerja di antara
tanggal 1 hingga 31 september 2022. Sebagaimana yang disebut Presiden Jokowi pada
konferensi pers minggu lalu, BSU akan mulai disalurkan pemerintah kepada kurang lebih 16
juta pekerja pada September 2022. Pemerintah akan menyalurkan BSU 2022 sebesar Rp600.
000 dan akan dimasukan untuk tambahan upah para pekerja. Akan tetapi, perlu dicatat
hanya pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta yang akan mendapatkan BSU 2022 dengan
memenuhi syarat ketentuan yang diberlakukan pemerintah.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupaka bantuan sosial tambahan atas rencana pengalihan subsidi
BBM.Sebagaimana yang disebut Presiden Jokowi pada konferensi pers minggu lalu, BSU akan mulai
disalurkan pemerintah kepada kurang lebih 16 juta pekerja pada September 2022.Pemerintah akan
menyalurkan BSU 2022 sebesar Rp600. 000 dan akan dimasukan untuk tambahan upah para
pekerja.Akan tetapi, perlu dicatat hanya pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta yang akan mendapatkan
BSU 2022 dengan memenuhi syarat ketentuan yang diberlakukan pemerintah.Diperkirakan pencairan
BSU 2022 Rp600. 000 tersebut akan diterima oleh pekerja di antara tanggal 1 hingga 31 september
2022.Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari bsu.kemnaker.go.id berikut cara daftar, syarat pengecakan hingga
bank penyalur BSU 2022.Langkah Pengecekan1. Kunjungi laman kemnaker.go.id atau klik langsung
https://bsu.kemnaker.go.id/2. Klik 'Daftar Akun' bagi yang belum memiliki akun3. Lakukan aktivasi akun
dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor HP Anda.4. Setelah berhasil daftar akun,
buka kembali situs kemnaker.go.id kemudian login ke dalam akun Anda.5. Lengkapi profil atau data diri
sesuasi dengan kartu identitas KTP Anda6. Kemudian, klik 'Cek Pemberitahukan'7. Setelah itu, akan
muncul notifikasi terkait status kepersertaan sebagai penerima BSU 2022.Syarat penerima BSU1. Warga
Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK2. Peserta aktif Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan Juni 20213. Mempunyai gaji/upah paling
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banyak sebesar Rp3,5 juta. Pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota lebih dari Rp3,5 juta.Maka, persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak
sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.4. 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 dan jasa,
kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).Bank Penyalur1. Jika Anda
memiliki rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah
Aceh), maka dana BSU 2022 akan langsung ditransfer ke rekening Anda.2. Jika Anda belum memiliki
rekening Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh), maka
Anda akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja sama dengan pihak bank dan
perusahaan tempat Anda bekerja.Itulah penjelasan mengenai syarat hingga cara cek penerima BSU yang
kabarnya akan segera cair September 2022.
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Neutral

Summary Syarat mutlak lainnya adalah BSU ini diberikan kepada pekerja atau buruh yang memiliki gaji
atau upah sebesar Rp 3,5 juta, atau senilai upah minimum provinsi (UMP) dan upah
minimum kabupaten/kota (UMK). Meski begitu, Ida menegaskan bahwa para pekerja yang
bekerja di wilayah upah minimum di atas Rp 3,5 juta, tetap berhak mendapatkan BSU terkait
BBM tersebut. Menurut data Suahasil total anggaran untuk BSU terkait BBM ini adalah Rp
9,6 triliun dengan jumlah penerima sekitar 16 juta pekerja. Pemerintah menyalurkan
bantuan subsidi upah/gaji (BSU) terkait dengan konpensasi kenaikan harga BBM.

Pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah/gaji (BSU) terkait dengan konpensasi kenaikan harga
BBM. Besaranya mencapai Rp 600.000/orang untuk 1 bulan.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menjelaskan tidak semua pekerja bisa mendapatkan BSU terkait BBM ini. Ada beberapa
persyaratan."Bantuan ini diberikan kepada WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK, itu sudah
pasti," ucapnya dalam dalam Rakor TPID yang disiarkan oleh akun Youtube Kemendagri RI, Senin
(5/9/2022).Lalu penerima harus merupakan peserta aktif dari program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sampai dengan Juli 2022.Syarat mutlak lainnya adalah BSU ini diberikan kepada pekerja atau buruh yang
memiliki gaji atau upah sebesar Rp 3,5 juta, atau senilai upah minimum provinsi (UMP) dan upah
minimum kabupaten/kota (UMK).Meski begitu, Ida menegaskan bahwa para pekerja yang bekerja di
wilayah upah minimum di atas Rp 3,5 juta, tetap berhak mendapatkan BSU terkait BBM
tersebut."Misalnya upah minimum DKI Jakarta yang Rp 4,7 juta, itu tepat berhak mendapatkan BSU ini.
Karena batasnya adalah upah minimum provinsi maupun kabupaten atau kota," tegasnya.Pihaknya
mengestimasikan ada sekitar 14.639.675 orang penerima dari BSU terkait BBM ini. Untuk besaran
bantuan yang diberikan Rp 600 ribu per orang selama 1 bulan. Sehingga total anggaran yang diperlukan
Rp 8,8 juta.Dalam acara yang sama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan data dengan
angka yang berbeda. Menurut data Suahasil total anggaran untuk BSU terkait BBM ini adalah Rp 9,6 triliun
dengan jumlah penerima sekitar 16 juta pekerja.Ida menjelaskan, tidak semua pekerja yang bergaji Rp
3,5 juta atau sebesar UMP/UMKM bisa mendapatkan BSU. Adapun yang dikecualikan adalah mereka
yang telah menerima PKH (Program Keluarga Harapan), BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), Kartu
Prakerja, ASN dan anggota TNI-Polri.Oleh karena itu setelah mengurangi para pekerja yang tidak masuk
persyaratan penerima BSU tersebut, jumlah penerimanya menjadi berkurang,"Jumlah penerima eligible
sebelum kami padankan itu memang 16 juta orang. Setelah kami padankan ada penerima bansos, PKH,
BPUM dan Kartu Prakerja itu sebesar 1,1 juta orang, ASN ada 22 ribu orang, jadi totalnya jumlah penerima
BSU itu 14.639.675 orang," tuturnya.
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Neutral

Summary Selain pengecualian bagi ASN, TNI dan Polri, bansos ini juga diprioritaskan bagi pekerja yang
belum menerima program keluarga harapan (PKH), program Banpres Usaha Mikro (BPUM),
dan penerima kartu pra kerja. Target sektor usaha seluruh sektor usaha tidak membatasi
pada sektor tertentu, jadi pekerja sekali lagi yang dikecualikan adalah penerima PKH, BPUM,
kartu pra kerja, ASN, anggota TNI Polri," pungkasnya. Pemerintah tengah menyiapkan
bantuan sosial ( bansos ) berupa bantuan subsidi upah/gaji untuk pekerja dengan sasaran
penerimanya mencapai 14,63 juta orang. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menjelaskan bahwa tidak semua pekerja mendapatkan bansos tersebut.

Pemerintah tengah menyiapkan bantuan sosial ( bansos ) berupa bantuan subsidi upah/gaji untuk pekerja
dengan sasaran penerimanya mencapai 14,63 juta orang. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menjelaskan bahwa tidak semua pekerja mendapatkan bansos tersebut. "Bantuan ini diberikan kepada
warga Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan NIK, kemudian peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan (Jamsostek) sampai dengan Juli 2022," kata Ida dalam Rakor TPID, Senin Kriteria
berikutnya, penerima bansos ini adalah pekerja dengan gaji paling banyak sebesar Rp 3,5 juta atau senilai
upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. Ida mencontohkan upah minimum di DKI Jakarta Rp 4,7
juta, maka pekerja di DKI Jakarta dengan gaji Rp 4,7 juta masih berhak mendapatkan bansos. "Karena
batasnya adalah upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota. Dan bantuan ini berlaku secara
nasional dikecualikan untuk ASN, TNI, Polri," jelas Ida. Selain pengecualian bagi ASN, TNI dan Polri, bansos
ini juga diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program keluarga harapan (PKH), program
Banpres Usaha Mikro (BPUM), dan penerima kartu pra kerja. "Jadi kami akan padankan data dari BPJS
Ketenagakerjaan itu dengan data ASN TNI Polri dan penerima bantuan dari program keluarga harapan,
Kartu Prakerja, banpres produktif untuk usaha mikro pada tahun berjalan," kata Ida. Adapun dengan
penyesuaian penerima tersebut, jumlah sasaran penerima bansos berubah menjadi 14,3 juta dari
sebelumnya berjumlah 16 juta orang. Sementara besaran bansos untuk setiap penerima masih sama
yakni Rp 600.000. "Cakupannya ini untuk seluruh wilayah Indonesia. Target sektor usaha seluruh sektor
usaha tidak membatasi pada sektor tertentu, jadi pekerja sekali lagi yang dikecualikan adalah penerima
PKH, BPUM, kartu pra kerja, ASN, anggota TNI Polri," pungkasnya.
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Negative

Summary Dengan adanya kenaikan dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi,
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, Pemerintah
memahami bahwa akan terjadi peningkatan harga komoditas BBM tersebut. Pertama, untuk
20,6 juta keluarga penerima manfaat diberikan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar
Rp150. 000 per bulan untuk 4 bulan.

Dengan adanya kenaikan dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi, Wakil
Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, Pemerintah memahami bahwa akan
terjadi peningkatan harga komoditas BBM tersebut. Namun, pada saat yang bersamaan Pemerintah terus
berupaya maksimal dalam menahan, supaya harga-harga barang komoditas lainnya tidak ikut meningkat
terlalu pesat."(Pemerintah) juga berharap agar kelompok masyarakat paling miskin dan paling rentan
bisa mendapatkan bansos (bantalan sosial) yang baru," kata Suahasil dalam Rakor TPID, di Kompleks
Parlemen, Senin (5/9/2022).Oleh karena itu, Pemerintah memutuskan untuk melakukan penebalan
bansos. Pertama, untuk 20,6 juta keluarga penerima manfaat diberikan bantuan langsung tunai (BLT)
BBM sebesar Rp150. 000 per bulan untuk 4 bulan"Berarti September, Oktober, November, Desember.
Diberikan dua kali, masing-masing Rp300 ribu. (Ini) akan dilaksanakan oleh Kemensos," ujarnya.Kedua,
adalah bantuan subsidi upah (BSU) untuk 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan, akan diberikan BSU sebesar Rp600 ribu selama 1 bulan."Ini nanti dilaksanakan oleh Ibu Menaker,"
imbuh Suahasil.Ketiga, adalah dukungan dari Pemda dengan alokasi sebesar 2 persen dari Dana Transfer
Umum (DTU), yaitu dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) yang dapat digunakan untuk
melaksanakan bantalan di tingkat daerah, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masingmasing."Tentu kita berharap ini nanti program Perlinsos dan bisa mendorong penciptaan lapangan kerja
bagi usaha mikro, kecil, ojek, angkutan umum, nelayan dan lainnya. Yang sesuai dengan karakteristik
daerah," pungkasnya.
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Positive

Summary Kabar gembira terkait pencairan Subsidi Gaji BLT BPJS Rp 600 ribu terbaru disampaikan
Kemnaker soal BSU September 2022. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) berupaya agar Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Subsidi Gaji 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. Pasalnya, target penerima BSU
tahun ini bertambah dari awalnya 8,7 juta (pada penyaluran BSU 2021) menjadi 16 juta
penerima di tahun 2022.

Kabar gembira terkait pencairan Subsidi Gaji BLT BPJS Rp 600 ribu terbaru disampaikan Kemnaker soal
BSU September 2022.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berupaya agar
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Subsidi Gaji 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.Namun,
pemerintah berencana akan mengubah syarat tersebut agar mencapai target penerima. Syarat yang
seperti apa?Berikut penjelasan dari Kemnaker:Penjelasan KemnakerMengutip Kompas.com, Sekretaris
Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya berencana untuk memperluas cakupan
penerima BSU agar target 16 juta penerima dapat tercapai.Pasalnya, target penerima BSU tahun ini
bertambah dari awalnya 8,7 juta (pada penyaluran BSU 2021) menjadi 16 juta penerima di tahun
2022.Menurut Anwar, bertambahnya target penerima BSU tahun 2022 akan sulit tercapai jika hanya
menggunakan satu sumber data yakni dari data BPJS Ketenagakerjaan.Oleh karena itu, pemerintah
berencana membuat skema cadangan untuk memperluas cakupan penerima."Sepertinya tidak akan
mencapai 16 juta orang, tetapi kami masih terus menunggu data dari BP Jamsostek (BPJS). Kami ada
menyiapkan (skema cadangan) tetapi untuk saat ini belum bisa disampaikan," ujar Anwar.Ia
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menambahkan, pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan data penerima bantuan agar tidak
muncul potensi penyalahgunaan atau moral hazard."Data yang ada harus kita pertanggungjawabkan.
kalau kita tidak cukup kuat dan confident dengan data yang ada, bisa repot ketika diaudit," lanjut
dia.Berdasarkan skema awal, penerima BSU adalah pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per
bulan.Selama ini, bantuan tersebut hanya diberikan kepada pekerja formal atau peserta penerima upah
(PU) yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli 2022.Persiapan penyaluran BSU 2022
sudah selesaiDi samping itu, Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Hararap menyampaikan,
persiapan penyaluran BSU segera diselesaikan. Adapun data BPJS Ketenagakerjaan yang dipakai adalah
data peserta yang masih aktif sampai Juli 2022.Chairul menjelaskan, data itu disisir ulang untuk mengecek
jika peserta yang bersangkutan sudah menerima program bantuan sosial lain dari pemerintah atau
belum.Sebab, salah satu syarat penerima BSU adalah mereka tidak boleh menerima bansos apapun baik
Penerima Keluarga Harapan (PKH) hingga Kartu Prakerja."September ini semua persiapan sudah selesai,
termasuk eksekusi," ujar Chairul."Data dari BP Jamsostek tentunya akan kami update lagi. Yang penting,
data yang dipakai harus terukur dan akuntabel," lanjut dia.Tanggapan BPJS Deputi Direktur Bidang
Hubungan Masyarakat dan Antar-Lembaga BP Jamsostek Oni Marbun menyampaikan, pihaknya sedang
menyiapkan data sesuai kriteria teknis yang sedang digodok pemerintah melalui revisi regulasi
pendukung.Untuk sementara ini, perusahaan diimbau melengkapi dan memperbarui data pekerjanya di
BPJS Ketenagakerjaan.Data tersebut, mulai dari data kepesertaan, besaran upah, hingga informasi nomor
rekening terbaru pekerja.</
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Summary Simak langkah Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam
mempercepat penyaluran BSU 2022. BSU tersebut nantinya disalurkan pemerintah melalui
Kemnaker dengan anggaran Rp 9,6 triliun. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah, menyatakan jika Kemnaker sedang melakukan upaya guna mempercepat
penyaluran BSU 2022. "Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis
untuk proses penyaluran BSU.

Simak langkah Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam mempercepat
penyaluran BSU 2022.Pemerintah telah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 16 juta
pekerja.BSU tersebut nantinya disalurkan pemerintah melalui Kemnaker dengan anggaran Rp 9,6
triliun.Rencananya BSU ini akan disalurkan September ini bagi pekerja dengan upah kurang dari Rp 3,5
juta.Adapun besararan BSU yakni Rp 600 ribu untuk masing-masing penerima.Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan jika Kemnaker sedang melakukan upaya guna mempercepat
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 Ida,
dikutip dari Instagram @kemnaker pada Rabu (31/8/2022).Menaker juga mengatakan bahwa pihaknya
tengah mematangkan persiapan guna menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan
akuntabel.Berbagai langkah juga telah disiapkan Kemnaker untuk penyaluran BSU 2022.Adapun langkahlangkah Kemnaker tersebut antara lain:1. Penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU.2. Memfinalkan regulasi berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) tentang Penyaluran BSU.3. 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.4. Kemnaker melakukan koordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan mengenai data calon penerima BSU.5. Berkoordinasi dengan Bank Himbara dan Pos
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Indonesia terkait teknis penyaluran BSU.Syarat Penerima BSU 2022HinggaNamun jika melihat dari
peraturan petunjuk teknis penyaluran BSU 2021 berikut syarat penerimanya:Syarat mendapat BSU pada
2021:- Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK KTP- Peserta aktif program
jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan- Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp
3,5 juta.- Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih
besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah
minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Sebagai contoh: Upah minimum
Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000- Merupakan 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
di bsu.kemnaker.go.id1. Mengunjungi website kemnaker.go.id2. Mendaftar akun dengan mengisi nama,
email dan nomor telepon.3. Aktivasi akun dengan kode OTP yang dikirimkan ke nomor telepon.4. Login
ke dalam akun Anda5. Lengkapi profil akun dengan biodata, profil foto, tentang Anda, status pernikahan
dan tipe lokasi.6. Cek pemberitahuan dengan mendapatkan notifikasi apakah anda masuk dalam kriteria
penerima BSU 2022 atau tidak.
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Neutral

Summary Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengikutsertakan 283 warganya dalam seleksi
program magang bekerja di Jepang yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan. Wakil
Gubernur Sumatra Selatan Mawardi Yahya di Palembang, Senin, mengatakan, ratusan warga
Sumatra Selatan ini akan mengikuti seleksi yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) bekerja sama dengan Internasional Manpower Development Organization (IM
Japan). Ia mengatakan program magang bekerja ini merupakan upaya pemerintah untuk
mencetak tenaga kerja terampil, yang nantinya juga berimbas pada berkurangnya
pengangguran di Sumatra Selatan. Pemprov Sumatra Selatan terus berupaya membuka
lapangan kerja dengan mengundang investor untuk menanamkan modal.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengikutsertakan 283 warganya dalam seleksi program magang
bekerja di Jepang yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan.Wakil Gubernur Sumatra Selatan
Mawardi Yahya di Palembang, Senin, mengatakan, ratusan warga Sumatra Selatan ini akan mengikuti
seleksi yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bekerja sama dengan Internasional
Manpower Development Organization (IM Japan)."Dengan adanya kesempatan bekerja ke luar negeri ini
diharapkan akan ada alih teknologi, sehingga setelah kembali ke Tanah Air dapat berkarya bagi bangsa
sendiri," kata Mawardi.Ia mengatakan program magang bekerja ini merupakan upaya pemerintah untuk
mencetak tenaga kerja terampil, yang nantinya juga berimbas pada berkurangnya pengangguran di
Sumatra Selatan.Pemprov Sumatra Selatan terus berupaya membuka lapangan kerja dengan
mengundang investor untuk menanamkan modal.Jika Sumatra Selatan sudah memiliki tenaga kerja
terampil maka investor tak perlu lagi mendatangkan tenaga kerja dari daerah lain."Bisa magang ke
Jepang ini tentunya menjadi peluang emas bagi tenaga kerja Sumatra Selatan," kata dia.Ketua DPP Ikatan
Pengusaha Keshusei Indonesia (Ikapeksi) Edi Waryono mengatakan para peserta calon magang di Jepang
tahun 2022 akan mengikuti seleksi daerah di Palembang dan seleksi nasional di Jawa Barat.Dalam kaitan
ini, Ikapeksi dipercaya sebagai penyelenggara seleksi daerah selama di Palembang."Peserta akan
mengikuti tes akademik, tes fisik, tes psikologi, tes wawancara dan akan mengikuti les bahasa Jepang
sebelum berangkat," kata Edi.Wakil Direktur Internasional Manpower Development Organisation (IM
Japan), Pujita Singgoh menyebutkan program magang ke Jepang telah lama dilaksanakan Kemenaker dan
IM Japan sejak 1993 dengan menghasilkan alumni 5.000 yang tersebar di Indonesia."Pada program kali
ini, peserta yang terpilih akan menjalani kerja magang selama lima tahun yang akan diberangkatkan pada
April 2023," kata dia.
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Summary Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengikutsertakan 283 warganya dalam seleksi
program magang bekerja di Jepang yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan. Wakil
Gubernur Sumatra Selatan Mawardi Yahya di Palembang, Senin, mengatakan, ratusan warga
Sumatra Selatan ini akan mengikuti seleksi yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) bekerja sama dengan Internasional Manpower Development Organization (IM
Japan). Ia mengatakan program magang bekerja ini merupakan upaya pemerintah untuk
mencetak tenaga kerja terampil, yang nantinya juga berimbas pada berkurangnya
pengangguran di Sumatra Selatan. Pemprov Sumatra Selatan terus berupaya membuka
lapangan kerja dengan mengundang investor untuk menanamkan modal.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengikutsertakan 283 warganya dalam seleksi program magang
bekerja di Jepang yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan.Wakil Gubernur Sumatra Selatan
Mawardi Yahya di Palembang, Senin, mengatakan, ratusan warga Sumatra Selatan ini akan mengikuti
seleksi yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bekerja sama dengan Internasional
Manpower Development Organization (IM Japan)."Dengan adanya kesempatan bekerja ke luar negeri ini
diharapkan akan ada alih teknologi, sehingga setelah kembali ke Tanah Air dapat berkarya bagi bangsa
sendiri," kata Mawardi.Ia mengatakan program magang bekerja ini merupakan upaya pemerintah untuk
mencetak tenaga kerja terampil, yang nantinya juga berimbas pada berkurangnya pengangguran di
Sumatra Selatan.Pemprov Sumatra Selatan terus berupaya membuka lapangan kerja dengan
mengundang investor untuk menanamkan modal.Jika Sumatra Selatan sudah memiliki tenaga kerja
terampil maka investor tak perlu lagi mendatangkan tenaga kerja dari daerah lain."Bisa magang ke
Jepang ini tentunya menjadi peluang emas bagi tenaga kerja Sumatra Selatan," kata dia.Ketua DPP Ikatan
Pengusaha Keshusei Indonesia (Ikapeksi) Edi Waryono mengatakan para peserta calon magang di Jepang
tahun 2022 akan mengikuti seleksi daerah di Palembang dan seleksi nasional di Jawa Barat.Dalam kaitan
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ini, Ikapeksi dipercaya sebagai penyelenggara seleksi daerah selama di Palembang."Peserta akan
mengikuti tes akademik, tes fisik, tes psikologi, tes wawancara dan akan mengikuti les bahasa Jepang
sebelum berangkat," kata Edi.Wakil Direktur Internasional Manpower Development Organisation (IM
Japan), Pujita Singgoh menyebutkan program magang ke Jepang telah lama dilaksanakan Kemenaker dan
IM Japan sejak 1993 dengan menghasilkan alumni 5.000 yang tersebar di Indonesia."Pada program kali
ini, peserta yang terpilih akan menjalani kerja magang selama lima tahun yang akan diberangkatkan pada
April 2023," kata dia.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa persoalan
ketenagakerjaan terutama terkait kesejahteraan pekerja selain menjadi tanggung tanggung
jawab pemerintah, juga membutuhkan peran serikat pekerja/buruh (SP/SB). Ia
mengingatkan bahwa untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan
dengan kesejahteraan pekerja, membutuhkan kolaborasi antara pemerintah serta serikat
pekerja dan buruh. "Peran SP/SB itu penting untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan,
utamanya kesejahteraan bagi pekerja," kata Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis
Kementerian Ketenagakerjaan yang diterima di Jakarta, Senin. Ketika menerima audiensi
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di
Jakarta, Senin (5/9), dia menyampaikan bahwa sektor industri memiliki peranan penting
untuk menopang stabilitas perekonomian nasional.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa persoalan ketenagakerjaan
terutama terkait kesejahteraan pekerja selain menjadi tanggung tanggung jawab pemerintah, juga
membutuhkan peran serikat pekerja/buruh (SP/SB)."Peran SP/SB itu penting untuk mengatasi masalah
ketenagakerjaan, utamanya kesejahteraan bagi pekerja," kata Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis
Kementerian Ketenagakerjaan yang diterima di Jakarta, Senin.Ia mengingatkan bahwa untuk mengatasi
persoalan ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, membutuhkan
kolaborasi antara pemerintah serta serikat pekerja dan buruh.Ketika menerima audiensi Konfederasi
Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (5/9), dia
menyampaikan bahwa sektor industri memiliki peranan penting untuk menopang stabilitas
perekonomian nasional."Hal itu karena sektor industri memiliki penyerapan tenaga kerja yang tinggi,"
kata Ida.Dia memastikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mengoptimalkan kualitas serta
kesejahteraan untuk para pekerja dan buruh dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan.Salah satu
program Kementerian Ketenagakerjaan yang didorong adalah untuk meningkatkan daya saing dalam
bentuk pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai jenis industri di Indonesia.Tujuan
dari pelatihan vokasi itu adalah mendorong para calon pekerja agar dapat dengan mudah memasuki
dunia kerja karena sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan.Selain itu, juga akan terus dikembangkan
juga berbagai pelatihan untuk para pekerja dan buruh."Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai
pelatihan agar nantinya mampu meningkatkan kompetensi dari para pekerja," demikian Ida Fauziyah.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Ida Fauziyah tiba di acara Malam
Inagurasi Indonesia Visionary Leader 2022 di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta
(5/9/2022). Ida, tiba tepat pada pukul 19.18 WIB. Ia tampil cantikan dengan balutan jilbab
diprakarsai baju batik berwarna ungu motif daun. Bahkan, sebelum menghadiri sesi acara,
Ida sempat menyapa beberapa tamu yang hadir.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Ida Fauziyah tiba di acara Malam Inagurasi
Indonesia Visionary Leader 2022 di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta (5/9/2022).Ida, tiba tepat
pada pukul 19.18 WIB. Ia tampil cantikan dengan balutan jilbab diprakarsai baju batik berwarna ungu
motif daun.Bahkan, sebelum menghadiri sesi acara, Ida sempat menyapa beberapa tamu yang hadir. Tak
hanya itu, beberapa tamu yang datang tampak mengajak Ida untuk melakukan sesi swafoto dalam
beberapa saat.Diketahui, Indonesia Visionary Leader merupakan program rutin yang diselenggarakan
MNC Portal Indonesia yang juga untuk menggali upaya pemerintah dalam merumuskan,
mengkomunikasikan, mengimplementasikan, sekaligus membudayakan visi tersebut di masyarakat.
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Summary Bantuan subsidi upah kepada 206 ribu pekerja Provinsi Jambi tersebut diberikan kepada
pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, sebesar Rp 600 ribu yang dibayarkan
satu kali. Sebanyak 206 Pekerja di Provinsi Jambi akan mendapatkan subsidi upah dari
pemerintah sebagai tambahan bantuan sosial (bansos) atas pengalihan subsidi bahan bakar
minyak (BBM). Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Bahari
mengatakan bahwa bantuan ini akan diberikan kepada pekerja yang kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaannya aktif sampai dengan Juli 2022. Simak berita terbaru Tribunjambi.

Sebanyak 206 Pekerja di Provinsi Jambi akan mendapatkan subsidi upah dari pemerintah sebagai
tambahan bantuan sosial (bansos) atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).Bantuan subsidi
upah kepada 206 ribu pekerja Provinsi Jambi tersebut diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimum
Rp 3,5 juta per bulan, sebesar Rp 600 ribu yang dibayarkan satu kali.Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Jambi, Bahari mengatakan bahwa bantuan ini akan diberikan kepada pekerja yang
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya aktif sampai dengan Juli 2022."Pelaksanaannya nanti dari BPJS
Ketenagakerjaan dengan karyawan yang gajinya dibawah Rp 3,5 Juta," ucapnya.Sementara itu untuk
penyalurannya saat ini kata Bahari masih menunggu permenaker serta Juklak dan Juknis."Kalau permen,
juklak dan juknisnya sudah selesai segera akan dilaksanakan, kita nanti juga akan koordinasi dengan BPJS
ketenagakerjaan," tutupnya.Simak berita terbaru Tribunjambi. com di Google News
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa persoalan
ketenagakerjaan terutama terkait kesejahteraan pekerja selain menjadi tanggung tanggung
jawab pemerintah, juga membutuhkan peran serikat pekerja/buruh (SP/SB). Ia
mengingatkan bahwa untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan
dengan kesejahteraan pekerja, membutuhkan kolaborasi antara pemerintah serta serikat
pekerja dan buruh.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa persoalan ketenagakerjaan
terutama terkait kesejahteraan pekerja selain menjadi tanggung tanggung jawab pemerintah, juga
membutuhkan peran serikat pekerja/buruh (SP/SB)."Peran SP/SB itu penting untuk mengatasi masalah
ketenagakerjaan, utamanya kesejahteraan bagi pekerja," kata Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis
Kementerian Ketenagakerjaan yang diterima di Jakarta, Senin.Ia mengingatkan bahwa untuk mengatasi
persoalan ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, membutuhkan
kolaborasi antara pemerintah serta serikat pekerja dan buruh. Ketika menerima audiensi Konfederasi
Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (5/9), dia
menyampaikan bahwa sektor industri memiliki peranan penting untuk menopang stabilitas
perekonomian nasional. "Hal itu karena sektor industri memiliki penyerapan tenaga kerja yang tinggi,"
kata Ida.Dia memastikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mengoptimalkan kualitas serta
kesejahteraan untuk para pekerja dan buruh dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu
program Kementerian Ketenagakerjaan yang didorong adalah untuk meningkatkan daya saing dalam
bentuk pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai jenis industri di Indonesia.
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Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 masih sangat ditunggu-tunggu. Bagaimana tidak, BSU
2022 BSU BPJS Ketenagakerjaan dikabarkan bakalan cair ke rekening penerima melalui link
yang ada dalam artikel ini. Anda bisa cek apakah sebagai penerima BSU 2022 dari Kemnaker
atau bukan secara online. Sehingga oleh karena harus melewati beberapa tahapan, BSU 2022
tidak dicairkan dengan ikut pola lama dan soal apakah benar sudah teralokasi atau tidak
Menaker memberikan tanggapan soal itu.

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 masih sangat ditunggu-tunggu.Bagaimana tidak, BSU 2022 BSU BPJS
Ketenagakerjaan dikabarkan bakalan cair ke rekening penerima melalui link yang ada dalam artikel
ini.Anda bisa cek apakah sebagai penerima BSU 2022 dari Kemnaker atau bukan secara online.Pada tahun
lalu, dana BSU cair bulan Agustus. Namun tahun ini, Kemnaker tidak mengikuti pola tersebut karena
adanya banyak tahapan yang harus dilalui sebelum persiapan pencairannya dilaksanakan.Pihak
Kemnaker masih harus mempersiapkan segala sesuatu, mengenai regulasi dan instrumen persiapan
penyalurannya.Memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui dan ini menjadi kendala yang
menyebabkan proses pencairannya begitu sangat lama sekali.Sehingga oleh karena harus melewati
beberapa tahapan, BSU 2022 tidak dicairkan dengan ikut pola lama dan soal apakah benar sudah
teralokasi atau tidak Menaker memberikan tanggapan soal itu.Tentunya Anda bertanya-tanya kenapa
BSU tak kunjung cair, simak 3 kendala BSU 2022 belum cair hingga hari ini:
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, untuk mengatasi persoalan
ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, bukan hanya
menjadi tanggung jawab pemerintah semata, dibutuhkan juga peran dari Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, untuk mengatasi persoalan
ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, bukan hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah semata, dibutuhkan juga peran dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh
(SP/SB)."Peran SP/SB itu penting untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, utamanya kesejahteraan
bagi pekerja," kata Menaker Ida Fauziyah, ketika menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja
Nusantara (KSPN) di kantor Kemnaker Jakarta, Senin (5/9/2022).Menaker menyampaikan, sektor industri
menjadi sektor yang memegang peranan penting untuk menopang stabilitas perekonomian nasional
melalui penyerapan tenaga kerja yang tinggi.Ia menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
akan terus mengoptimalkan kualitas serta kesejahteraan para pekerja dengan berbagai kebijakan.Salah
satu program yang dilakukan Kemnaker, melalui pelatihan vokasi yang telah sesuai dengan kebutuhan
industri, sehingga diharapkan calon pekerja akan mudah memasuki dunia kerja."Pemerintah akan terus
mengembangkan berbagai pelatihan agar nantinya mampu meningkatkan kompetensi dari para
pekerja," ujarnya.
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Neutral

Summary Empat Menteri dan Ketua DPD RI La Nyalla memberikan testimoninya mengenang almarhum
Tjahjo Kumolo yang merupakan salah satu pendukung Indonesia Visionary Leader, pada
Senin (5/9/2022) malam.

Empat Menteri dan Ketua DPD RI La Nyalla memberikan testimoninya mengenang almarhum Tjahjo
Kumolo yang merupakan salah satu pendukung Indonesia Visionary Leader , pada Senin (5/9/2022)
malam.Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Teten Masduki mengatakan sosok
almarhum sebagai sosok yang sederhana namun tetap bersahaja."Beliau sangat humble. Semoga
dedikasi Beliau bisa diteruskan oleh generasi penerusnya," kata Teten Masduki.Menteri Ketenegakerjaan
Ida Fauziyah saat mengenang sosok almarhum merasa terharu atas sosok Tjahjo Kumolo yang merupakan
senior, namun tetap rendah hati."Saya mengenal Pak Tjahjo Kumolo di DPR. Kemudian bertemu di
kementerian. Beliau senior tapi tetap rendah hati dan humble. Visi Beliau sangat luar biasa. Apalagi IVL
ini juga visi dari Beliau saat menjadi Mendagri, kita perlu mencontoh dan mendukung visi misi Beliau,"
kata Ida Fauziyah.Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti
mendoakan agar almarhum husnul khatimah."Saya dengan Pak Tjahjo Kumolo sering koordinasi. Kita
sering lakukan diskusi kecil, tahajud bersama. Saya yakin Pak Tjahjo Kumolo husnul khatimah, Amin," kata
LaNyalla.Menkumham Yasonna Laoly saat memberikan testimoni menyebutkan bagi dirinya Tjahjo
Kumolo bukan hanya sekadar sahabat."Sebagai sesama anggota partai Beliau pimpinan saya di Sekjen
dan Fraksi. Saat di Kabinet Indonesia Kerja dan Kabinet Indonesia Maju kami masuk ke kabinet," kata
Yasonna Laoly.Secara pribadi Yasonna mengaku sangat akrab dan merasa sungguh sangat merasa
kehilangan sosok almarhum."Beliau seorang nasionalis sejati, seorang Soekarnois. Beliau mendukung IVL,
ini sebagai legacy kepada para kepala daerah untuk bersama-sama membangun bangsa. Kita sama-sama
berdiskusi. Dari pemimpin daerah banyak muncul pemimpin besar di Indonesia," tambah Yasonna.Ia
memberikan contoh seperti sosok Joko Widodo (Jokowi) dari walikota menjadi gubernur, kemudian
menjadi Presiden."Ini menjadi inspirasi dan visi bagi para kepala daerah untuk meniru hal tersebut. Pak
Tjahjo Kumolo mendorong mal pelayanan publik. Saya cukup dekat dengan Beliau, teman berdiskusi,
kadang ada persoalan saat saya menjadi anggota partai," ucap Yasonna Laoly.Sementara itu, Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno mengenang sosok almarhum sebagai sosok
politisi senior yang menyejukkan dan membawa inspirasi bagi generasi muda."Saya mengenal Pak Tjahjo
sejak saya menjadi pengusaha muda. Beliau politisi senior. Beliau hadir untuk para aktivis muda. Ia
mengajarkan bahwa politik itu tidak selalu keras gontok-gontokan, Beliau mengajarkan senyum," kata
Sandiaga Uno.Ia mengaku mengenal almarhum dan dekat saat menjadi Wagub DKI dan almarhum
menjabat Mendagri."Saat Beliau tersenyum itu 75 persen persoalan kita sudah selesai. Terakhir saat saya
di Kemenparekraf, sering berdiskusi tentang reformasi birokrasi para ASN. Agar para ASN menjadi agen
perubahan. Dan untuk IVL ini para tokoh daerah yang luar biasa. Mari kita teruskan inspirasi Tjahjo
Kumolo," tutup Sandiaga Uno.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, untuk mengatasi persoalan
ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, bukan hanya
menjadi tanggung jawab pemerintah semata, dibutuhkan juga peran dari Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, untuk mengatasi persoalan
ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, bukan hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah semata, dibutuhkan juga peran dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh
(SP/SB)."Peran SP/SB itu penting untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, utamanya kesejahteraan
bagi pekerja," kata Menaker Ida Fauziyah, ketika menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja
Nusantara (KSPN) di kantor Kemnaker Jakarta, Senin (5/9/2022).Menaker menyampaikan, sektor industri
menjadi sektor yang memegang peranan penting untuk menopang stabilitas perekonomian nasional
melalui penyerapan tenaga kerja yang tinggi.Ia menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
akan terus mengoptimalkan kualitas serta kesejahteraan para pekerja dengan berbagai kebijakan.Salah
satu program yang dilakukan Kemnaker, melalui pelatihan vokasi yang telah sesuai dengan kebutuhan
industri, sehingga diharapkan calon pekerja akan mudah memasuki dunia kerja."Pemerintah akan terus
mengembangkan berbagai pelatihan agar nantinya mampu meningkatkan kompetensi dari para
pekerja," ujarnya.
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Neutral

Summary Pemerintah kembali akan menyalurkan banguan subsidi upah (BSU) 2022, yang rencananya
akan dicairkan pada September 2022. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan
pada September 2022 ini," ujar Menaker Ida. Besaran BSU 2022 yakni Rp600 ribu, subsidi ini
adalah pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). BSU 2022 ini akan diberikan kepada
penerima yang berhak mendapatkannya.

Pemerintah kembali akan menyalurkan banguan subsidi upah (BSU) 2022, yang rencananya akan
dicairkan pada September 2022.Besaran BSU 2022 yakni Rp600 ribu, subsidi ini adalah pengalihan subsidi
bahan bakar minyak (BBM).BSU 2022 ini akan diberikan kepada penerima yang berhak
mendapatkannya.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengalirkan
kembali BSU kepada penerima yang telah memenuhi syarat.Kini Kemnaker terus menyiapkan berbagai
langkah percepatan penyaluran BSU tahun 2022 tersebut.Sehingga tujuannya untuk menjamin BSU
tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel.Lantas bagaimana cara mengecek penerima BSU 2022 ini?
Apa saja persyaratannya?Dikutip dari Kontan.co.id, bisa melalui aplikasi BPJSTKU, melalui website di
laman
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id,
ataupun
website
resmi
Kemnaker,
yakni
bsu.kemnaker.go.id.Masyarakat juga dapat akses layanan WhatsApp di nomor 081380070175 maupun
call center Layanan Masyarakat 175 untuk memastikan sebagai penerima subsidi gaji Rp 600 ribu tahun
2022.Lewat laman Kemnaker:1. Masuk website bsu.kemnaker.go.id2. Daftar AkunApabila belum
memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun
dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.3. Login ke akun
Kemnaker4. Lengkapi ProfilLengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status
pernikahan dan tipe lokasi.5. Cek PemberitahuanLantas, nantinya akan ada notifikasi, apakah menjadi
penerima subsidi gaji Rp 600 ribu tahun 2022 atau tidak.Syarat Penerima BSU 2022-BSU Rp600 ribu
diberikan ke pekerja yang bergaji Rp3,5 juta per bulan.-Warga Negara Indonesia (WNI)-Berprofesi sebagai
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pekerja upah/gaji-Peserta aktif BPJS KetenagakerjaanLangkah-langkah Penyaluran BSU 2022Dikutip dari
laman setkab.go.id, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut BSU Tahun 2022
merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah.Sebagaimana instruksi Presiden RI
Joko Widodo (Jokowi), BSU akan disalurkan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5
juta per bulan yang masing-masing 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," pungkasnya"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 Menaker Ida.Ida menjelaskan, perihal langkah-langkah untuk penyaluran BSU,
di antaranya:-Penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSUFinalisasi regulasi berupa peraturan Menaker tentang penyaluran BSU-Koordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait pemadanan data.Koordinasi dilakukan antara lain 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.
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Positive

Summary Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi beraudiensi dengan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Senin (5/9). "KSPN akan menjadi mitra kritis yang sehat
dan akan bersinergi dengan Kementerian ketenagakerjaan dalam upaya perlidungan
pekerja/buruh dengan cara memberikan saran dan kritik yang beradab," kata Ristadi dalam
pertemuan itu, dikutip dari keterangan tertulis. Sementara itu, Wasekjen DPP KSPN Heru
Budi Utoyo menyampaikan aspirasi anggotanya yang keberatan maupun menolak kenaikan
harga BBM. Kemudian, KSPN pun mendorong ketika BBM naik, Kemenaker harus segera
membuat terobosan kebijakan dengan melakukan penyesuaian upah pekerja/buruh dan
perbaikan secara menyeluruh terhadap sistem pengupahan secara nasional.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi beraudiensi dengan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Senin (5/9).Dalam pertemuan itu, Ristadi dan jajaran menyampaikan
berbagai persoalan tentang ketenagakerjaan, termasuk dampak kenaikan harga BBM terhadap
pekerja."KSPN akan menjadi mitra kritis yang sehat dan akan bersinergi dengan Kementerian
ketenagakerjaan dalam upaya perlidungan pekerja/buruh dengan cara memberikan saran dan kritik yang
beradab," kata Ristadi dalam pertemuan itu, dikutip dari keterangan tertulis.Ristadi kemudian mengkritisi
pendistribusian bantuan subsidi upah (BSU) yang belum dirasakan manfaatnya oleh semua
pekerja."Masih banyak pekerja yang belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan,
sehingga mereka tidak mendapatkan BSU, padahal seharusnya mereka berhak mendapatkannya,"
ungkapnya.Dia menyebut pendataan dan pendistribusian BSU masih perlu dievaluasi dan ditinjau ulang
agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh pekerja/buruh.Dengan demikian, program tersebut tidak
justru menimbulkan kecemburuan sosial antarpekerja atau buruh maupun antarkelompok masyarakat
lainnya. "Maka perlu adanya perbaikan dalam sistem pendistribusian BSU," ujar Ristadi.Sementara itu,
Wasekjen DPP KSPN Heru Budi Utoyo menyampaikan aspirasi anggotanya yang keberatan maupun
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menolak kenaikan harga BBM.Kenaikan harga BBM itu menurutnya akan memicu naiknya harga
kebutuhan pokok lainnya, sehingga bakal berdampak secara langsung kepada pekerja/buruh dan
masyarakat pada umumnya."Kami meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang atas kebijakannya
dalam menaikkan harga BBM dan membatalkan kebijakan tersebut, serta mencari solusi lain selain
menaikkan harga BBM," ungkap Heru.Kemudian, KSPN pun mendorong ketika BBM naik, Kemenaker
harus segera membuat terobosan kebijakan dengan melakukan penyesuaian upah pekerja/buruh dan
perbaikan secara menyeluruh terhadap sistem pengupahan secara nasional."PP 36 tahun 2021 tidak akan
mampu menjawab persoalan pengupahan pascakenaikan harga BBM," ucapnya.Selain itu, Heru menilai
upah pekerja/buruh saat ini pun belum mampu untuk menutup kebutuhan hidup layak, sedangkan BSU
yang dijanjikan pemerintah hanya bersifat sementara."Karena pendistribusiannya dibatasi, sementara
kenaikan harga kebutuhan akan terus melonjak yang tidak akan terkejar dengan upah yang masih
minim," ujar Heru.Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah mengatakan kementeriannya akan segera merilis
program BSU yang menargetkan pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta melalui pendataan dari BPJS
Ketenagakerjaan."Perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJSTK untuk mendapatkan manfaat
BSU, dan terkait BSU akan diberikan oleh Menteri Keuangan melalui Menteri Ketenagakerjaan," ujar
Ida.Dia menyebut dalam pembagian BSU, Kemenaker sangat berhati-hati dalam melaksanakan program
tersebut."Uang BSU yang akan dibagikan kepada pekerja langsung dari Kementerian Keuangan kepada
bank-bank terkait untuk pembagiannya," Ida menambahkan.Redaktur &
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Positive

Summary Pengurus DPP dipimpin oleh Presiden KSPN Ristadi yang menemui Ida Fauziah beserta staf
Kemenaker di Ruang Kerja Menaker, Jakarta. "Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau
biasa kita sebut dengan KSPN Nusantara ini didirikan untuk menjadi gerakan serikat
pekerja/serikat buruh yang mampu menyesuaikan arah perjuangan serikat pekerja/serikat
buruh untuk memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh di
Indonesia, untuk itu KSPN perlu membangun sinergitas dan kemitraan dgn Kementerian
Ketenagakerjaan dalam mewujudkan hal tersebut," jelas Ristadi di hadapan Menaker Ida
Fauziah. "Dalam pembagian BSU Kemenaker sangat berhati-hati dalam melaksanakan
program tersebut, uang BSU yang di akan di bagian kepada pekerja langsung dari
Kementerian Keuangan kepada bank-bank terkait untuk pembagiannya," pungkas Ida
Fauziah. Pengurus KSPN Nusantara melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziah pada Senin (5/9/2022).

Pengurus KSPN Nusantara melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pada Senin
(5/9/2022).Pengurus DPP dipimpin oleh Presiden KSPN Ristadi yang menemui Ida Fauziah beserta staf
Kemenaker di Ruang Kerja Menaker, Jakarta.Audiensi itu untuk membahas tentang keorganisasian dan
isu-isu ketenagakerjaan.Presiden KSPN, Ristadi menyampaikan keberadaan dan perkembangan
organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) sebagai mitra kritis pemerintah yang berdiri
pada tanggal 1 Juni 2022 bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila.Anggota afiliasi sebanyak delapan
Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia yaitu FKSPN, FISBI, FSPIB, FSPSI, FSPOI, FSPSI
PEMBAHARUAN, FSBB, dan FSBI."Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau biasa kita sebut dengan
KSPN Nusantara ini didirikan untuk menjadi gerakan serikat pekerja/serikat buruh yang mampu
menyesuaikan arah perjuangan serikat pekerja/serikat buruh untuk memperjuangkan perlindungan dan
kesejahteraan bagi pekerja/buruh di Indonesia, untuk itu KSPN perlu membangun sinergitas dan
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kemitraan dgn Kementerian Ketenagakerjaan dalam mewujudkan hal tersebut," jelas Ristadi di hadapan
Menaker Ida Fauziah."KSPN Nusantara akan menjadi mitra kritis yang sehat dan akan bersinergi dengan
Kementerian ketenagakerjaan dalam upaya perlidungan pekerja/buruh dengan cara memberikan saran
dan kritik yang beradab," lanjut Ristadi.Ristadi mengkritisi terkait Pendistribusian Bantuan Subsidi Upah
(BSU) yang tidak semua pekerja/buruh merasakan manfaatnya."Masih banyak pekerja yang belum
didaftarkan ke BPJS ketenagakerjaan oleh perusahaan, sehingga mereka tidak mendapatkan BSU,
padahal seharusnya mereka berhak mendapatkannya," ujar Ristadi."Pendataan dan pendistribusian BSU
masih perlu di evaluasi dan ditinjau ulang, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat
pekerja/buruh, dan juga agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar pekerja/buruh dan antar
kelompok masyarakat lainnya, maka perlu adanya perbaikan dalam sistem pendistribusian BSU," tegas
Ristadi.Sedangkan Wasekjen DPP KSPN, Heru Budi Utoyo menyampaikan aspirasi anggota KSPN yang
merasa keberatan dan menolak atas kenaikan harga BBM.Pasalnya kenaikan harga BBM tersebut akan
memicu kenaikan harga kebutuhan lainnya dan akan berdampak secara langsung kepada pekerja/buruh
dan masyarakat pada umumnya."Kami meminta kepada Pemerintah untuk meninjau ulang atas
kebijakannya dalam menaikkan harga BBM dan membatalkan kebijakan tersebut, serta mencari solusi
lain selain menaikkan harga BBM," ungkap Heru.KSPN Nusantara menyayangkan atas kebijakan kenaikan
harga BBM yang tidak diimbangi dengan penyesuaian upah pekerja/buruh yg dinilai masih rendah."Ketika
harga BBM naik, maka Menteri Ketenagakerjaan harus segera membuat terobosan kebijakan dengan
melakukan penyesuaian upah pekerja/buruh dan perbaikan secara menyeluruh terhadap sistem
pengupahan secara Nasional, PP 36 tahun 2021 tidak akan mampu menjawab persoalan pengupahan
paska terjadi kenaikan harga BBM," kata Heru."Upah pekerja/buruh saat inipun belum mampu untuk
menutup kebutuhan hidup layak, BSU hanyalah bersifat sementara karena pendistribusiannya dibatasi,
sementara kenaikan harga kebutuhan akan terus melonjak yang tidak akan terkejar dengan upah yang
masih minim," lanjut Heru.KSPN Nusantara juga menekankan perlunya ketegasan dan kejelasan terhadap
sistem pengawasan ketenagakerjaan khususnya terkait dengan kebebasan berserikatSebab, di beberapa
tempat ada dugaan terjadinya penghalang-halangan berserikat dengan melakukan intimidasi dan
diskriminasi.Maka KSPN Nusantara meminta ada tinjauan khusus terhadap pelaksanaan pengawasan
ketenagakerjaan dalam kebebasan berserikat.KSPN menyampaikan pengaduan yang terjadi di Sulawesi
Tenggara agar terhadap perusahaan yang diduga melakukan tindakan tersebut agar dapat
diperiksa.Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, menyampaikan bahwa Kementerian
ketenagakerjaan akan segera merilis program Batuan Subsidi Upah (BSU) yang menargetkan pekerja
dengan upah dibawah Rp 3.500.000 melalui pendataan dari BPJS Ketenagakerjaan."Perusahaan wajib
mendaftarkan keryawannya ke BPJSTK untuk mendapatkan manfaat BSU, dan terkait BSU akan diberikan
oleh Menteri Keuangan melalui Menteri Ketenagakerjaan," jelas Ida Fauziah."Dalam pembagian BSU
Kemenaker sangat berhati-hati dalam melaksanakan program tersebut, uang BSU yang di akan di bagian
kepada pekerja langsung dari Kementerian Keuangan kepada bank-bank terkait untuk pembagiannya,"
pungkas Ida Fauziah.
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Neutral

Summary Sebanyak 96 orang peserta dengan beragam latar belakang pendidikan dan beragam materi
pelatihan mengikuti program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi di Balai
Latihan Kerja Kabupaten Barito Kuala (BLK Batola), Senin (5/9/2022).

Sebanyak 96 orang peserta dengan beragam latar belakang pendidikan dan beragam materi pelatihan
mengikuti program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja
Kabupaten Barito Kuala (BLK Batola), Senin (5/9/2022)Kepala Balai Latihan Kerja Barito Kuala (Batola)
Sahminan mengatakan, total peserta mengikuti program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis
kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) Batola sebanyak 96 orang"Untuk tahap pertama dimulai hari ini
diikuti sebanyak 64 orang Tahap selanjutnya diikuti 34 orang," jelas Sahminan, di Marabahan, Senin
(5/9/2022)Menurut dia, pada tahap pertama ada pelatihan pembuatan roti dan kue, pelatihan komputer,
pelatihan menjahit, serta pelatihan service sepeda motor konvensionalSedangkan tahap kedua, sebut
dia, akan ada pelatihan komputer dan servis sepeda motor injeksiTerpisah, Bupati Batola Hj Noormiliyani
AS melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Anjar Wijaya mengatakan, pelatihan tersebut selaras dengan
RPJMD Pemkab Batola 2017-2022 dalam misi ketiga dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme
SDM"Dukungan Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui BLK UPTP Samarinda dan UPTD BLK Batola
sangat penting dalam peningkatan angkatan kerja di Batola," sebut AnjarStaf ahli juga menyampaikan
ucapan terimakasih atas terselenggaranya pelatihan tersebut karena dinilai sangat berguna untuk
meningkatkan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja di Batola"Bupati berharap melalui
pelatihan ini mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan para lulusan SD, SMP maupun SLB, "
jelas mantan ketua Satpol PP Batola iniLebih lanjut dia mengemukakan, bupati mengucapkan terimakasih
dan apresiasi kepada Kepala Dinas Transmigrasi, Balai Besar Pelatihan Tenaga Kerja Bekasi dan BLK UPTP
SamarindaDia berharap, sinergitas antara pusat dan daerah ini dapat terus beelnajut dan semakin
ditingkatkan"Kepada para peserta, bupati berpesan agar mengikuti kegiatan ini sungguh-sungguh agar
menjadi bekal wirausaha mandiri nantinya, " tambah AnjarPada pelatihan itu dihadiri Camat Marabahan
Eko Purnomo Sakti, perwakilan BLK Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Barito Kuala(Batola) Muhammad Hasbi serta perwakilan BLK Samarinda, BLK Balangan dan
BLK Tapin
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Positive

Summary Sederet pencapaian tersebut berhasil mengantarkan Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah
berhasil membawa pulang trofi penghargaan kategori Certificate of Presentation dalam
ajang IVL 2022. Terkait hal ini, Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah sempat membeberkan
capaian pertumbuhan ekonomi di daerahnya yang meningkat pesat. Bupati Ogan Komering
Ulu (OKU) Timur Lanosin Hamzah sukses meraih penghargaan Indonesia Visionary Leader
2022. Apresiasi indonesia Visionary Leader's Certificate of Presentation tersebut diterima
secara langsung oleh Lanosin di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin
(5/9/2022).

Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Lanosin Hamzah sukses meraih penghargaan Indonesia Visionary
Leader 2022. Apresiasi indonesia Visionary Leader's Certificate of Presentation tersebut diterima secara
langsung oleh Lanosin di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin (5/9/2022).Malam
penghargaan Indonesia Visionary Leader (IVL) 2022 ini dibuka langsung oleh Komisaris Utama PT MNC
Asia Holding Tbk Agung Firman Sampurna. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Ketua DPD RI AA
LaNyalla Mahmud Mattalitti, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.Dalam sambutannya, Agung Firman Sampurna memberikan
apresiasinya kepada segenap kepala daerah yang telah memberikan inspirasi melalui beragam program
terbaik untuk daerah yang dipimpinnya.Selain itu, dia juga mengatakan jika Indonesia Visionary Leader
adalah signature program yang telah menjadi komitmen dari MNC Portal Indonesia untuk turut andil
dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh, memiliki visi, dan kemampuan
beradaptasi dalam situasi yang luar biasa."Indonesia Visionary Leader program strategis yang
diselenggarakan berkala, oleh MNC Portal Indonesia dalam upaya untuk mengetahui upaya yang
dilakukan kepala daerah dalam merumuskan, mengomunikasikan dan, serta membudayakan visi hebat
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mereka pada wilayahnya masing-masing," ujarnya.Pada malam penghargaan Indonesia Visionary Leader
2022, juga diberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada almarhum Tjahjo Kumolo. Apresiasi
tersebut diberikan atas kontribusi besarnya kepada negara selama menjabat sebagai Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.Indonesia Visionary Leader
merupakan ajang bagi kepala daerah untuk menyampaikan strategi dan inovasinya dalam mendorong
percepatan pemulihan ekonomi di daerahnya masing-masing. Kali ini, ajang IVL 2022 digelar dengan tajuk
"Strategi Pemerintah Daerah untuk Percepatan Ekonomi".Terkait hal ini, Bupati OKU Timur Lanosin
Hamzah sempat membeberkan capaian pertumbuhan ekonomi di daerahnya yang meningkat pesat.
Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi OKU Timur pada 2019 berada di angka 0,37 persen. Jumlah ini
meningkat tajam pada 2022 yang menyentuh 4,66 persen.Tak tanggung-tanggung, OKU Timur menjadi
daerah dengan angka pertumbuhan ekonomi terbesar dan tertinggi kedua di Sumatera Selatan. Bukan
tanpa sebab, Bupati Lanosin menegaskan, hal ini dipicu oleh dominasi sektor pertanian yang memberikan
sumbangsih terbesar dalam perolehan persentase tersebut.Pada 2021, OKU Timur turut menduduki
peringkat empat kabupaten dengan peningkat produksi padi tertinggi dari Kementerian Pertanian
Republik Indonesia (RI). Daerah ini berhasil mencatatkan produksi padi sebesar 558. 995 ton gabah kering
giling (GKG).Potensi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Lanosin dengan menciptakan berbagai inovasi
pamungkas untuk mengembangkan ekonomi. Salah satunya, yaitu dengan memberikan kredit untuk
UMKM dan para petani. Penyaluran kredit dilakukan melalui penguatan kelembagaan, sosialisasi,
kemitraan UMKM dan koordinasi kelompok tani bersama seluruh OPD, Forkopimda, media massa, serta
kelompok masyarakat.Pihaknya menyediakan pinjaman dengan bunga ringan demi membantu petani
dan UMKM untuk mengembangkan sektor pertanian. Tak lupa, Lanosin juga turut mendorong daya saing
investasi dan optimalisasi peran dunia usaha melalui penguatan local value chain.Bersama jajaran
Pemerintah Daerah OKU Timur, Bupati Lanosin menjalankan misinya untuk meningkatkan perekonomian
daerah yang berbasis pada pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan. Hal ini agar
dapat terjadi penyerapan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.Foto
bersama kepala daerah peraih penghargaan dengan jajaran Menteri dan Ketua DPD RI yang hadir pada
malam puncak Indonesia Visionary Leader 2022.Pertumbuhan ekonomi OKU Timur makin cemerlang usai
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan kabupaten ini menjadi salah satu lokasi food estate
dengan luasan 15.000 hektar. Sederet pencapaian tersebut berhasil mengantarkan Bupati OKU Timur
Lanosin Hamzah berhasil membawa pulang trofi penghargaan kategori Certificate of Presentation dalam
ajang IVL 2022.Dirinya pun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah mendukung dan turut bahu-membahu dalam mendorong Kabupaten OKU Timur untuk terus
tumbuh dan pulih dari pandemi Covid-19.Melalui raihan penghargaan ini, Lanosin juga berharap jika
hubungan dengan pemerintah pusat dapat terjalin lebih baik lagi."Harapan besar dari penghargaan yang
saya dapat ini yang jelas hubungan antara kita dan pemerintah pusat lebih terjalin lebih baik lagi yang
mana tadi langsung didatangi oleh para menterinya," kata Lanosin.Seperti diketahui, pemberian
penghargan IVL 2022 telah melalui proses penjurian yang dilakukan oleh Ketua Pembina Indonesian
Institute for Corporate Directorship Andi Ilham Said, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Indonesia Budi Frensidy, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof Robert A.
Simanjuntak.Kemudian, Kasubdit Fasilitasi KDH dan DPRD Wilayah IV, Dit Fasilitasi Kepala Daerah dan
DPRD, Ditjen OTDA Kemendagri L. Saydiman Marto, Direktur Fasilitasi Kelembagaan Kepegawaian dan
Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah, serta Direktur Eksekutif The
Political Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto.
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Positive

Summary Hal serupa dikemukakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Pemerintah
membagikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat untuk meredam dampak kenaikan
harga BBM. Bansos tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 ribu untuk 20,65
juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebar Rp 600 ribu
untuk 16 juta pekerja yang gajinya Rp 3,5 juta ke bawah. Pengamat ekonomi Defiyan Cori
mengatakan, bansos bisa dijadikan cara untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Pemerintah membagikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat untuk meredam dampak kenaikan
harga BBM. Bansos tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 ribu untuk 20,65 juta Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebar Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja yang
gajinya Rp 3,5 juta ke bawah.Pengamat ekonomi Defiyan Cori mengatakan, bansos bisa dijadikan cara
untuk mempertahankan daya beli masyarakat. "Kebijakan pro rakyat harus dilanjutkan," ujarnya, seperti
keterangan yang diterima redaksi, Selasa (5/9).Hal serupa dikemukakan Kepala Badan Intelijen Negara
(BIN) Budi Gunawan. Dia menegaskan, pengalihan subsidi akan memitigasi dampak geopolitik global
terhadap tekanan energi nasional serta membuat desain APBN lebih tepat sasaran.Budi mengatakan,
Pemerintah saat ini fokus melindungi masyarakat tak mampu melalui skema bantalan sosial serta
perlindungan sosial lainnya. "Pemerintah memastikan rakyat di kelompok terbawah akan mendapat
perlindungan maksimal dari kebijakan ini," ucapnya.Sebagai penyalur BLT, PT Pos Indonesia terus
berkoordinasi mengenai data Keluarga Penerima Manfaat dengan Kementerian Sosial, sehingga data
20,6 juta orang bisa segera diperoleh. Penyaluran BLT itu akan dilakukan dengan tiga cara. Yakni, melalui
Kantor Pos terdekat bagi penerima manfaat yang berdomisili dalam radius sekitar 500 meter dari Kantor
Pos. Kemudian, melalui komunitas, seperti RT/RW, kelurahan dan kecamatan. Ketiga, mengantar
langsung ke setiap rumah bagi kalangan disabilitas, orang tua, dan warga yang bermukim di wilayah 3T
(terdepan, tertinggal, terluar).Sementara, BSU akan dikucurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
Ada tiga kriteria tambahan penerima BSU. Yakni, bukan peserta Program Keluarga Harapan (PKH), tidak
pernah menjadi peserta program Kartu Prakerja, dan peserta bukan anggota TNI, Polri, maupun Aparatur
Sipil Negara (ASN).Data penerima BSU disesuaikan dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar
hingga Juli 2022. Penyalurannya akan dilakukan melalui bank BUMN dan PT Pos Indonesia.Menteri Sosial
Tri Rismaharini menyampaikan, BLT BBM untuk 18.486.756 keluarga siap disalurkan melalui PT Pos
Indonesia. Angka tersebut masih kurang dari target awal yang mencapai 20,65 juta keluarga.Menurut
Risma, BLT diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, dengan nominal Rp 150. 000 per bulan
dan diberikan per dua bulan kepada penerima. Sehingga secara total penerima bantuan akan mendapat
Rp 300. 000 di bulan September dan Desember 2022.
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Positive

Summary Wali Kota Madiun Maidi berhasil memboyong penghargaan dalam ajang Indonesia Visionary
Leader 2022. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, Wali kota Maidi
melakukan terobosan yakni dengan pembangunan masif berbagai infrastruktur di Kota
Madiun sebagai salah satu penopang perkembangan ekonomi. Selain penganugerahan
penghargaan pada kepala daerah berprestasi, acara IVL ini juga sebagai tribute untuk
almarhum Tjahjo Kumolo. Dalam pembukaan ajang IVL 2022 ini, Agung Firman Sampurna
mengungkapkan apresiasinya kepada kepala daerah yang dapat memberikan inspirasi
melalui inovasi-inovasinya, meski dalam keadaan yang tidak mudah di masa pandemi.

Wali Kota Madiun Maidi berhasil memboyong penghargaan dalam ajang Indonesia Visionary Leader
2022. dalam kategori Best Overall. Penghargaan berhasil diraih usai dirinya memaparkan dan meyakinkan
para juri terkait programnya dalam meningkatkan perekonomian daerah yang dipimpinnya di masa
pandemi.Ajang yang diselenggarakan pada 5 September 2022 di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat
ini dibuka langsung oleh Komisaris Utama MNC Asia Holding Tbk Agung Firman Sampurna.Sejumlah
menteri dan pejabat tinggi hadir dalam kesempatan ini, di antaranya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia,
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi
Tjahjanto, Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauziyah, Menteri Koordinator POLHUKAM Mahfud MD,
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy,
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki,
Menteri Hukum dan Prof. Yasonna H. Laoly, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.Acara juga dihadiri
Taufik Madjid, Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ketua DPD
RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Wakil Ketua DPD Letjen TNI Nono Sampono.Sejumlah pejabat
MNC juga hadir di acara ini yakni Direktur Corsec MNC Group Syafril Nasution, Managing Director MNC
Portal Indonesia Rafael Utomo, News Director of MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana, Chief News
Officer MNC Media Prabu Revolusi Director of Sales & Marketing MNC Portal Indonesia Esmal
Diansyah.Selain penganugerahan penghargaan pada kepala daerah berprestasi, acara IVL ini juga sebagai
tribute untuk almarhum Tjahjo Kumolo. Dalam kesempatan ini juga diberikan penghargaan Lifetime
Achievement pada mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
Penghargaan diterima langsung oleh putri Tjahjo Kumolo, Rahajeng Widyaswari.Semasa hidup ia turut
berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan Indonesia Visionary Leader mulai dari sesi awal hingga
2021 lalu.Dalam pembukaan ajang IVL 2022 ini, Agung Firman Sampurna mengungkapkan apresiasinya
kepada kepala daerah yang dapat memberikan inspirasi melalui inovasi-inovasinya, meski dalam keadaan
yang tidak mudah di masa pandemi.Ia juga menyatakan IVL adalah signature program yang telah menjadi
komitmen dari MNC Portal Indonesia untuk turut andil dalam menghasilkan pemimpin pemimpin bangsa
yang tangguh, memiliki visi, dan kemampuan beradaptasi dalam situasi yang luar biasa."Gagasan ini
menjadi semakin relevan karena dalam dua tahun terakhir, Indonesia dan dunia, mengalami tekanan
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yang luar biasa akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, media massa sebagai salah satu alat untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa, dipandang perlu untuk berpartisipasi aktif dalam menghasilkan
pemimpin-pemimpin yang bangsa yang visioner, tangguh dan memiliki kemampuan beradaptasi di situasi
yang berubah. Tetapi tetap mengarusutamakan dan mengutamakan pelayanan pada masyarakat, "
tegasnya.IVL merupakan program rutin yang diselenggarakan MPI, bertujuan menggali upaya daerah
dalam merumuskan, mengomunikasikan, mengimplementasikan visi dan strategi di wilayah
kepemimpinannya. IVL kali ini mengusung tema "Strategi Pemerintah Daerah untuk Percepatan
Ekonomi". Di ajang IVL ini diberikan penghargaan kepada 14 kepala daerah.Usai menerima penghargaan
Wali Kota Maidi menyatakan rasa bersyukurnya atas apresiasi yang diterima. Ia juga berharap ini agar
diteruskan karena kompetitif di dalam program-program yang ada di daerah menjadi penyemangat
kepala daerah. " Ini penting sekali, " katanya.Ia juga mengatakan jika kepala daerah semangat, maka
pembangunan di daerah mudah dilaksanakan.Pandemi Covid menimbulkan berbagai masalah. Oleh
karena itu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah terus terdorong untuk mencari solusi terhadap
permasalahan pandemi Covid-19. Dengan ajang ini bisa tergambar bagaimana solusi yang dijalankan oleh
para pemimpin atau kepala daerah tersebut dalam mendorong percepatan ekonomi, termasuk Wali Kota
Maidi.Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, Wali kota Maidi melakukan
terobosan yakni dengan pembangunan masif berbagai infrastruktur di Kota Madiun sebagai salah satu
penopang perkembangan ekonomi.Ia juga kerap memimpin langsung pelaksanaan pembangunan di
kotanya untuk memastikan bahwa apa yang dicanangkan tereksekusi dengan optimal. Maidi juga
melakukan sinergi dengan berbagai pihak. Ia memaparkan, dirinya melibatkan penuh sedikitnya enam
stakeholder untuk menggerakan roda perekonomian yakni akademisi, swasta, komunitas, masyarakat,
pemerintah dan media.Ia berkeyakinan infrastruktur akan bisa mengangkat ekonomi, ekonomi kita akan
tumbuh. Sehingga menurutnya jika tidak punya destinasi wisata, kita bikin lokasi wisata buatan yang
menarik wisatawan untuk datang.IVL merupakan agenda tahunan MNC Portal sejak 2017. Bertindak
sebagai Dewan juri kegiatan terdiri atas Andi Ilham Said, Ketua Pembina Indonesian Institute for
Corporate Directorship; Budi Frensidy Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Universitas Indonesia;
Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ; L.
Saydiman Marto, Kasubdit Fasilitasi KDH dan DPRD Wil. IV, Dit. Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen
OTDA, Kemendagri; Cheka Virgowansyah, Direktur Fasilitasi Kelembagaan Kepegawaian dan Perangkat
Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri serta Dr. Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political
Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta.
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Positive

Summary Sebuah kebanggaan bagi Bupati Toba Poltak Sitorus menyabet penghargaan dalam ajang
bergengsi Indonesia Visionary Leader (IVL) X 2022. Gelaran IVL 2022 ini diselenggarakan di
iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022). Melalui apresiasi Best in
Leadership based on Local Wisdom ini, Bupati Toba mengusung Danau Toba sebagai
Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Ia sangat bangga dan mengucapkan syukur atas
penghargaan yang diraihnya dalam IVL 2022 ini.

Sebuah kebanggaan bagi Bupati Toba Poltak Sitorus menyabet penghargaan dalam ajang bergengsi
Indonesia Visionary Leader (IVL) X 2022. Gelaran IVL 2022 ini diselenggarakan di iNews Tower, Kebon
Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).Melalui apresiasi Best in Leadership based on Local Wisdom ini,
Bupati Toba mengusung Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Ia sangat
bangga dan mengucapkan syukur atas penghargaan yang diraihnya dalam IVL 2022 ini."Malam ini kami
dari Toba sangat bangga, dan terima kasih untuk MNC Group, yang menganugerahi Toba sebagai Best in
Leadership based on Local Wisdom. Ini mendorong dan menyemangati kita untuk mencapai visi misi kita,
mencapai Toba bersinar, kita memberdayakan masyarakat dengan lokal wisdom, kita sebut Batak Naraja,
supaya dengan ini masyarakat ikut berpartisipasi berdaya guna untuk membangun Toba,"
ucapnya.Strategi yang inovatif dilakukan Pemkab Toba dalam hal peningkatan industri pariwisata dengan
menjaga kearifan lokal. Seperti diketahui, kawasan Danau Toba telah ditetapkan menjadi kawasan
strategis pariwisata Nasional dan destinasi pariwisata super prioritas.Bupati Toba mengungkapkan,
target kunjungan wisatawan pasca pandemi adalah 1.000.000 kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan
pada saat libur Hari Raya 2022 mencapai 149. 563 jiwa.Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Toba
melakukan penataan 36 desa wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata. Di samping itu juga ada
inovasi-inovasi yang digencarkan melalui digitalisasi pariwisata, seperti QR barcode lokasi wisata, ebooklet wisata, memanfaatkan vlogger mempromosikan tempat wisata, dan menyambut Tulang dan
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Nantulang (dengan Hospitality)."Kami melakukan penataan kawasan wisata, di antaranya Pantai Lumban
Bulbul, Pasir Putih Parparean, Pangkodian Balige, Pardinggaran Laguboti, Hatulian. Kawasan wisatanya
lainnya adalah Panatapan Bukit Tarabunga, Desa Adat Ragi Hotang, Batu Basiha, Air Terjun Situmurun,
Panorama Meat," tuturnya.Selain itu, lanjutnya, Pemkab Toba juga melakukan pembangunan
infrastruktur amenitas (berupa gazebo, jalan setapak, kios kuliner, toilet dan balai kesenian).Bupati
kelahiran Medan ini juga mengatakan, dalam mewujudkan visi Kabupaten Toba unggul dan bersinar
melalui pariwisata berkat dan meriah, kearifan lokal Kabupaten Toba juga menjadi prioritas, yaitu dengan
melestarikan pakaian tenun adat Batak yang biasa dikenal dengan nama Ulos.Sebanyak 604 IKM telah
bergabung ke dalam pengrajin Ulos. Pemkab Toba juga berupaya memberikan bantuan 4.011 ikat benang
tenun kepada 21 kelompok pengrajin Ulos dan memberikan pelatihan penggunaan pewarna alam. Kini,
Ulos telah menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Toba.Tak hanya strategi-strategi yang inovatif
di bidang pariwisata, Pemkab Toba juga membangun strategi di bidang, pertanian, kesehatan,
infrastruktur, dan sumber daya masyarakat yang unggul.Dengan langkah-langkah tersebut, Bupati Toba
berharap dapat mempercepat pemulihan ekonomi di daerahnya.Ajang penghargaan IVL 2022 ini dibuka
langsung oleh Komisaris Utama PT MNC Asia Holding Tbk Agung Firman Sampurna. Ia mengatakan IVL
2022 merupakan signature program yang telah menjadi komitmen dari MNC portal Indonesia untuk turut
andil dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh, memiliki visi, dan kemampuan
beradaptasi dalam situasi yang luar biasa."IVL adalah program strategis yang diselenggarakan berkala,
oleh MNC Portal Indonesia dalam upaya untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepala daerah dalam
merumuskan, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan serta membudayakan visi hebat mereka,"
ujarnya.Di malam penghargaan Indonesia Visionary Leader 2022, juga diberikan penghargaan Lifetime
Achievement kepada almarhum Tjahjo Kumolo. Apresiasi tersebut diberikan atas kontribusi besarnya
kepada negara selama menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia. Cindera mata diterima secara langsung oleh Rahajeng Widyaswari yang
merupakan anak dari Almarhum Tjahjo Kumolo.Pada kegiatan ini, para pimpinan daerah diuji
memaparkan program percepatan pemulihan ekonomi di daerahnya masing-masing. Bagaimana setiap
daerah menciptakan strategi dan inovasi dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi.Adapun
para malam puncak Indonesia Visionary Leader 2022 ini dihadiri juga oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla
Mahmud Mattalitti, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan
HAM Yasonna Laoly.Selamat kepada para kepala daerah yang meraih penghargaan!
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Positive

Summary Wali Kota Madiun Maidi berhasil memboyong penghargaan dalam ajang Indonesia Visionary
Leader 2022 dalam kategori Best Overall. Dalam pembukaan ajang IVL 2022 ini, Agung
Firman Sampurna mengungkapkan apresiasinya kepada kepala daerah yang dapat
memberikan inspirasi melalui inovasi-inovasinya, meski dalam keadaan yang tidak mudah di
masa pandemi. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, Wali kota Maidi
melakukan terobosan yakni dengan pembangunan masif berbagai infrastruktur di Kota
Madiun sebagai salah satu penopang perkembangan ekonomi. Ajang yang diselenggarakan
pada Kamis (5/9/2022) di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini dibuka langsung oleh
Komisaris Utama MNC Asia Holding Tbk Agung Firman Sampurna.

Wali Kota Madiun Maidi berhasil memboyong penghargaan dalam ajang Indonesia Visionary Leader 2022
dalam kategori Best Overall. Penghargaan berhasil diraih usai dirinya memaparkan dan meyakinkan para
juri terkait programnya dalam meningkatkan perekonomian daerah yang dipimpinnya di masa
pandemi.Ajang yang diselenggarakan pada Kamis (5/9/2022) di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat
ini dibuka langsung oleh Komisaris Utama MNC Asia Holding Tbk Agung Firman Sampurna.Sejumlah
menteri dan pejabat tinggi hadir dalam kesempatan ini, di antaranya Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ida
Fauziyah, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Teten
Masduki, serta Menteri Hukum dan HAM Prof Yasonna H. Laoly.Acara juga dihadiri Taufik Madjid, Sekjen
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ketua DPD RI AA La Nyalla
Mahmud Mattalitti, dan Wakil Ketua DPD Letjen TNI (Mar) Nono Sampono.Sejumlah pejabat MNC juga
hadir di acara ini yakni Direktur Corsec MNC Group Syafril Nasution, Managing Director MNC Portal
Indonesia Rafael Utomo, News Director of MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana, Chief News Officer MNC
Media Prabu Revolusi Director of Sales & Marketing MNC Portal Indonesia Esmal Diansyah.Selain
penganugerahan penghargaan pada kepala daerah berprestasi, acara IVL ini juga sebagai tribute untuk
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almarhum Tjahjo Kumolo. Dalam kesempatan ini juga diberikan penghargaan Lifetime Achievement pada
mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. Penghargaan diterima
langsung oleh putri Tjahjo Kumolo, Rahajeng Widyaswari.Semasa hidup, dia turut berkontribusi dalam
mendukung penyelenggaraan Indonesia Visionary Leader mulai dari sesi awal hingga 2021 lalu.Dalam
pembukaan ajang IVL 2022 ini, Agung Firman Sampurna mengungkapkan apresiasinya kepada kepala
daerah yang dapat memberikan inspirasi melalui inovasi-inovasinya, meski dalam keadaan yang tidak
mudah di masa pandemi.Dia juga menyatakan IVL adalah signature program yang telah menjadi
komitmen dari MNC Portal Indonesia untuk turut andil dalam menghasilkan pemimpin pemimpin bangsa
yang tangguh, memiliki visi, dan kemampuan beradaptasi dalam situasi yang luar biasa."Gagasan ini
menjadi semakin relevan karena dalam dua tahun terakhir, Indonesia dan dunia, mengalami tekanan
yang luar biasa akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, media massa sebagai salah satu alat untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa, dipandang perlu untuk berpartisipasi aktif dalam menghasilkan
pemimpin-pemimpin yang bangsa yang visioner, tangguh dan memiliki kemampuan beradaptasi di situasi
yang berubah. Tetapi tetap mengarusutamakan dan mengutamakan pelayanan pada masyarakat,"
tuturnya.IVL merupakan program rutin yang diselenggarakan MPI, bertujuan menggali upaya daerah
dalam merumuskan, mengomunikasikan, mengimplementasikan visi dan strategi di wilayah
kepemimpinannya. IVL kali ini mengusung tema "Strategi Pemerintah Daerah untuk Percepatan
Ekonomi". Di ajang IVL ini diberikan penghargaan kepada 14 kepala daerah.Usai menerima penghargaan
Wali Kota Maidi menyatakan rasa bersyukurnya atas apresiasi yang diterima. Dia juga berharap ini agar
diteruskan karena kompetitif di dalam program-program yang ada di daerah menjadi penyemangat
kepala daerah. "Ini penting sekali," katanya.Dia juga mengatakan jika kepala daerah semangat, maka
pembangunan di daerah mudah dilaksanakan.Pandemi Covid menimbulkan berbagai masalah. Oleh
karena itu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah terus terdorong untuk mencari solusi terhadap
permasalahan pandemi Covid-19. Dengan ajang ini bisa tergambar bagaimana solusi yang dijalankan oleh
para pemimpin atau kepala daerah tersebut dalam mendorong percepatan ekonomi, termasuk Wali Kota
Maidi.Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, Wali kota Maidi melakukan
terobosan yakni dengan pembangunan masif berbagai infrastruktur di Kota Madiun sebagai salah satu
penopang perkembangan ekonomi.Dia juga kerap memimpin langsung pelaksanaan pembangunan di
kotanya untuk memastikan bahwa apa yang dicanangkan tereksekusi dengan optimal. Maidi juga
melakukan sinergi dengan berbagai pihak. Dia memaparkan, dirinya melibatkan penuh sedikitnya enam
stakeholder untuk menggerakan roda perekonomian yakni akademisi, swasta, komunitas, masyarakat,
pemerintah dan media.Dia berkeyakinan infrastruktur akan bisa mengangkat ekonomi, ekonomi kita
akan tumbuh. Sehingga menurutnya jika tidak punya destinasi wisata, kita bikin lokasi wisata buatan yang
menarik wisatawan untuk datang.IVL merupakan agenda tahunan MNC Portal sejak 2017. Bertindak
sebagai Dewan juri kegiatan terdiri atas Andi Ilham Said, Ketua Pembina Indonesian Institute for
Corporate Directorship; Budi Frensidy Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Universitas Indonesia;
Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; L.
Saydiman Marto, Kasubdit Fasilitasi KDH dan DPRD Wil. IV, Dit. Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen
OTDA, Kemendagri; Cheka Virgowansyah, Direktur Fasilitasi Kelembagaan Kepegawaian dan Perangkat
Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri serta Dr. Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political
Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta.
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Positive

Summary Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali melalui program KURDA Sayang berhasil menerima
penghargaan Indonesia Visionary Leader dalam kategori Best in Leadership based on
Potential Area Development. Terkait hal ini, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyatakan
kebanggannya. Tak hanya itu, program Bupati Sidoarjo ini mendorong para pelaku UMKM
untuk bisa memanfaatkan pinjaman modal usaha program KURDA Sayang dengan bunga
ringan sebesar 3 persen per tahun, khususnya untuk meningkatkan pengembangan usaha
jenis UMKM dengan sasaran ibu-ibu. Semua capaian tersebut berhasil mengantarkan Bupati
Sidoarjo Ahmad Muhdlor berhasil membawa pulang trofi penghargaan kategori Certificate
of Presentation dalam ajang IVL 2022.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali melalui program KURDA Sayang berhasil menerima penghargaan
Indonesia Visionary Leader dalam kategori Best in Leadership based on Potential Area
Development.Penghargaan Visionary Leaders Certificate of Presentation tersebut diterima secara
langsung oleh Bupati Ahmad Muhdlor Ali di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin
(5/9/2022).IVL sesi ini dibuka langsung oleh Komisaris Utama MNC Asia Holding Tbk Agung Firman
Sampurna.Sejumlah menteri dan pejabat tinggi hadir dalam kesempatan ini, di antaranya Menteri
Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Marsekal TNI
(Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauziyah, Menteri Koordinator
POLHUKAM Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr.
Muhadjir Effendy, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Teten Masduki, Menteri Hukum dan Prof. Yasonna H. Laoly, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.Acara juga dihadiri Taufik Madjid, Sekjen Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan
Wakil Ketua DPD Letjen TNI Nono Sampono.Sejumlah pejabat MNC juga hadir di acara ini yakni Direktur
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Corsec MNC Group Syafril Nasution, Managing Director MNC Portal Indonesia Rafael Utomo, News
Director of MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana, Chief News Officer MNC Media Prabu Revolusi Director
of Sales & Marketing MNC Portal Indonesia Esmal Diansyah.Selain penganugerahan penghargaan pada
kepala daerah berprestasi, acara IVL ini juga sebagai tribute untuk almarhum Tjahjo Kumolo. Semasa
hidup ia turut berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan Indonesia Visionary Leader mulai dari
sesi awal hingga 2021 lalu.Dalam pembukaan ajang IVL 2022 ini, Agung Firman Sampurna
mengungkapkan apresiasinya kepada kepala daerah yang dapat memberikan inspirasi melalui inovasiinovasinya, meski dalam keadaan yang tidak mudah di masa pandemi.Ia juga menyatakan IVL adalah
signature program yang telah menjadi komitmen dari MNC Portal Indonesia untuk turut andil dalam
menghasilkan pemimpin pemimpin bangsa yang tangguh, memiliki visi, dan kemampuan beradaptasi
dalam situasi yang luar biasa."Gagasan ini menjadi semakin relevan karena dalam dua tahun terakhir,
Indonesia dan dunia, mengalami tekanan yang luar biasa akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu,
media massa sebagai salah satu alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dipandang perlu untuk
berpartisipasi aktif dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bangsa yang visioner, tangguh dan
memiliki kemampuan beradaptasi di situasi yang berubah. Tetapi tetap mengarusutamakan dan
mengutamakan pelayanan pada masyarakat, " tegasnya.Terkait hal ini, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor
Ali menyatakan kebanggannya. Prestasi ini diperoleh karena capaian pertumbuhan ekonomi di
daerahnya yang meningkat pesat. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Sidoarjo pada 2021 akhir
berdasarkan data BPS sebesar 4,21 persen lebih baik dari tahun sebelumnya hanya 3,69 persen.
Sedangkan pada 2022 sinyal pemulihan perekonomian dari efek pandemi Covid-19 mulai
terlihat.Keberhasilannya dalam menjalankan roda perekonomian di daerahnya ini berkat program Kredit
Usaha Rakyat atau KUR (KUR Sayang) yang disalurkan kepada UMKM. Diketahui, pada akhir 2021 sudah
tersalurkan hingga Rp2,8 miliar dan selama kurun waktu Triwulan I Tahun 2022 sudah terserap Rp6,8
miliar. Subsidi bunga dari Pemkab Sidoarjo sebesar Rp2,5 miliar pada semester I ini sudah habis
terserap.Tak hanya itu, program Bupati Sidoarjo ini mendorong para pelaku UMKM untuk bisa
memanfaatkan pinjaman modal usaha program KURDA Sayang dengan bunga ringan sebesar 3 persen
per tahun, khususnya untuk meningkatkan pengembangan usaha jenis UMKM dengan sasaran ibu-ibu.Ia
juga menyatakan program lain untuk UMKM dan termasuk satu-satunya adalah menaikkelaskan 20 ribu
UMKM yaitu dari UMKM yang tidak berizin menjadi berizin. Selain itu, membantu sertifikasi halal UMKM
yang belum memiliki sertifikat.Semua capaian tersebut berhasil mengantarkan Bupati Sidoarjo Ahmad
Muhdlor berhasil membawa pulang trofi penghargaan kategori Certificate of Presentation dalam ajang
IVL 2022.Dirinya pun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
mendukung dan turut bahu-membahu dalam mendorong Kabupaten Sidoarjo untuk terus tumbuh dan
pulih dari pandemi Covid-19.Seperti diketahui, pemberian penghargan IVL 2022 telah melalui proses
penjurian yang dilakukan sejumlah pihak yang terdiri dari Andi Ilham Said, Ketua Pembina Indonesian
Institute for Corporate Directorship; Budi Frensidy Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Universitas
Indonesia; Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Indonesia ; L. Saydiman Marto, Kasubdit Fasilitasi KDH dan DPRD Wil. IV, Dit. Fasilitasi Kepala Daerah dan
DPRD, Ditjen OTDA, Kemendagri; Cheka Virgowansyah, Direktur Fasilitasi Kelembagaan Kepegawaian dan
Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri serta Dr. Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif
The Political Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta.
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Positive

Summary Enos (sapaan akrab H. Lanosin) mengatakan bahwa IVL merupakan program strategis yang
dilakukan oleh MNC Portal Indonesia untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh para
kepala daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan visi
serta membudayakan mereka pada wilayah kerjanya masing-masing. MNC Portal Indonesia
menggelar Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leader (IVL) season IX di MNC Conference
Hall, iNews Tower, Jakarta. Indonesia Visionary Leader merupakan program rutin yang
diselenggarakan MNC Portal Indonesia yang juga untuk menggali upaya daerah dalam
merumuskan, mengkomunikasikan, mengimplementasikan, sekaligus membudayakan visi
tersebut di wilayah kepemimpinannya, Senin (5/9/2022) pukul 20.30 WIB. H. Lanosin, S.T.
Juga mendapatkan penghargaan IVL Season IX Tahun 2022 yaitu Indonesian Visionary
Leader's Certificate Of Presentation.

MNC Portal Indonesia menggelar Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leader (IVL) season IX di MNC
Conference Hall, iNews Tower, Jakarta. Indonesia Visionary Leader merupakan program rutin yang
diselenggarakan MNC Portal Indonesia yang juga untuk menggali upaya daerah dalam merumuskan,
mengkomunikasikan, mengimplementasikan, sekaligus membudayakan visi tersebut di wilayah
kepemimpinannya, Senin (5/9/2022) pukul 20.30 WIB.Indonesia Visionary Leader diselenggarakan
sebagai bentuk menguji sinergi pemerintah dalam percepatan ekonomi. Terlihat para Walikota dan
Bupati turut naik ke atas panggung penghargaan IVL season IX 2022. Mereka, hadir menerima
penghargaan satu persatu ditemani pemandu acara dan para menteri yang sebelumnya hadir.Dalam
acara tersebut, Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, S.T. juga mendapatkan penghargaan IVL Season IX Tahun
2022 yaitu Indonesian Visionary Leader's Certificate Of Presentation. Dalam presentasi dan
implementasinya, H. Lanosin mampu meningkatkan perekonomian pasca pandemi dibangun dari
berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.Enos (sapaan akrab H.
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Lanosin) mengatakan bahwa IVL merupakan program strategis yang dilakukan oleh MNC Portal Indonesia
untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh para kepala daerah dalam merumuskan,
mengkomunikasikan dan mengimplementasikan visi serta membudayakan mereka pada wilayah
kerjanya masing-masing."Merupakan suatu kebanggaan bagi saya, Alhamdulillah malam ini saya bersama
12 kepala daerah Bupati/walikota Indonesia mendapatkan penghargaan dan berkesempatan hadir dalam
acara Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leader Tahun 2022" ucap Enos.Enos juga mengatakan, "Saya
ucapkan terimakasih kepada MNC telah memberikan penghargaan ini, ini akan menjadi tolak ukur untuk
terus berbuat demi mewujudkan OKU Timur Maju Lebih Mulia. Penghargaan ini adalah penghargaan
untuk seluruh masyarakat di Kabupaten OKU Timur" pungkasnya.Dalam presentasinya, Bupati OKU Timur
sempat membeberkan capaian pertumbuhan ekonomi di daerahnya yang meningkat pesat yaitu pada
2019 berada di angka 0,37 persen, jumlah ini meningkat tajam pada 2022 yang menyentuh 4,66 persen.
Tak tanggung-tanggung, OKU Timur menjadi daerah dengan angka pertumbuhan ekonomi terbesar dan
tertinggi kedua di Sumatera Selatan. Enos menegaskan, hal ini dipicu oleh dominasi sektor pertanian yang
memberikan sumbangsih terbesar dalam perolehan persentase tersebut.Hadir dalam acara tersebut
Menteri Pariwisata & Ekraf Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, Menteri Hukum dan HAM
Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop
UKM) Teten Masduki, serta Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

97

Title

Bupati Ngawi Raih Penghargaan IVL 2022 lewat Inovasi Pertanian Author
Ramah Lingkungan

_noname

Media

Sindo News

Reporter

Date

05 September 2022

Tone

Link

http://daerah.sindonews.com/read/877175/97/bupati-ngawi-raih-penghargaan-ivl-2022lewat-inovasi-pertanian-ramah-lingkungan-1662394185

Positive

Summary Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono meraih penghargaan bergengsi Indonesia Visionary
Leader (IVL) 2022 lewat Kategori Best in Agropolitan Development yang digelar MNC Portal
Indonesia Melalui inovasi yang digerakannya, Bupati Ony memaksimalkan potensi produksi
pertanian Ngawi, terutama padi, dengan strategi yang lebih ramah lingkungan. (MPI di iNews
Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (5/9/2022). Ia berharap dengan penghargaan
yang diraihnya ini bisa memotivasi dirinya untuk terus mengembangkan ekonomi di
Kabupaten Ngawi.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono meraih penghargaan bergengsi Indonesia Visionary Leader (IVL) 2022
lewat Kategori Best in Agropolitan Development yang digelar MNC Portal Indonesia (MPI di iNews Tower,
Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (5/9/2022).Melalui inovasi yang digerakannya, Bupati Ony
memaksimalkan potensi produksi pertanian Ngawi, terutama padi, dengan strategi yang lebih ramah
lingkungan. Ia berharap dengan penghargaan yang diraihnya ini bisa memotivasi dirinya untuk terus
mengembangkan ekonomi di Kabupaten Ngawi."Saya ucapkan terima kasih kepada MNC Portal atas
penghargaan IVL 2022. Kami Dari Kabupaten Ngawi kita punya program kemandirian ramah lingkungan
keberlanjutan yang mewujudkan masyarakat kita yang 70 persen adalah petani. Ini secara linier
meningkat kesejahteraannya. Mengingat kabupaten Ngawi sudah menjadi penyangga pangan nasional
nomor tiga dan nomor satu di Jawa Timur," ujar Ony.Lebih lanjut dikatakan Ony, dukungan terus
diberikan kepada para petani untuk memiliki kecakapan lebih ke arah yang ramah lingkungan. Ony juga
berharap dengan adanya IVL 2022 akan memberikan semangat kepada banyak kepala daerah untuk bisa
berkontribusi memajukan daerahnya masing-masing."Apresiasi ini penting untuk memicu semangat,
sukses selalu untuk IVL," katanya.Dalam kesempatan tersebut, Ony juga menyampaikan bahwa
Pemerintah Kabupaten Ngawi memiliki Agro Techno Park (ATP), sebagai tempat belajar petani dalam
menerapkan pertanian mandiri ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, dalam meningkatkan
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upaya pertanian di Kabupaten Ngawi, ia menggandeng sejumlah off taker salah satunya Wilmar untuk
mendorong diversifikasi padi pasca panen, dimana seluruh bagian padi dimanfaatkan menjadi produk
utama sehingga memiliki nilai tambah.Foto bersama kepala daerah penerima penghargaan dengan
jajaran Menteri dan Ketua DPD RI yang hadir pada Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leader
2022.Langkah lainnya yang dilakukan oleh Ony untuk memonitor serta mengevaluasi program kerja dan
pelayanan publik, ia juga menggelar Sambang Desa Nyambung Roso melalui program Subuh Bergerak
(Seruan Dan Tabuhan Bergegas Turunkan Angka Kemiskinan).Ajang penghargaan ini dibuka langsung oleh
Komisaris Utama PT MNC Asia Holding Tbk Agung Firman Sampurna. Ia mengatakan IVL 2022 merupakan
signature program yang telah menjadi komitmen dari MNC portal Indonesia untuk turut andil dalam
menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh, memiliki visi, dan kemampuan beradaptasi
dalam situasi yang luar biasa."IVL adalah program strategis yang diselenggarakan berkala, oleh mnc
portal Indonesia dlm upaya untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepala daerah dalam merumuskan,
mengkomunikasikan dan mengimplementasikan serta membudayakan visi hebat mereka," ujarnya.Di
malam penghargaan Indonesia Visionary Leader 2022, juga diberikan penghargaan Lifetime Achievement
kepada almarhum Tjahjo Kumolo. Apresiasi tersebut diberikan atas kontribusi besarnya kepada negara
selama menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia. Cindera mata diterima secara langsung oleh Rahajeng Widyaswari yang merupakan anak dari
Almarhum Tjahjo Kumolo.Penilaian Indonesia Visionary Leader ke- 11 ini melibatkan tim juri dari berbagai
bidang keahlian untuk menilai kepala daerah yang dianggap visioner dan berpotensi menjadi pimpinan
di tingkat nasional.Dalam kegiatan tersebut, para pimpinan daerah diuji memaparkan serta
mengimplementasikan visi dan strategi melalui program percepatan pemulihan ekonomi di daerahnya
masing-masing.Adapun pada malam puncak Indonesia Visionary Leader 2022 ini juga dihadiri oleh Ketua
DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin
Uno, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.Selamat kepada para pemenang!
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Positive

Summary Wali Kota Madiun Maidi berhasil memboyong penghargaan dalam ajang Indonesia Visionary
Leader 2022. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, Wali kota Maidi
melakukan terobosan yakni dengan pembangunan masif berbagai infrastruktur di Kota
Madiun sebagai salah satu penopang perkembangan ekonomi. Sejumlah pejabat MNC juga
hadir di acara ini yakni Direktur Corsec MNC Group Syafril Nasution, Managing Director MNC
Portal Indonesia Rafael Utomo, News Director of MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana, Chief
News Officer MNC Media Prabu Revolusi Director of Sales &. Selain penganugerahan
penghargaan pada kepala daerah berprestasi, acara IVL ini juga sebagai tribute untuk
almarhum Tjahjo Kumolo. Dalam pembukaan ajang IVL 2022 ini, Agung Firman Sampurna
mengungkapkan apresiasinya kepada kepala daerah yang dapat memberikan inspirasi
melalui inovasi-inovasinya, meski dalam keadaan yang tidak mudah di masa pandemi.

Wali Kota Madiun Maidi berhasil memboyong penghargaan dalam ajang Indonesia Visionary Leader
2022. dalam kategori Best Overall. Penghargaan berhasil diraih usai dirinya memaparkan dan meyakinkan
para juri terkait programnya dalam meningkatkan perekonomian daerah yang dipimpinnya di masa
pandemi.Ajang yang diselenggarakan pada 5 September 2022 di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat
ini dibuka langsung oleh Komisaris Utama MNC Asia Holding Tbk Agung Firman Sampurna.Sejumlah
menteri dan pejabat tinggi hadir dalam kesempatan ini, di antaranya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia,
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi
Tjahjanto, Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauziyah, Menteri Koordinator POLHUKAM Mahfud MD,
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy,
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki,
Menteri Hukum dan HAM - Prof. Yasonna H. Laoly, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.Acara juga
dihadiri Taufik Madjid, Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
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Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Wakil Ketua DPD Letjen TNI (Mar) Nono
Sampono.Sejumlah pejabat MNC juga hadir di acara ini yakni Direktur Corsec MNC Group Syafril
Nasution, Managing Director MNC Portal Indonesia Rafael Utomo, News Director of MNC Portal
Indonesia Yadi Hendriana, Chief News Officer MNC Media Prabu Revolusi Director of Sales &Selain
penganugerahan penghargaan pada kepala daerah berprestasi, acara IVL ini juga sebagai tribute untuk
almarhum Tjahjo Kumolo. Dalam kesempatan ini juga diberikan penghargaan Lifetime Achievement pada
mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. Penghargaan diterima
langsung oleh putri Tjahjo Kumolo, Rahajeng Widyaswari.Semasa hidup ia turut berkontribusi dalam
mendukung penyelenggaraan Indonesia Visionary Leader mulai dari sesi awal hingga 2021 lalu.Dalam
pembukaan ajang IVL 2022 ini, Agung Firman Sampurna mengungkapkan apresiasinya kepada kepala
daerah yang dapat memberikan inspirasi melalui inovasi-inovasinya, meski dalam keadaan yang tidak
mudah di masa pandemi.Ia juga menyatakan IVL adalah signature program yang telah menjadi komitmen
dari MNC Portal Indonesia untuk turut andil dalam menghasilkan pemimpin pemimpin bangsa yang
tangguh, memiliki visi, dan kemampuan beradaptasi dalam situasi yang luar biasa."Gagasan ini menjadi
semakin relevan karena dalam dua tahun terakhir, Indonesia dan dunia, mengalami tekanan yang luar
biasa akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, media massa sebagai salah satu alat untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa, dipandang perlu untuk berpartisipasi aktif dalam menghasilkan
pemimpin-pemimpin yang bangsa yang visioner, tangguh dan memiliki kemampuan beradaptasi di situasi
yang berubah. Tetapi tetap mengarusutamakan dan mengutamakan pelayanan pada masyarakat, "
tegasnya.IVL merupakan program rutin yang diselenggarakan MPI, bertujuan menggali upaya daerah
dalam merumuskan, mengomunikasikan, mengimplementasikan visi dan strategi di wilayah
kepemimpinannya. IVL kali ini mengusung tema "Strategi Pemerintah Daerah untuk Percepatan
Ekonomi". Di ajang IVL ini diberikan penghargaan kepada 14 kepala daerah.Usai menerima penghargaan
Wali Kota Maidi menyatakan rasa bersyukurnya atas apresiasi yang diterima. Ia juga berharap ini agar
diteruskan karena kompetitif di dalam program-program yang ada di daerah menjadi penyemangat
kepala daerah. " Ini penting sekali, " katanya.Ia juga mengatakan jika kepala daerah semangat, maka
pembangunan di daerah mudah dilaksanakan.Pandemi Covid menimbulkan berbagai masalah. Oleh
karena itu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah terus terdorong untuk mencari solusi terhadap
permasalahan pandemi Covid-19. Dengan ajang ini bisa tergambar bagaimana solusi yang dijalankan oleh
para pemimpin atau kepala daerah tersebut dalam mendorong percepatan ekonomi, termasuk Wali Kota
Maidi.Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, Wali kota Maidi melakukan
terobosan yakni dengan pembangunan masif berbagai infrastruktur di Kota Madiun sebagai salah satu
penopang perkembangan ekonomi.Ia juga kerap memimpin langsung pelaksanaan pembangunan di
kotanya untuk memastikan bahwa apa yang dicanangkan tereksekusi dengan optimal. Maidi juga
melakukan sinergi dengan berbagai pihak. Ia memaparkan, dirinya melibatkan penuh sedikitnya enam
stakeholder untuk menggerakan roda perekonomian yakni akademisi, swasta, komunitas, masyarakat,
pemerintah dan media.Ia berkeyakinan infrastruktur akan bisa mengangkat ekonomi, ekonomi kita akan
tumbuh. Sehingga menurutnya jika tidak punya destinasi wisata, kita bikin lokasi wisata buatan yang
menarik wisatawan untuk datang.IVL merupakan agenda tahunan MNC Portal sejak 2017. Bertindak
sebagai Dewan juri kegiatan terdiri atas Andi Ilham Said,
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Positive

Summary Sebuah kebanggaan bagi Bupati Toba Ir. Poltak Sitorus, M.Sc. Menyabet penghargaan dalam
ajang bergengsi Indonesia Visionary Leader 2022. Gelaran IVL 2022 ini diselenggarakan di
iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022). Melalui apresiasi Best in
Leadership based on Local Wisdom ini, Bupati Toba mengusung Danau Toba sebagai
Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Sebuah kebanggaan bagi Bupati Toba Ir. Poltak Sitorus, M.Sc. menyabet penghargaan dalam ajang
bergengsi Indonesia Visionary Leader 2022. Gelaran IVL 2022 ini diselenggarakan di iNews Tower, Kebon
Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).Melalui apresiasi Best in Leadership based on Local Wisdom ini,
Bupati Toba mengusung Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Ia sangat
bangga dan mengucapkan syukur atas penghargaan yang diraihnya dalam IVL 2022 ini."Malam ini kami
dari Toba sangat bangga, dan terima kasih untuk MNC Group, yang menganugerahi Toba sebagai Best in
Leadership based on Local Wisdom. Ini mendorong dan menyemangati kita untuk mencapai visi misi kita,
mencapai Toba bersinar, kita memberdayakan masyarakat dengan lokal wisdom, kita sebut Batak Naraja,
supaya dengan ini masyarakat ikut berpartisipasi berdaya guna untuk membangun Toba,"
ucapnya.Strategi yang inovatif dilakukan Pemkab Toba dalam hal peningkatan industri pariwisata dengan
menjaga kearifan lokal. Seperti diketahui, kawasan Danau Toba telah ditetapkan menjadi kawasan
strategis pariwisata Nasional dan destinasi pariwisata super prioritas.Bupati Toba mengungkapkan,
target kunjungan wisatawan pasca pandemi adalah 1.000.000 kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan
pada saat libur Hari Raya 2022 mencapai 149. 563 jiwa.Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Toba
melakukan penataan 36 desa wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata. Di samping itu juga ada
inovasi-inovasi yang digencarkan melalui digitalisasi pariwisata, seperti QR barcode lokasi wisata, ebooklet wisata, memanfaatkan vlogger mempromosikan tempat wisata, dan menyambut Tulang dan
Nantulang (dengan Hospitality)."Kami melakukan penataan kawasan wisata, di antaranya Pantai Lumban
Bulbul, Pasir Putih Parparean, Pangkodian Balige, Pardinggaran Laguboti, Hatulian. Kawasan wisatanya
lainnya adalah Panatapan Bukit Tarabunga, Desa Adat Ragi Hotang, Batu Basiha, Air Terjun Situmurun,
Panorama Meat," tuturnya.Selain itu, lanjutnya, Pemkab Toba juga melakukan pembangunan
infrastruktur amenitas (berupa gazebo, jalan setapak, kios kuliner, toilet dan balai kesenian).Bupati
kelahiran Medan ini juga mengatakan, dalam mewujudkan visi Kabupaten Toba unggul dan bersinar
melalui pariwisata berkat dan meriah, kearifan lokal Kabupaten Toba juga menjadi prioritas, yaitu dengan
melestarikan pakaian tenun adat Batak yang biasa dikenal dengan nama Ulos.Sebanyak 604 IKM telah
bergabung ke dalam pengrajin Ulos. Pemkab Toba juga berupaya memberikan bantuan 4.011 ikat benang
tenun kepada 21 kelompok pengrajin Ulos dan memberikan pelatihan penggunaan pewarna alam. Kini,
Ulos telah menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Toba.Tak hanya strategi-strategi yang inovatif
di bidang pariwisata, Pemkab Toba juga membangun strategi di bidang, pertanian, kesehatan,
infrastruktur, dan sumber daya masyarakat yang unggul.Dengan langkah-langkah tersebut, Bupati Toba
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berharap dapat mempercepat pemulihan ekonomi di daerahnya.Ajang penghargaan IVL 2022 ini dibuka
langsung oleh Komisaris Utama PT MNC Asia Holding Tbk Agung Firman Sampurna. Ia mengatakan IVL
2022 merupakan signature program yang telah menjadi komitmen dari MNC portal Indonesia untuk turut
andil dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh, memiliki visi, dan kemampuan
beradaptasi dalam situasi yang luar biasa."IVL adalah program strategis yang diselenggarakan berkala,
oleh MNC Portal Indonesia dalam upaya untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepala daerah dalam
merumuskan, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan serta membudayakan visi hebat mereka,"
ujarnya.Di malam penghargaan Indonesia Visionary Leader 2022, juga diberikan penghargaan Lifetime
Achievement kepada almarhum Tjahjo Kumolo. Apresiasi tersebut diberikan atas kontribusi besarnya
kepada negara selama menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia. Cindera mata diterima secara langsung oleh Rahajeng Widyaswari yang
merupakan anak dari Almarhum Tjahjo Kumolo.Pada kegiatan ini, para pimpinan daerah diuji
memaparkan program percepatan pemulihan ekonomi di daerahnya masing-masing. Bagaimana setiap
daerah menciptakan strategi dan inovasi dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi.Adapun
para malam puncak Indonesia Visionary Leader 2022 ini dihadiri juga oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla
Mahmud Mattalitti, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan
HAM Yasonna Laoly.Selamat kepada para kepala daerah yang meraih penghargaan!
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Positive

Summary Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono meraih penghargaan bergengsi Indonesia Visionary
Leader 2022 lewat Kategori Best in Agropolitan Development yang digelar MNC Portal
Indonesia Melalui inovasi yang digerakannya, Bupati Ony memaksimalkan potensi produksi
pertanian Ngawi, terutama padi, dengan strategi yang lebih ramah lingkungan. (MPI di iNews
Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (5/9/2022). Ia berharap dengan penghargaan
yang diraihnya ini bisa memotivasi dirinya untuk terus mengembangkan ekonomi di
Kabupaten Ngawi.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono meraih penghargaan bergengsi Indonesia Visionary Leader 2022 lewat
Kategori Best in Agropolitan Development yang digelar MNC Portal Indonesia (MPI di iNews Tower,
Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (5/9/2022).Melalui inovasi yang digerakannya, Bupati Ony
memaksimalkan potensi produksi pertanian Ngawi, terutama padi, dengan strategi yang lebih ramah
lingkungan. Ia berharap dengan penghargaan yang diraihnya ini bisa memotivasi dirinya untuk terus
mengembangkan ekonomi di Kabupaten Ngawi."Saya ucapkan terima kasih kepada MNC Portal atas
penghargaan IVL 2022. Kami Dari Kabupaten Ngawi kita punya program kemandirian ramah lingkungan
keberlanjutan yang mewujudkan masyarakat kita yang 70 persen adalah petani. Ini secara linier
meningkat kesejahteraannya. Mengingat kabupaten Ngawi sudah menjadi penyangga pangan nasional
nomor tiga dan nomor satu di Jawa Timur," ujar Ony.Lebih lanjut dikatakan Ony, dukungan terus
diberikan kepada para petani untuk memiliki kecakapan lebih ke arah yang ramah lingkungan. Ony juga
berharap dengan adanya IVL 2022 akan memberikan semangat kepada banyak kepala daerah untuk bisa
berkontribusi memajukan daerahnya masing-masing."Apresiasi ini penting untuk memicu semangat,
sukses selalu untuk IVL," katanya.Dalam kesempatan tersebut, Ony juga menyampaikan bahwa
Pemerintah Kabupaten Ngawi memiliki Agro Techno Park , sebagai tempat belajar petani dalam
menerapkan pertanian mandiri ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, dalam meningkatkan
upaya pertanian di Kabupaten Ngawi, ia menggandeng sejumlah off taker salah satunya Wilmar untuk
mendorong diversifikasi padi pasca panen, dimana seluruh bagian padi dimanfaatkan menjadi produk
utama sehingga memiliki nilai tambah.Langkah lainnya yang dilakukan oleh Ony untuk memonitor serta
mengevaluasi program kerja dan pelayanan publik, ia juga menggelar Sambang Desa Nyambung Roso
melalui program Subuh Bergerak (Seruan Dan Tabuhan Bergegas Turunkan Angka Kemiskinan).Ajang
penghargaan ini dibuka langsung oleh Komisaris Utama PT MNC Asia Holding Tbk Agung Firman
Sampurna. Ia mengatakan IVL 2022 merupakan signature program yang telah menjadi komitmen dari
MNC portal Indonesia untuk turut andil dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh,
memiliki visi, dan kemampuan beradaptasi dalam situasi yang luar biasa."IVL adalah program strategis
yang diselenggarakan berkala, oleh mnc portal Indonesia dlm upaya untuk mengetahui upaya yang
dilakukan kepala daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan serta
membudayakan visi hebat mereka," ujarnya.Di malam penghargaan Indonesia Visionary Leader 2022,
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juga diberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada almarhum Tjahjo Kumolo. Apresiasi tersebut
diberikan atas kontribusi besarnya kepada negara selama menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Cindera mata diterima secara langsung oleh
Rahajeng Widyaswari yang merupakan anak dari Almarhum Tjahjo Kumolo.Penilaian Indonesia Visionary
Leader ke- 11 ini melibatkan tim juri dari berbagai bidang keahlian untuk menilai kepala daerah yang
dianggap visioner dan berpotensi menjadi pimpinan di tingkat nasional.Dalam kegiatan tersebut, para
pimpinan daerah diuji memaparkan serta mengimplementasikan visi dan strategi melalui program
percepatan pemulihan ekonomi di daerahnya masing-masing.Adapun pada malam puncak Indonesia
Visionary Leader 2022 ini juga dihadiri oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.Selamat
kepada para pemenang!11 ini melibatkan tim juri dari berbagai bidang keahlian untuk menilai kepala
daerah yang dianggap visioner dan berpotensi menjadi pimpinan di tingkat nasional.Dalam kegiatan
tersebut, para pimpinan daerah diuji memaparkan serta mengimplementasikan visi dan strategi melalui
program percepatan pemulihan ekonomi di daerahnya masing-masing.Adapun pada malam puncak
Indonesia Visionary Leader 2022 ini juga dihadiri oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna
Laoly.Selamat kepada para pemenang!
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Positive

Summary Sebuah kebanggaan bagi Bupati Toba Poltak Sitorus menyabet penghargaan dalam ajang
bergengsi Indonesia Visionary Leader (IVL) X 2022. Gelaran IVL 2022 ini diselenggarakan di
iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022). Melalui apresiasi Best in
Leadership based on Local Wisdom ini, Bupati Toba mengusung Danau Toba sebagai
Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Ia sangat bangga dan mengucapkan syukur atas
penghargaan yang diraihnya dalam IVL 2022 ini.

Sebuah kebanggaan bagi Bupati Toba Poltak Sitorus menyabet penghargaan dalam ajang bergengsi
Indonesia Visionary Leader (IVL) X 2022. Gelaran IVL 2022 ini diselenggarakan di iNews Tower, Kebon
Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).Melalui apresiasi Best in Leadership based on Local Wisdom ini,
Bupati Toba mengusung Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Ia sangat
bangga dan mengucapkan syukur atas penghargaan yang diraihnya dalam IVL 2022 ini."Malam ini kami
dari Toba sangat bangga, dan terima kasih untuk MNC Group, yang menganugerahi Toba sebagai Best in
Leadership based on Local Wisdom. Ini mendorong dan menyemangati kita untuk mencapai visi misi kita,
mencapai Toba bersinar, kita memberdayakan masyarakat dengan lokal wisdom, kita sebut Batak Naraja,
supaya dengan ini masyarakat ikut berpartisipasi berdaya guna untuk membangun Toba,"
ucapnya.Strategi yang inovatif dilakukan Pemkab Toba dalam hal peningkatan industri pariwisata dengan
menjaga kearifan lokal. Seperti diketahui, kawasan Danau Toba telah ditetapkan menjadi kawasan
strategis pariwisata Nasional dan destinasi pariwisata super prioritas.Bupati Toba mengungkapkan,
target kunjungan wisatawan pascapandemi adalah 1.000.000 kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan
pada saat libur Hari Raya 2022 mencapai 149. 563 jiwa.Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Toba
melakukan penataan 36 desa wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata. Di samping itu juga ada
inovasi-inovasi yang digencarkan melalui digitalisasi pariwisata, seperti QR barcode lokasi wisata, ebooklet wisata, memanfaatkan vlogger mempromosikan tempat wisata, dan menyambut Tulang dan
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Nantulang (dengan Hospitality)."Kami melakukan penataan kawasan wisata, di antaranya Pantai Lumban
Bulbul, Pasir Putih Parparean, Pangkodian Balige, Pardinggaran Laguboti, Hatulian. Kawasan wisatanya
lainnya adalah Panatapan Bukit Tarabunga, Desa Adat Ragi Hotang, Batu Basiha, Air Terjun Situmurun,
Panorama Meat," tuturnya.Selain itu, lanjutnya, Pemkab Toba juga melakukan pembangunan
infrastruktur amenitasBupati kelahiran Medan ini juga mengatakan, dalam mewujudkan visi Kabupaten
Toba unggul dan bersinar melalui pariwisata berkat dan meriah, kearifan lokal Kabupaten Toba juga
menjadi prioritas, yaitu dengan melestarikan pakaian tenun adat Batak yang biasa dikenal dengan nama
Ulos.Sebanyak 604 IKM telah bergabung ke dalam pengrajin Ulos. Pemkab Toba juga berupaya
memberikan bantuan 4.011 ikat benang tenun kepada 21 kelompok pengrajin Ulos dan memberikan
pelatihan penggunaan pewarna alam. Kini, Ulos telah menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten
Toba.Tak hanya strategi-strategi yang inovatif di bidang pariwisata, Pemkab Toba juga membangun
strategi di bidang, pertanian, kesehatan, infrastruktur, dan sumber daya masyarakat yang unggul. Dengan
langkah-langkah tersebut, Bupati Toba berharap dapat mempercepat pemulihan ekonomi di
daerahnya.Ajang penghargaan IVL 2022 ini dibuka langsung oleh Komisaris Utama PT MNC Asia Holding
Tbk Agung Firman Sampurna. Ia mengatakan IVL 2022 merupakan signature program yang telah menjadi
komitmen dari MNC portal Indonesia untuk turut andil dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa
yang tangguh, memiliki visi, dan kemampuan beradaptasi dalam situasi yang luar biasa."IVL adalah
program strategis yang diselenggarakan berkala, oleh MNC Portal Indonesia dalam upaya untuk
mengetahui upaya yang dilakukan kepala daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan dan
mengimplementasikan serta membudayakan visi hebat mereka," ujarnya.Di malam penghargaan
Indonesia Visionary Leader 2022, juga diberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada almarhum
Tjahjo Kumolo. Apresiasi tersebut diberikan atas kontribusi besarnya kepada negara selama menjabat
sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Cindera
mata diterima secara langsung oleh Rahajeng Widyaswari yang merupakan anak dari Almarhum Tjahjo
Kumolo.Pada kegiatan ini, para pimpinan daerah diuji memaparkan program percepatan pemulihan
ekonomi di daerahnya masing-masing. Bagaimana setiap daerah menciptakan strategi dan inovasi dalam
mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi.Adapun para malam puncak Indonesia Visionary Leader
2022 ini dihadiri juga oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.Selamat kepada para kepala
daerah yang meraih penghargaan!
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Positive

Summary Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono meraih penghargaan bergengsi Indonesia Visionary
Leader (IVL) 2022 lewat Kategori Best in Agropolitan Development yang digelar MNC Portal
Indonesia (MPI) di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (5/9/2022). Melalui
inovasi yang digerakannya, Bupati Ony memaksimalkan potensi produksi pertanian Ngawi,
terutama padi, dengan strategi yang lebih ramah lingkungan. Ia berharap dengan
penghargaan yang diraihnya ini bisa memotivasi dirinya untuk terus mengembangkan
ekonomi di Kabupaten Ngawi. "Saya ucapkan terima kasih kepada MNC Portal atas
penghargaan IVL 2022.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono meraih penghargaan bergengsi Indonesia Visionary Leader (IVL) 2022
lewat Kategori Best in Agropolitan Development yang digelar MNC Portal Indonesia (MPI) di iNews
Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (5/9/2022).Melalui inovasi yang digerakannya, Bupati Ony
memaksimalkan potensi produksi pertanian Ngawi, terutama padi, dengan strategi yang lebih ramah
lingkungan. Ia berharap dengan penghargaan yang diraihnya ini bisa memotivasi dirinya untuk terus
mengembangkan ekonomi di Kabupaten Ngawi."Saya ucapkan terima kasih kepada MNC Portal atas
penghargaan IVL 2022. Kami Dari Kabupaten Ngawi kita punya program kemandirian ramah lingkungan
keberlanjutan yang mewujudkan masyarakat kita yang 70 persen adalah petani. Ini secara linier
meningkat kesejahteraannya. Mengingat kabupaten Ngawi sudah menjadi penyangga pangan nasional
nomor tiga dan nomor satu di Jawa Timur," ujar Ony.Lebih lanjut dikatakan Ony, dukungan terus
diberikan kepada para petani untuk memiliki kecakapan lebih ke arah yang ramah lingkungan. Ony juga
berharap dengan adanya IVL 2022 akan memberikan semangat kepada banyak kepala daerah untuk bisa
berkontribusi memajukan daerahnya masing-masing."Apresiasi ini penting untuk memicu semangat,
sukses selalu untuk IVL," katanya.Dalam kesempatan tersebut, Ony juga menyampaikan bahwa
Pemerintah Kabupaten Ngawi memiliki Agro Techno Park (ATP), sebagai tempat belajar petani dalam
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menerapkan pertanian mandiri ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, dalam meningkatkan
upaya pertanian di Kabupaten Ngawi, ia menggandeng sejumlah off taker salah satunya Wilmar untuk
mendorong diversifikasi padi pasca panen, dimana seluruh bagian padi dimanfaatkan menjadi produk
utama sehingga memiliki nilai tambah.Langkah lainnya yang dilakukan oleh Ony untuk memonitor serta
mengevaluasi program kerja dan pelayanan publik, ia juga menggelar Sambang Desa Nyambung Roso
melalui program Subuh Bergerak (Seruan Dan Tabuhan Bergegas Turunkan Angka Kemiskinan).Ajang
penghargaan ini dibuka langsung oleh Komisaris Utama PT MNC Asia Holding Tbk Agung Firman
Sampurna. Ia mengatakan IVL 2022 merupakan signature program yang telah menjadi komitmen dari
MNC portal Indonesia untuk turut andil dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh,
memiliki visi, dan kemampuan beradaptasi dalam situasi yang luar biasa."IVL adalah program strategis
yang diselenggarakan berkala, oleh MNC Portal Indonesia dalam upaya untuk mengetahui upaya yang
dilakukan kepala daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan serta
membudayakan visi hebat mereka," ujarnya.Di malam penghargaan Indonesia Visionary Leader 2022,
juga diberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada almarhum Tjahjo Kumolo. Apresiasi tersebut
diberikan atas kontribusi besarnya kepada negara selama menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Cindera mata diterima secara langsung oleh
Rahajeng Widyaswari yang merupakan anak dari Almarhum Tjahjo Kumolo.Penilaian Indonesia Visionary
Leader ke-11 ini melibatkan tim juri dari berbagai bidang keahlian untuk menilai kepala daerah yang
dianggap visioner dan berpotensi menjadi pimpinan di tingkat nasional.Dalam kegiatan tersebut, para
pimpinan daerah diuji memaparkan serta mengimplementasikan visi dan strategi melalui program
percepatan pemulihan ekonomi di daerahnya masing-masing.Adapun pada malam puncak Indonesia
Visionary Leader 2022 ini juga dihadiri oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.Selamat
kepada para pemenang!
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa Indonesia akan
mendapatkan bonus demografi hingga 2030 dan akan mengantarkan Indonesia menjadi
negara maju. Menurutnya, nantinya penduduk Indonesia akan di dominasi oleh penduduk
dengan usia yang produktif. Sehingga menurutnya diperlukan pemimpin-pemimpin yang
mampu mengakomodir hal tersebut supaya berdampak positif. "Kalau tidak dikelola dengan
seorang pemimpin kepala daerah yang visioner saya kira bonus ini bukan lagi menjadi bonus
malah menjadi mudarat," ujar Ida dalam acara Malam Inaugurasi Indonesia Visionary Leader
2022, Senin (5/9/2022).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa Indonesia akan mendapatkan
bonus demografi hingga 2030 dan akan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju.Menurutnya,
nantinya penduduk Indonesia akan di dominasi oleh penduduk dengan usia yang produktif. Sehingga
menurutnya diperlukan pemimpin-pemimpin yang mampu mengakomodir hal tersebut supaya
berdampak positif."Kalau tidak dikelola dengan seorang pemimpin kepala daerah yang visioner saya kira
bonus ini bukan lagi menjadi bonus malah menjadi mudarat," ujar Ida dalam acara Malam Inaugurasi
Indonesia Visionary Leader 2022, Senin (5/9/2022).Sehingga ia berharap kepala daerah bisa
mensosialisasikan dan mengkomunikasikan visi yang dimilikinya melalui forum-forum yang dilaksanakan
seperti forum Malam Inaugurasi Indonesia Visionary Leader 2022."Kita butuh forum-forum semacam ini
agar visi seorang kepala daerah itu bisa dikomunikasikan, disosialisasikan dan diketuk tularkan Kepada
seluruh masyarakat, kepada kepala daerah kepala daerah yang lain sehingga saling bisa memetik apa
yang terbaik dari visi seorang kepala daerah," pungkasnya.Sebab menurutnya Indonesia tengah
menghadapi berbagai ancaman, baik itu ekonomi global, maupun berbagai krisis yang tengah melanda
dunia."Kita menghadapi kondisi ekonomi global, ancaman-ancaman kerawanan energi, kerawanan
kemiskinan yang mungkin akan sangat luas merebak ke seluruh dunia," tutup Ida.
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Positive

Summary Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 akan dilakukan
minggu ini. "Semoga bisa (minggu ini)," kata Sekertaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi kepala Okezone, Jakarta,Senin (5/9/2022). Para Pekerja yang
memenuhi syarat bisa mengecek rekening. Setelah adanya kenaikan harga BBM, BLT subsidi
gaji Rp600. 000 dicairkan.

Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 akan dilakukan minggu ini. Para
Pekerja yang memenuhi syarat bisa mengecek rekening."Semoga bisa (minggu ini)," kata Sekertaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi kepala Okezone, Jakarta,Senin (5/9/2022).Setelah
adanya kenaikan harga BBM, BLT subsidi gaji Rp600. 000 dicairkan. Tujuan bantuan tersebut diberikan
untuk membantu masyarakat untuk menjaga daya belinya.Menteri Keteganakerjaan Ida Fauziah
mengatakan saat ini pihaknya masih mematangkan untuk menjamin BSU ini tersalurkan secara cepat,
tepat dan akuntabel.Saat ini pihaknya masih mematangkan langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di
antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU;
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU.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.Adapun Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing
penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000.
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Positive

Summary Syarat Pekerja Dapat Subsidi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan bahwa
tidak semua pekerja mendapatkan bantuan berupa subsidi upah/gaji. Adapun besaran yang
diterima penerima BSU ini tetap yakni Rp 600.000. Dengan besaran bansos untuk setiap
penerima yakni Rp 600.000. "Bantuan ini diberikan kepada warga Indonesia dibuktikan
dengan kepemilikan NIK, kemudian peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan
(Jamsostek) sampai dengan Juli 2022," kata Ida dalam Rakor TPID, Senin Kriteria berikutnya,
penerima bansos ini adalah pekerja dengan gaji paling banyak sebesar Rp 3,5 juta atau senilai
upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyiapkan pencairan bantuan sosial ( bansos ) berupa
bantuan subsidi upah/gaji untuk pekerja. Subsidi ini diluncurkan untuk mempertahankan daya beli
pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kenaikan harga-harga komoditas terutama Bahan
Bakar Minyak Adapun untuk sasaran penerima subsidi ini ditargetkan kepada 14,63 juta orang. Jumlah
tersebut lebih rendah dari estimasi awal Kemenaker yakni 1g juta orang pekerja. Dengan besaran bansos
untuk setiap penerima yakni Rp 600.000. Berikut fakta-faktanya. Syarat Pekerja Dapat Subsidi Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan bahwa tidak semua pekerja mendapatkan bantuan berupa
subsidi upah/gaji. "Bantuan ini diberikan kepada warga Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan NIK,
kemudian peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) sampai dengan Juli 2022,"
kata Ida dalam Rakor TPID, Senin Kriteria berikutnya, penerima bansos ini adalah pekerja dengan gaji
paling banyak sebesar Rp 3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. Ida
mencontohkan upah minimum di DKI Jakarta Rp 4,7 juta, maka pekerja di DKI Jakarta dengan gaji Rp 4,7
juta masih berhak mendapatkan bansos. "Karena batasnya adalah upah minimum provinsi maupun
kabupaten/kota. Dan bantuan ini berlaku secara nasional dikecualikan untuk ASN, TNI, Polri," jelas Ida.
Selain pengecualian bagi ASN, TNI dan Polri, bansos ini juga diprioritaskan bagi pekerja yang belum
menerima program keluarga harapan (PKH), program Banpres Usaha Mikro (BPUM), dan penerima kartu
pra kerja. "Jadi kami akan padankan data dari BPJS Ketenagakerjaan itu dengan data ASN TNI Polri dan
penerima bantuan dari program keluarga harapan, Kartu Prakerja, banpres produktif untuk usaha mikro
pada tahun berjalan," kata Ida. Penerima Bantuan Subsidi Upah Jadi 14,6 Juta Orang Pemerintah telah
merevisi jumlah penerima bantuan subsidi upah/gaji dari yang awalnya 16 juta pekerja, menjadi 14,6 juta
pekerja. Pengurangan jumlah tersebut berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan pemerintah. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, bantuan subsidi upah diprioritaskan untuk pekerja yang
belum menerima program keluarga harapan (PKH), program Banpres Usaha Mikro (BPUM), dan
penerima Kartu Prakerja. Selain itu penerima juga dikecualikan bagi ASN dan TNI Polri. "Jumlah penerima
sebelum kami padankan memang 16 juta orang, setelah kami padankan ada penerima bansos PKH BPUM
dan kartu pra kerja itu sebesar 1,1 juta orang, ASN ada 22.000 orang jadi totalnya jumlah penerima BSU
itu 14.639.675 orang," kata Ida pada Rakor TPID, Senin Alokasi Anggaran Rp 8,8 Triliun Dengan
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penyesuaian jumlah penerima subsidi upah/gaji, pemerintah telah mengubah alokasi anggaran yang
dibutuhkan dari yang semula Rp 9,6 triliun menjadi Rp 8,8 triliun. Adapun besaran yang diterima
penerima BSU ini tetap yakni Rp 600.000. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah cakupan
subsidi ini untuk seluruh wilayah Indonesia. Adapun penerima yang tidak menerima subsidi tersebut
adalah penerima PKH, BPUM, kartu pra kerja, ASN, anggota TNI Polri. "Cakupannya ini untuk seluruh
wilayah Indonesia. Target sektor usaha seluruh sektor usaha tidak membatasi pada sektor tertentu, jadi
pekerja sekali lagi yang dikecualikan adalah penerima PKH BPUM, kartu pra kerja, ASN, anggota TNI Polri,"
kata Ida.
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Neutral

Summary Kabar terbaru soal BSU 2022, yakni dana BLT subsidi upah senilai Rp600 ribu, gagal cair ke
karyawan, sebab mereka tidak penuhi syarat atau kriteria yang ditetapkan. Sebelumnya,
Kemnaker mengumumkan bahwa penerima dana BSU 2022 akan disalurkan kepada 16 juta
karyawan, namun kini jumlah penerima subsidi upah berubah lagi. Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya memperkirakan ada sekitar 14.639.675 orang yang
menjadi penerima dari BSU terkait BBM ini. Ia juga menjelaskan, jumlah penerima eligible
sebelum dipadankan memang 16 juta orang.

Kabar terbaru soal BSU 2022, yakni dana BLT subsidi upah senilai Rp600 ribu, gagal cair ke karyawan,
sebab mereka tidak penuhi syarat atau kriteria yang ditetapkan.Sebelumnya, Kemnaker mengumumkan
bahwa penerima dana BSU 2022 akan disalurkan kepada 16 juta karyawan, namun kini jumlah penerima
subsidi upah berubah lagi.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya memperkirakan
ada sekitar 14.639.675 orang yang menjadi penerima dari BSU terkait BBM ini.Ia juga menjelaskan,
jumlah penerima eligible sebelum dipadankan memang 16 juta orang. Namun setelah dipadankan,
rupanya ada yang terdaftar sebagai pemerima bansos, PKH, BPUM dan Kartu Prakerja itu sebesar 1,1 juta
orang, ASN ada 22 ribu orang, sehingga total jumlah penerima BSU ada 14.639.675 orang.Ida menyebut,
dalam penyaluran dana BSU terkait BBM ini, syaratnya adalah pekerja yang memiliki gaji/upah maksimal
Rp3,5 juta/bulan atau setara upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK)
di kota tersebut.Tetapi tidak semua pekerja yang bergaji sebesar itu bisa mendapatkan BSU. Ada yang
dikecualikanz yakni mereka yang telah menerima PKH (Program Keluarga Harapan), BPUM (Bantuan
Produktif Usaha Mikro), Kartu Prakerja, ASN dan anggota TNI-Polri.Oleh karena itu, kata Ida Fauziyah,
setelah mengurangi para pekerja yang tidak masuk persyaratan penerima BSU tersebut, jumlah
penerimanya menjadi berkurang.
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Positive

Summary Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid bersama tiga belas kepala daerah di Indonesia meraih
Penghargaan Indonesia Visionary Leader (IVL) tahun 2022 di Gedung iNews Tower MNC
Grup, Senin (5/9/2022) malam. Empat Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir yaitu
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Hukum dan Ham
Yasonna H Laoly, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid bersama tiga belas kepala daerah di Indonesia meraih Penghargaan
Indonesia Visionary Leader (IVL) tahun 2022 di Gedung iNews Tower MNC Grup, Senin (5/9/2022) malam.
Penyerahan penghargaan ini disaksikan langsung oleh empat Menteri dan Ketua DPD RI.Bupati Riza
merupakan satu-satunya kepala daerah di Provinsi Bangka Belitung yang menerima penghargaan IVL
Tahun 2022.Empat Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly, Menteri Koperasi dan UKM
Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud
Mattalitti.Sebelum menerima penghargaan tersebut, Bupati Riza bersama kepala daerah lainnya telah
mejalani proses penilaian oleh empat Dewan Juri yaitu Dr Gun Gun Heryanto, selaku Direktur Eksekutif
The Political Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Poltik UIN Jakarta, Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D
selaku guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Dr. Akmal Malik, M.SI selaku Dirjen
Otonomi Daerah Kemendagri RI dan Ir. Andi Ilham Said, MSOM, Ph.D.Bupati Riza mengatakan,
penghargaan dengan Kategori Presentation Certificate Of Infrastructure Depelopment yang ia terima
tersebut, tak lepas dari dukungan masyarakat, ASN di lingkungan Pemkab Bangka Selatan dan
stakeholder terkait lainnya di Bangka Selatan."Saya hanya kebagian mengambilnya saja. Penghargaan ini
saya persembahkan untuk masyarakat, ASN di lingkungan Pemkab Bangka Selatan dan stakeholder
terkait lainnya. Karena berkat dukungan semuanya, saya berhasil menerima penghargaan ini.
Terimakasih semuanya," katanya, Senin (5/9/2022) malam.Pemkab Bangka Selatan, kata Bupati Riza di
bawah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Debby Vita Dewi akan terus berkomitmen dalam
mewujudkan inovasi pembangunan daerah yang pro rakyat."Penghargaan ini merupakan motivasi bagi
kami untuk terus berbuat bagi daerah dan masyarakat agar secara bertahap semuanya bisa merasakan,"
ucapnya.Sementara itu, Agung Firman Sampurna selaku Komisaris Utama MNC Asia Holding mengatakan,
penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap Kepala Daerah yang memiliki visi dan misi serta
inovasi dalam membangun daerah."Diharapkan nantinya daerah akan semakin maju dipimpin Kepala
Daerah yang visioner dan inovatif, sehingga daerah dan masyarakat akan merasakan kemajuan tersebut,"
tutupnya.
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Positive

Summary , Papua, Piter Gusbager meraih penghargaan di ajang r (IVL) 2022, dalam kategori Best
Leadership in People Empowerment. Penghargaan diterima langsung Bupati Keerom Piter di
iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin (5/9/2022). Dalam pembukaan ajang IVL
2022 ini, Agung Firman Sampurna menyatakan, IVL adalah signature program yang telah
menjadi komitmen MNC Portal Indonesia untuk turut andil dalam menghasilkan pemimpin
bangsa yang tangguh, memiliki visi, dan kemampuan beradaptasi dalam situasi yang luar
biasa. Diketahui, IVL merupakan agenda tahunan MNC Portal sejak 2017.

, Papua, Piter Gusbager meraih penghargaan di ajang r (IVL) 2022, dalam kategori Best Leadership in
People Empowerment. Penghargaan diterima langsung Bupati Keerom Piter di iNews Tower, Kebon Sirih,
Jakarta Pusat pada Senin (5/9/2022).mengungkapkan rasa bangganya atas apresiasi yang diterima.
Menurutnya penghargaan ini memberikan optimisme dan harapan bahwa di tengah tantangan situasi
ekonomi nasional dan ekonomi daerah yang sulit, peran pemimpin daerah sangat penting untuk
mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat."Pemimpin harus hadir dengan visi yang jelas,
terukur dan terarah kepada masyarakat dan daerahnya. Karena masyarakat hari ini sangat
mengharapkan kehadiran pemerintah, kehadiran pemimpin untuk mengatasi persoalan-persoalan yang
menumpuk terutama persoalan ekonomi di daerah," katanya.Piter berharap memotivasi para kepala
daerah untuk terus bekerja keras, dengan melahirkan pemikiran-pemikiran inovatif dankreatif."Karena
tantangan hari ini hanya bisa diselesaikan dengan gagasan-gagasan strategis dan kerja cerdas. Dengan
potensi keunggulan daerah kita akan bisa mengatasi persoalan daerah terutama persoalan di bidang
kemandirian ekonomi," ucapnya.Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, Bupati
Piter membuat inovasi yakni dengan menargetkan membuka 10.000 hektare lumbung jagung di
wilayahnya. Piter berupaya mengembangkan komoditas-komoditas unggulan di sejumlah distrik
berdasarkan kesesuaiannya untuk palawija dan tanaman pangan lainnya.Komoditas jagung ditetapkan
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guna mendukung program ketahanan pangan nasional sebagaimana ditetapkan Presiden Joko Widodo.
Pada tahun ini Piter bersama dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertanian (Kementan) akan merealisasikan 10.000 hektare lahan
terlebih dahulu.Guna memastikan program berjalan sesuai target, Piter mengawalnya hingga terwujud
mulai dari tahap pembukaan lahan hingga pascapanen, termasuk pemasaran komoditas jagung. Pihaknya
melibatkan kementerian investasi untuk pemasaran hasil komoditas jagung.Diketahui, IVL merupakan
agenda tahunan MNC Portal sejak 2017. IVL yang diselenggarakan MPI ini bertujuan menggali upaya
daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan, mengimplementasikan visi dan strategi di wilayah
kepemimpinannya. IVL kali ini mengusung tema "Strategi Pemerintah Daerah untuk Percepatan
Ekonomi".IVL sesi kali ini dibuka langsung oleh Komisaris Utama PT MNC Asia Holding Tbk Agung Firman
Sampurna. Sejumlah menteri dan pejabat tinggi hadir dalam kesempatan ini, di antaranya, Menparekraf
Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.Acara juga dihadiri Taufik
Madjid, Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ketua DPD RI AA
La Nyalla Mahmud Mattalitti. Sejumlah pejabat MNC juga hadir di acara ini yakni Direktur Corsec MNC
Group Syafril Nasution, Managing Director MNC Portal Indonesia Rafael Utomo, News Director of MNC
Portal Indonesia Yadi Hendriana, Chief News Officer MNC Media, Marketing MNC Portal Indonesia Esmal
Diansyah.Selain penganugerahan penghargaan pada kepala daerah berprestasi, acara IVL ini juga sebagai
tribute untuk almarhum Tjahjo Kumolo. Semasa hidup ia turut berkontribusi dalam mendukung
penyelenggaraan Indonesia Visionary Leader mulai dari sesi awal hingga 2021 lalu.Dalam pembukaan
ajang IVL 2022 ini, Agung Firman Sampurna menyatakan, IVL adalah signature program yang telah
menjadi komitmen MNC Portal Indonesia untuk turut andil dalam menghasilkan pemimpin bangsa yang
tangguh, memiliki visi, dan kemampuan beradaptasi dalam situasi yang luar biasa.Gagasan ini menjadi
semakin relevan karena dalam dua tahun terakhir, Indonesia dan dunia, mengalami tekanan yang luar
biasa akibat pandemi Covid-19."Oleh karena itu, media massa sebagai salah satu alat untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa, dipandang perlu untuk berpartisipasi aktif dalam menghasilkan
pemimpin-pemimpin yang bangsa yang visioner, tangguh dan memiliki kemampuan beradaptasi di situasi
yang berubah. Tetapi tetap mengarusutamakan dan mengutamakan pelayanan pada masyarakat,"
tegasnya.Di ajang IVL ini diberikan penghargaan kepada 14 kepala daerah. Bertindak sebagai Dewan juri
antara lain Andi Ilham Said,Selain itu, ada Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D, Guru Besar Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Indonesia Ditjen OTDA,
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Summary Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar "Unpad Virtual Job Fair 2022" pada 5-6
September 2022 di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri,
Bandung, Jawa Barat. Acara pembukaan Unpad Virtual Job Fair 2022 dihadiri Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi secara virtual. Kepala Produk dan
Marketing Jobs.id Geo Fany Suharwan mengatakan, Unpad Virtual Job Fair ini merupakan
kegiatan pertama dari rangkaian bursa kerja virtual yang dilakukan Jobs.id. Kegiatan bursa
kerja virtual itu merupakan kerja sama Pusat Pengembangan Karier Unpad dengan Jobs.id.
Sebanyak 4.992 peserta mengikuti kegiatan bursa kerja virtual.

Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar "Unpad Virtual Job Fair 2022" pada 5-6 September 2022 di
Grha Sanusi Hardjadinata Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung, Jawa Barat. Kegiatan bursa
kerja virtual itu merupakan kerja sama Pusat Pengembangan Karier Unpad dengan Jobs.id.Sebanyak
4.992 peserta mengikuti kegiatan bursa kerja virtual. Kepala Pusat Pengembangan Karier Unpad Rosaria
Mita Amalia menjelaskan bursa kerja ini digelar untuk mendorong peningkatan angka serapan lulusan
perguruan tinggi, khususnya bagi lulusan Unpad. Bursa kerja ini bertujuan mempertemukan lulusan
dengan dunia kerja dan dunia industri (DUDI) baik secara langsung ataupun menggunakan media
daring."Kegiatan ini memungkinkan adanya interaksi langsung antara pencari kerja dan penyedia
lapangan kerja," ucap dosen yang akrab disapa Amel dilansir dari laman resmi Unpad pada Selasa, 6
September 2022.Lebih lanjut Amel mengatakan, bursa kerja ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan.
Mulai dari pameran kerja, potential mapping, pameran magang, tes seleksi kandidat, pameran beasiswa,
hingga workshop yang diisi pembicara dari berbagai perusahaan ternama. Bursa kerja ini menghadirkan
lebih dari 10 mitra perusahaan yang membuka berbagai posisi pekerjaan.Proses seleksi kandidat sendiri
dilakukan dengan cara rekrutmen CV, walk in interview, hingga penyelenggaraan psikotes. Acara
pembukaan Unpad Virtual Job Fair 2022 dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
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Anwar Sanusi secara virtual. Dalam sambutanya, Anwar mengharapkan bahwa kegiatan ini dapat
memberikan informasi ketenagakerjaan dengan baik kepada para pencari kerja."Mudah-mudahan job
fair virtual ini dapat tersampaikan dengan baik berbagai informasi ketenagakerjaan dengan setepattepatnya, baik kepada pencari kerja, mahasiswa, alumni, maupun masyarakat umum," ujarnya.Menurut
Anwar, digelarnya bursa kerja ini merupakan upaya mengatasi ketidaksinambungan tenaga kerja di
Indonesia. Ketidaksinambungan tersebut berupa ketidaksesuaian antara jenjang pendidikan dengan
kebutuhan dunia kerja, serta bidang pendidikan yang tidak cocok dengan bidang pekerjaan.Karena itu,
hadirnya arena pameran kerja menjadi jembatan untuk memupus ketidaksinambungan tersebut.
Kegiatan ini menjadi sarana komunikasi baik antara pemberi kerja dan pencari kerja.Kepala Produk dan
Marketing Jobs.id Geo Fany Suharwan mengatakan, Unpad Virtual Job Fair ini merupakan kegiatan
pertama dari rangkaian bursa kerja virtual yang dilakukan Jobs.id. Selain di kota Bandung, gelaran serupa
juga akan dilaksanakan di kota besar lainnya.Bursa kerja ini dibuka secara resmi oleh Direktur
Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Unpad Boy Yoseph Cahya Sunan Sakti Syah Alam. Boy
mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi membantu lulusan perguruan tinggi Indonesia,
khususnya lulusan Unpad, untuk mendapatkan pekerjaan lebih cepat."Mudah-mudahan kegiatan ini
dapat mendukung visi alumni Unpad mendapatkan kerja tidak lebih dari enam bulan," kata Boy.Selalu
update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram "Tempo.co
Update". Klik
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Positive

Summary Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leaders yang diadakan MNC Portal, mengapresiasi Wali
Kota Makassar Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto dengan penghargaan Best Overall di MNC
Conference Hall, INews Tower, Senin (5/09/) malam. Bersama 14 kepala daerah lainnya,
Danny berhasil meraih penghargaan terbaik secara keseluruhan berupa Best Overall, karena
dinilai telah berhasil melakukan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Indonesia Visionary Leader merupakan program rutin yang diselenggarakan MNC Portal
Indonesia untuk menggali upaya pemerintah daerah dalam merumuskan,
mengomunikasikan, mengimplementasikan, sekaligus membudayakan visi kepemimpinaan
kepala daerah di wilayahnya masing- masing. Danny mengatakan penghargaan yang diraih
Pemkot Makassar, harus disyukuri karena merupakan kerja bersama semua pihak.

Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leaders yang diadakan MNC Portal, mengapresiasi Wali Kota
Makassar Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto dengan penghargaan Best Overall di MNC Conference Hall,
INews Tower, Senin (5/09/) malam.Bersama 14 kepala daerah lainnya, Danny berhasil meraih
penghargaan terbaik secara keseluruhan berupa Best Overall, karena dinilai telah berhasil melakukan
percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.Indonesia Visionary Leader merupakan
program rutin yang diselenggarakan MNC Portal Indonesia untuk menggali upaya pemerintah daerah
dalam merumuskan, mengomunikasikan, mengimplementasikan, sekaligus membudayakan visi
kepemimpinaan kepala daerah di wilayahnya masing - masingDanny mengatakan penghargaan yang
diraih Pemkot Makassar, harus disyukuri karena merupakan kerja bersama semua pihak."Kita bersyukur
atas kerja kita, karena semua pihak memberikan kita penghargaan di atas penghargaan, yaitu Best Overall
yang artinya semua kategori kita juara," ucap Danny.Kata Danny, penghargaan yang diberikan adalah
sebagai tanda saja, namun yang paling penting hasil yang harus kita dicapai harus bisa bermanfaat bagi
masyarakat dan membawa kemajuan kota."Olehnya itu penghargaan ini harus memacu kita semua
kedepannya untuk bekerja dua kali tambah baik," jelas Danny,Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua
Dewan Perwakilan Daerah RI, La Nyalla, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr. Sandiaga Salahuddin
Uno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Dr Ida Fauziyah, serta Menteri
Hukum dan HAM RI, Prof Yasonna H Laoly.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, untuk mengatasi persoalan
ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, bukan hanya
menjadi tanggung jawab pemerintah semata, dibutuhkan juga peran dari Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB). "Peran SP/SB itu penting untuk mengatasi masalah
ketenagakerjaan, utamanya kesejahteraan bagi pekerja," kata Menaker Ida Fauziyah, ketika
menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) di kantor Kemnaker
Jakarta, Senin (5/9). Ia menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus
mengoptimalkan kualitas serta kesejahteraan para pekerja dengan berbagai kebijakan.
Menaker menyampaikan, sektor industri menjadi sektor yang memegang peranan penting
untuk menopang stabilitas perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja yang
tinggi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, untuk mengatasi persoalan
ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, bukan hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah semata, dibutuhkan juga peran dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh
(SP/SB)."Peran SP/SB itu penting untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, utamanya kesejahteraan
bagi pekerja," kata Menaker Ida Fauziyah, ketika menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja
Nusantara (KSPN) di kantor Kemnaker Jakarta, Senin (5/9).Menaker menyampaikan, sektor industri
menjadi sektor yang memegang peranan penting untuk menopang stabilitas perekonomian nasional
melalui penyerapan tenaga kerja yang tinggi.Ia menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
akan terus mengoptimalkan kualitas serta kesejahteraan para pekerja dengan berbagai kebijakan.Salah
satu program yang dilakukan Kemnaker, melalui pelatihan vokasi yang telah sesuai dengan kebutuhan
industri, sehingga diharapkan calon pekerja akan mudah memasuki dunia kerja."Pemerintah akan terus
mengembangkan berbagai pelatihan agar nantinya mampu meningkatkan kompetensi dari para
pekerja," ujarnya.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengungkapkan penduduk Indonesia
didominasi usia produktif hingga tahun 2030. "Kalau tidak dikelola dengan seorang
pemimpin atau kepala daerah yang visioner saya kira bonus ini bukan lagi menjadi bonus
malah menjadi mudhorot," ujar Ida dalam acara Malam Inaugurasi Indonesia Visionary
Leader 2022, Senin (5/9/2022).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengungkapkan penduduk Indonesia didominasi usia
produktif hingga tahun 2030. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin termasuk kepala daerah yang visioner
yang mampu mengakomodir bonus demografi tersebut supaya berdampak positif."Kalau tidak dikelola
dengan seorang pemimpin atau kepala daerah yang visioner saya kira bonus ini bukan lagi menjadi bonus
malah menjadi mudhorot," ujar Ida dalam acara Malam Inaugurasi Indonesia Visionary Leader 2022,
Senin (5/9/2022).Dia berharap, kepala daerah bisa menyosialisasikan dan mengkomunikasikan visi yang
dimilikinya melalui forum-forum yang dilaksanakan seperti forum Malam Inaugurasi Indonesia Visionary
Leader 2022."Kita butuh forum-forum semacam ini agar visi seorang kepala daerah itu bisa
dikomunikasikan, disosialisasikan dan ditularkan Kepada seluruh masyarakat, juga kepada kepala daerah
yang lain, sehingga saling bisa memetik apa yang terbaik untuk memajukan daerahnya masing-masing,"
kata Ida.Dia menjelaskan, Indonesia butuh kepala daerah yang visioner sebab ke depan Indonesia
menghadapi berbagai ancaman, baik tantangan ekonomi global maupun krisis energi dan bahan pangan
yang tengah melanda dunia."Mengapa dibutuhkan kepala daerah yang visioner? Karena kita menghadapi
kondisi ekonomi global, ancaman-ancaman kerawanan energi, kerawanan kemiskinan yang mungkin
akan sangat luas merebak ke seluruh dunia," tutur Ida Fauziyah.
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Summary Artinya KPM akan menerima total BLT sebesar Rp600.000. Adapun, penerima bansos
merupakan masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP dan bukan termasuk
anggota PNS, Polri, dan TNI. Berikut ini cara daftar BLT BBM:. Bisnis.com, JAKARTAPemerintah berupaya memberikan bantalan sosial untuk mengantisipasi dampak kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) dengan memberikan bantuan sosial (Bansos) pengalihan
subsidi BBM sebesar Rp600. 000 bagi 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp24,17 triliun untuk bansos, di mana Rp12,4 triliun akan
dialokasikan untuk bansos dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300. 000
yang akan dibayarkan dua kali.

BagikanBisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berupaya memberikan bantalan sosial untuk mengantisipasi
dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan memberikan bantuan sosial (Bansos)
pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600. 000 bagi 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM).Pemerintah
menyiapkan anggaran Rp24,17 triliun untuk bansos, di mana Rp12,4 triliun akan dialokasikan untuk
bansos dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300. 000 yang akan dibayarkan dua kali.
Artinya KPM akan menerima total BLT sebesar Rp600.000.Adapun, penerima bansos merupakan
masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP dan bukan termasuk anggota PNS, Polri, dan
TNI.Untuk bansos Program program keluarga harapan (PKH), penerima merupakan masyarakat yang
terdampak kenaikan harga BBM, termasuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).PT
Pos Indonesia mendapatkan tugas dalam menyalurkan BLT tersebut kepada KPM yang telah terdaftar di
Kementerian Sosial. Masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui laman resmi pada Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS).Berikut ini cara daftar BLT BBM:1. Masuk ke dalam
https://cekbansos.kemensos.go.id/2. Masukkan data Wilayah Penerima manfaat mulai dari provinsi,
kab/kota, kecamatan,dan desa3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan KTP4. Ketik Huruf
Kode yang terdiri dari delapan huruf5. Pilih Cari DataSementara itu, bantuan yang disiapkan untuk
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pekerja dengan alokasi sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja akan disalurkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang saat ini masih dalam proses finalisasi data.Nantinya, pekerja dengan
gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600. 000 per orang.Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan masih mempersiapkan langkah percepatan penyaluran
untuk menjamin BSU dapat 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 dalam keterangan tertulis, Rabu
(31/8/2022).Bagikan
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Negative

Summary Jenis bansos ini, akan disalurkan kepada 20.65 juta keluarga kurang mampu dengan
penyerahan dilakukan empat kali dengan jumlah Rp150.000. Untuk mengetahui apakah
Anda merupakan salah satu yang terdaftar sebagai penerimaan bansos BLT BBM Rp600. 000
tersebut, Anda bisa mengecek melalui cekbansos.kemensos.go.id, berikut caranya:.
Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai
salah satu bentuk pengalihan subsidi BBM. Yang ketiga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM
dengan alokasi dana sebesar Rp12,4 triliun. Demikian cara cek penerimaan bansos BLT BBM
Rp600.000.

Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai salah satu
bentuk pengalihan subsidi BBM.Sebagaimana yang telah diumumkan oleh Menteri Keuangan, Sri
Mulyani, dalam konferensi pers minggu lalu, anggaran untuk dana bantuan sosial telah dialokasikan
sebesar Rp24.17 triliun yang bersumber dari Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN).Terdapat tiga
jenis bantuan sosial yang disiapkan pemerintah dalam pengalihan subsidi BBM ini. Yang pertama, bansos
subsidi upah (BSU) sebesar Rp600. 000 yang diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum
Rp3,5 juta per bulan.Anggaran jenis tersebut, disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp9,6 triliun melalui
Kementerian Ketenagakerjaan.Yang kedua, bantuan sosial sebesar Rp2,17 juta yang bersumber dari dana
transfer umum pemerintah desa. Jenis bansos ini guna membantu para sektor transportasi seperti
angkutan umum, ojek, hingga nelayan.Yang ketiga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dengan alokasi
dana sebesar Rp12,4 triliun. Jenis bansos ini, akan disalurkan kepada 20.65 juta keluarga kurang mampu
dengan penyerahan dilakukan empat kali dengan jumlah Rp150.000.Untuk mengetahui apakah Anda
merupakan salah satu yang terdaftar sebagai penerimaan bansos BLT BBM Rp600. 000 tersebut, Anda
bisa mengecek melalui cekbansos.kemensos.go.id, berikut caranya:Siapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id atau klik https://cekbansos.kemensos.go.id/ Pilih wilayah
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penerima manfaat atau PM, dengan memilih provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, dan Desa Tulis nama
lengkap penerima manfaat sesuai KTP Selanjutnya, masukan 8 kode huruf Captcha yang tertera dan harus
sesuai Klik 'Cari Data' Kemudian, sistem akan mencari data yang cocok dengan data yang Anda masukan,
cari data KPM bansos BPNT 2022 yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kemensos.Selain pengecekan melalui website tersebut, Anda juga bisa melakukan pengecekan melalui
aplikasi Cek Bansos. Di dalam aplikasi ini terdaftar fitur 'Usul' untuk menngusulkan data untuk bisa
mendaptakan bantuan sosial,Selain itu, jika Anda menemukan penerima manfaat yang tak berhak
menerima bantuan sosial, bisa dilaporkan melalui fitur 'Sanggah'. Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari
unggahan akun twitter @prastow berikut cara menggunakan aplikasi Cek Bansos.Unduh aplikasi dengan
keyword 'Aplikasi Cek Bansos' melalui PlayStore atau AppStore Registrasi dengan user ID yang telah
diverifikasi dan diaktivasi oleh admin kementerian sosial Cari status kepesertaan bansos melalui menu
'Cek Bansos' Untuk memberikan kelayakan atau tidak layak dari daftar penerima bansos, Anda bisa klik
'Tanggapan Kelayakan' Untuk usulan penerima bansos, Anda bisa klik menu 'daftar usulan'.Demikian cara
cek penerimaan bansos BLT BBM Rp600.000.

126

Title

Syarat dan Cara Buat Kartu Kuning Terbaru 2022, Untuk Author
yang Lagi Cari Kerja

Ignacio Geordi
Oswaldo

Media

Detik

Reporter

Date

06 September 2022

Tone

Link

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6273496/syarat-dan-cara-buat-kartukuning-terbaru-2022-untuk-yang-lagi-cari-kerja

Negative

Summary Syarat Membuat Kartu Kuning. Cara Membuat Kartu Kuning Online. Cara Membuat Kartu
Kuning Offline. Untuk para pencari kerja, informasi tentang syarat dan cara membuat kartu
kuning atau AK 1 menjadi penting untuk diketahui.

Untuk para pencari kerja, informasi tentang syarat dan cara membuat kartu kuning atau AK 1 menjadi
penting untuk diketahui. Sebab, saat ini cukup banyak institusi yang menggunakan kartu kuning sebagai
salah satu persyaratan untuk melamar pekerjaan.Selama ini cukup banyak anggapan yang menyatakan
bahwa kartu kuning hanya untuk mereka yang ingin mendaftar sebagai Aparatur Sipil Negara (PNS).
Namun, faktanya ada juga perusahaan swasta yang meminta pelamar untuk menyertakan persyaratan
kartu kuning dalam proses seleksinya.Kartu kuning atau kartu AK 1 adalah sebuah kartu yang
menandakan kalau seseorang merupakan seorang pencari kerja. Instansi yang memiliki hak untuk
menerbitkan kartu kuning adalah Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) wilayah kabupaten/kota.Kartu
kuning sendiri hanya bisa didapatkan dari Disnaker kabupaten/kota masing-masing pencari kerja. Mereka
hanya bisa membuat di daerah aslinya yang sesuai dengan daerah yang tertera di KTP.Adapun
Pemerintah membuat kartu ini dengan tujuan untuk melakukan pendataan para job seekers. Nantinya
kartu ini memuat sejumlah informasi seperti nama pemilik, nomor induk kependudukan (NIK), dara
kelulusan, hingga riwayat pendidikan pemilik kartu.Disnaker akan menyerahkan data calon pencari kerja
kepada pihak perusahaan. Data ini didapatkan dari nama-nama pencari kerja yang sudah terdaftar dan
memiliki kartu kuning atau AK1.Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah proses pembuatan kartu kuning
tidak dipungut biaya apa pun, hal ini juga sudah ditegaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Kamu hanya perlu mengunjungi Disnaker di daerahmu atau membuatnya secara online dan ikuti
prosedur yang berlaku.Syarat Membuat Kartu KuningPersyaratan untuk membuat kartu kuning berbeda
di setiap daerahnya. Namun, ada beberapa persyaratan yang sifatnya umum dan berlaku di seluruh
daerah, yaitu1. Fotokopi ijazah terakhir yang sudah mendapatkan legalisasi (siapkan juga ijazah asli untuk
berjaga-jaga)2. Fotokopi KTP (siapkan juga KTP asli untuk berjaga-jaga)3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)4.
Dua lembar pas foto berukuran 3x4.Sebelum mulai mendaftarkan diri, ada baiknya untuk menyiapkan
seluruh persyaratan terlebih dahulu. Persiapan ini akan memudahkanmu dalam proses membuat kartu
kuning online maupun offline.Cara Membuat Kartu Kuning OnlineDisnaker memberikan pilihan untuk
membuat kartu kuning online untuk memudahkan masyarakat dalam proses pembuatannya. Berikut ini
adalah tata cara membuat kartu kuning online.1. Kunjungi situs resmi Dinas Ketenagakerjaan, melalui
alamat https//karirhub.kemnaker.go.id/.2. Klik menu daftar untuk membuat akun3. Isi data sesuai yang
diminta. Nama lengkap, NIK sesuai KTP , email, nomor telepon, dan kata sandi4. Lengkapi data dirimu
mengenai akun, seperti pekerjaan, keterampilan, dan pendidikan5. Klik "Daftar Sebagai Pencari Kerja"6.
Saat akun sudah jadi, jangan lupa untuk meng-upload foto resmi dengan ukuran 3x47. Ikuti instruksi dan
isi semua data yang diminta. Jika sudah selesai mengisi data, klik tombol save atau simpan8. Selanjutnya,
datangi kantor Disnaker untuk mengambil kartu kuning yang sudah dilegalisir. Jangan lupa fotokopi untuk
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cadangan dan minta legalisasi di kantor Disnaker masing-masing.Sebagai informasi, situs karirhub
Kemenaker ini bukan hanya bisa membantumu dalam mencari kerja, di sana juga banyak sekali informasi
lowongan kerja lho. Jadi, kamu juga bisa mencari-cari informasi lowongan kerja profesi yang kamu
inginkan.Cara Membuat Kartu Kuning OfflineJika kamu memiliki merasa lebih baik untuk mengurus
pembuatan secara langsung, Disnaker juga memberikan opsi untuk membuat kartu kuning offline.
Berikut adalah tata cara pembuatan kartu kuning offline.1. Datang ke kantor Disnaker sesuai dengan
kabupaten/kota tempat tinggalmu2. Cari tahu bagian pembuatan kartu kuning atau AK1. Kalau bingung,
bisa bertanya kepada petugas Disnaker3. Serahkan dokumen persyaratan sesuai dengan yang diminta4.
Petugas akan memintamu menunggu selama proses pembuatan kartu kuning5. Petugas akan
memanggilmu jika kartu kuning sudah tercetak6. Terakhir, petugas akan memintamu untuk mengunjungi
tempat bagian legalisasi untuk melegalisasi kartu kuning milikmu.Kartu kuning ini akan berlaku secara
nasional mencakup seluruh Indonesia. Jika ada perubahan data atau keterangan lainnya, sebaiknya
segera melaporkannya kepada pihak terkait.Sebagai informasi, jika kamu telah diterima di suatu instansi
atau perusahaan maka perusahaan itu akan mengembalikan kartu kuningmu ke Dinas Ketenagakerjaan
setempat. Selain itu, kartu kuning akan berlaku selama setahun dan wajib melapor setiap enam bulan
sekali bagi pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.Itu dia penjelasan tentang cara membuat
kartu kuning online dan offline. Proses pembuatan kartu kuning online dan offline cukup mudah, hanya
perlu menyiapkan dokumen persyaratan pembuatan kartu kuning dan mengikuti tata cara yang berlaku.
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Neutral

Summary Cek syarat hingga cara melakukan pengecekan daftar penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)
sebesar Rp 600 ribu yang akan segera disalurkan oleh pemerintah pada bulan September
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. BSU
Rp 600 ribu nantinya akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5
juta per bulan.

Cek syarat hingga cara melakukan pengecekan daftar penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp
600 ribu yang akan segera disalurkan oleh pemerintah pada bulan September 2022.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.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 dengan BPJS Ketenagakerjaan
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terkait data calon penerima BSU.Pun koordinasi dengan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia dijalin
terkait teknis penyalurannya.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.Berikut syarat penerima BSU pada
tahun lalu, dikutip dari bsu.kemnaker.go.id:- Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan
kepemilikan NIK- Peserta 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)Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah termasuk penerima BSU atau tidak bisa
mengikuti langkah-langkah ini: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.
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Negative

Summary Menaker Ida Fauziyah mengatakan, sebelum dipadankan, jumlah peneriman BSU 2022
sebanyak 16 Juta karyawan. Alasannya yakni, karyawan yang namanya dicoret dari peserta
BSU 2022 itu, rupanya terdaftar sebagai penerima bansos, di antaranya PKH, BPUM dan
Kartu Prakerja sebanyak 1,1 juta orang dan 22 ribu orang yang berstatus sebagai ASN.
Berdasarkan data tersebutlah, sehingga jumlah penerima BSU yang didapatkan oleh
Kemnaker dan stakeholder lainnya yakni sebanyak 14.639.675 oeang. Kemnaker dikabarkan
tidak akan mentransfer dana BSU 2022 kepada 1 juta karyawan atau buruh.

Kemnaker dikabarkan tidak akan mentransfer dana BSU 2022 kepada 1 juta karyawan atau
buruh.Menaker Ida Fauziyah mengatakan, sebelum dipadankan, jumlah peneriman BSU 2022 sebanyak
16 Juta karyawan.Namun setelah dipadankan, hanya sekitar 14.639.675 karyawan yang akan menerima
dana BLT subsidi upah.Alasannya yakni, karyawan yang namanya dicoret dari peserta BSU 2022 itu,
rupanya terdaftar sebagai penerima bansos, di antaranya PKH, BPUM dan Kartu Prakerja sebanyak 1,1
juta orang dan 22 ribu orang yang berstatus sebagai ASN.Berdasarkan data tersebutlah, sehingga jumlah
penerima BSU yang didapatkan oleh Kemnaker dan stakeholder lainnya yakni sebanyak 14.639.675
oeang.Dalam waktu dekat ini, peserta BSU 2022 akan ditansfer dana BLT subsidi upah sebesar Rp600
dalam waktu dekat.Ida Fauziyah juga menyebut, dalam penyaluran dana BSU terkait BBM ini, syaratnya
adalah pekerja yang memiliki gaji/upah maksimal Rp3,5 juta/bulan atau setara upah minimum provinsi
(UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) di kota itu.
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Positive

Summary PT Sinarmas Sentra Cipta tengah membuka lowongan pekerjaan (loker) terbaru pada tahun
2022 dengan gaji sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi). Sejak bulan Agustus 2022 lalu,
lowongan kerja dibuka di PT Sinarmas Sentra Cipta. Lebih spesifik lagi, lowongan pada posisi
Operator Mesin Pengolahan Kelapa Sawit dan Teknisi Listrik Pabrik Kelapa Sawit di PT
Sinarmas Sentra Cipta ini tersedia untuk lulusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, atau Teknik
Listrik. PT Sinarmas Sentra Cipta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan
Keuangan, SDM, Pengadaan, dan layanan bersama TI.

PT Sinarmas Sentra Cipta tengah membuka lowongan pekerjaan (loker) terbaru pada tahun 2022 dengan
gaji sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi).PT Sinarmas Sentra Cipta merupakan perusahaan yang
bergerak di bidang layanan Keuangan, SDM, Pengadaan, dan layanan bersama TI.Sejak bulan Agustus
2022 lalu, lowongan kerja dibuka di PT Sinarmas Sentra Cipta.Melalui situs resmi Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), saat ini PT Sinarmas Sentra Cipta membuka loker pada posisi Operator
Mesin Pengolahan Kelapa Sawit dan Teknisi Listrik Pabrik Kelapa Sawit.Pada posisi tersebut, kandidat
harus berpendidikan minimal lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK.Lebih spesifik lagi, lowongan
pada posisi Operator Mesin Pengolahan Kelapa Sawit dan Teknisi Listrik Pabrik Kelapa Sawit di PT
Sinarmas Sentra Cipta ini tersedia untuk lulusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, atau Teknik
Listrik.Berikut persyaratan lengkapnya:
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Positive

Summary Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, S.T, M.Tr.IP menerima penghargaan Indonesia
Visionary Leader (IVL) Presentation Certivficate of Infrastructure Development sesion ke IX,
X, dan XI yang diselenggarakan MNC Portal, Senin (5/9/2022) malam. Setelah melewati
beberapa mekanisme penilaian dari dewan juri, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
berhasil menerima penghargaan IVL tahun 2022 kategori Presentation Certivficate of
Infrastructure Development," kata Riza Herdavid. Penghargaan yang diterima oleh Bupati
Riza Herdavid bersama 13 kepala daerah lainnya se-Indonesia ini setelah melalui penilaian
dari empat dewan juri IVL tahun 2022 pada bulan Juni lalu. Bupati Riza Herdavid saat
menerima Penghargaan IVL Tahun 2022, Senin (5/9/22) malam.

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, S.T, M.Tr.IP menerima penghargaan Indonesia Visionary Leader
(IVL) Presentation Certivficate of Infrastructure Development sesion ke IX, X, dan XI yang diselenggarakan
MNC Portal, Senin (5/9/2022) malam.Penyerahan penghargaan yang berlangsung di Gedung iNews
Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Santiago Uno, Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah LaNyalla Mahmud
Mattalitti.Penghargaan yang diterima oleh Bupati Riza Herdavid bersama 13 kepala daerah lainnya seIndonesia ini setelah melalui penilaian dari empat dewan juri IVL tahun 2022 pada bulan Juni lalu.Bupati
Riza Herdavid saat menerima Penghargaan IVL Tahun 2022, Senin (5/9/22) malam.Bupati Bangka Selatan,
Riza Herdavid, S.T, M.Tr.IP mengucapkan terimakasih kepada MNC Portal yang telah memberikan
penghargaan Indonesia Visionary Leader melalui penilaian yang telah dilakukan."Alhamdulillah, malam
hari ini pemerintah Kabupaten Bangka Selatan kembali menerima penghargaan. Setelah melewati
beberapa mekanisme penilaian dari dewan juri, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berhasil
menerima penghargaan IVL tahun 2022 kategori Presentation Certivficate of Infrastructure
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Development," kata Riza Herdavid.Ia mengatakan, penghargaan MNC Portal yang diterima bersama 13
kepala daerah se- Indonesia akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk bekerja lebih giat lagi bekerja
dalam mensejahterakan masyarakat Bangka Selatan."Penghargaan yang kami terima ini akan menjadi
motivasi besar bagi kami dalam membangun Bangka Selatan menjadi lebih baik lagi terutama dalam
mensejahterakan masyarakat Bangka Selatan dam selalu ada untuk masyarakat Bangka Selatan,"
ujarnya.Riza menambahkan, penghargaan yang diterima dipersembahkan untuk masyarakat Bangka
Selatan yang telah ikut membantu membangun Bangka Selatan dengan mendukung program dan visi
misi pemerintah daerah."Penghargaan ini yang bekerja adalah masyarakat Bangka Selatan, saya hanya
kebagian mengambilnya saja. Untuk itu, dengan penghargaan yang diterima ini semoga Bangka Selatan
terus lebih baik dan maju," pungkasnya.
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Positive

Summary Wali Kota Makassar Danny Pomanto sabet penghargaan bergengsi di ajang Indonesia
Visionary Leader (IVL) 2022. Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan penghargaan
yang diraih Pemkot Makassar, harus disyukuri karena merupakan kerja bersama semua
pihak. Penghargaan kategori Best Overall diterima orang nomor satu di kota Makassar ini
pada acara Inagurasi Indonesia Visionary Leaders (IVL) yang diadakan MNC Portal di MNC
Conference Hall, INews Tower, Senin 5 September 2022 malam. Sebagai informasi bahwa
Indonesia Visionary Leader merupakan program rutin yang diselenggarakan MNC Portal
Indonesia untuk menggali upaya pemerintah daerah dalam merumuskan,
mengkomunikasikan, mengimplementasikan, sekaligus membudayakan visi kepemimpinan
kepala daerah di wilayahnya masing- masing.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto sabet penghargaan bergengsi di ajang Indonesia Visionary Leader
(IVL) 2022.Penghargaan kategori Best Overall diterima orang nomor satu di kota Makassar ini pada acara
Inagurasi Indonesia Visionary Leaders (IVL) yang diadakan MNC Portal di MNC Conference Hall, INews
Tower, Senin 5 September 2022 malam.Wali Kota dua periode ini bersama dengan 14 Kepala Daerah
lainnya di Republik ini berhasil meraih penghargaan terbaik secara keseluruhan berupa Best Overall.Hal
ini karena dinilai telah berhasil melakukan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19.Sebagai informasi bahwa Indonesia Visionary Leader merupakan program rutin yang diselenggarakan
MNC Portal Indonesia untuk menggali upaya pemerintah daerah dalam merumuskan,
mengkomunikasikan, mengimplementasikan, sekaligus membudayakan visi kepemimpinan kepala
daerah di wilayahnya masing - masing.Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan penghargaan
yang diraih Pemkot Makassar, harus disyukuri karena merupakan kerja bersama semua pihak."Kita
bersyukur atas kerja kita, karena semua pihak memberikan kita penghargaan di atas penghargaan, yaitu
Best Overall yang artinya semua kategori kita juara," ucap Danny.Lanjut Danny, penghargaan yang
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diberikan adalah sebagai tanda saja, namun yang paling penting hasil yang harus kita dicapai harus bisa
bermanfaat bagi masyarakat dan membawa kemajuan kota."Olehnya itu penghargaan ini harus memacu
kita semua kedepannya untuk bekerja dua kali tambah baik," jelasnya.Hadir dalam kesempatan tersebut
Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, La Nyalla, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr. Sandiaga
Salahuddin Uno.Kemudian hadir juga Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri
Ketenagakerjaan Dr Ida Fauziyah, serta Menteri Hukum dan HAM RI, Prof Yasonna H Laoly.
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Positive

Summary Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid menerima penghargaan Indonesia Visionary Leader
(IVL) Presentation Certificate of Infrastructure Development sesion ke IX, X, dan XI yang
diselenggarakan MNC Portal, Senin (5/9/2022) malam. Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid
mengucapkan terima kasih kepada MNC Portal yang telah memberikan penghargaan
Indonesia Visionary Leader melalui penilaian yang telah dilakukan. Ia mengatakan,
penghargaan MNC Portal yang diterima bersama 13 kepala daerah se- Indonesia akan
menjadi motivasi bagi dirinya untuk bekerja lebih giat lagi bekerja dalam mensejahterakan
masyarakat Bangka Selatan. Penghargaan yang diterima oleh Bupati Riza Herdavid bersama
13 kepala daerah lainnya se-Indonesia ini setelah melalui penilaian dari empat dewan juri
IVL tahun 2022 pada bulan Juni lalu.

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid menerima penghargaan Indonesia Visionary Leader (IVL)
Presentation Certificate of Infrastructure Development sesion ke IX, X, dan XI yang diselenggarakan MNC
Portal, Senin (5/9/2022) malam.Penyerahan penghargaan yang berlangsung di Gedung iNews Tower
Kebon Sirih Jakarta Pusat dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Santiago Uno, Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah LaNyalla Mahmud
Mattalitti.Penghargaan yang diterima oleh Bupati Riza Herdavid bersama 13 kepala daerah lainnya seIndonesia ini setelah melalui penilaian dari empat dewan juri IVL tahun 2022 pada bulan Juni lalu.Bupati
Bangka Selatan, Riza Herdavid mengucapkan terima kasih kepada MNC Portal yang telah memberikan
penghargaan Indonesia Visionary Leader melalui penilaian yang telah dilakukan"Alhamdulillah, malam
hari ini pemerintah Kabupaten Bangka Selatan kembali menerima penghargaan. Setelah melewati
beberapa mekanisme penilaian dari dewan juri, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berhasil
menerima penghargaan IVL tahun 2022 kategori Presentation Certivficate of Infrastructure
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Development," kata Riza Herdavid.Ia mengatakan, penghargaan MNC Portal yang diterima bersama 13
kepala daerah se- Indonesia akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk bekerja lebih giat lagi bekerja
dalam mensejahterakan masyarakat Bangka Selatan."Penghargaan yang kami terima ini akan menjadi
motivasi besar bagi kami dalam membangun Bangka Selatan menjadi lebih baik lagi terutama dalam
mensejahterakan masyarakat Bangka Selatan dam selalu ada untuk masyarakat Bangka Selatan,"
ujarnya.Riza menambahkan, penghargaan yang diterima dipersembahkan untuk masyarakat Bangka
Selatan yang telah ikut membantu membangun Bangka Selatan dengan mendukung program dan visi
misi pemerintah daerah."Penghargaan ini sebenarnya yang bekerja adalah masyarakat Bangka Selatan,
saya hanya kebagian mengambilnya saja. Untuk itu, dengan penghargaan yang diterima ini semoga
Bangka Selatan terus lebih baik dan maju," tutupnya.
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Positive

Summary Mereka yang bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan berhak mendapatkan bansos tersebut
sebesar Rp 600. 000 per orang. Dana sebesar Rp 9,6 triliun disiapkan pemerintah untuk
memberikkan bantuan subsidi upah (BSU) dengan target 16 juta pekerja. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pihaknya mempersiapkan langkah percepatan
penyaluran untuk menjamin BSU dapat tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel. 3.
Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta.

Pemerintah menggelontorkan tambahan anggaran sebagai bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan
subsidi BBM. Salah satunya adalah bantuan sosial atau bansos berupa subsidi upah atau subsidi gaji.Dana
sebesar Rp 9,6 triliun disiapkan pemerintah untuk memberikkan bantuan subsidi upah (BSU) dengan
target 16 juta pekerja. Mereka yang bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan berhak mendapatkan bansos
tersebut sebesar Rp 600. 000 per orang.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pihaknya
mempersiapkan langkah percepatan penyaluran untuk menjamin BSU dapat tersalurkan secara cepat,
tepat, dan akuntabel. "Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,"
kata Ida, Rabu, 31 Agustus 2022.Berikut syarat menerima bantuan subsidi upah:1. Warga Negara
Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan NIK2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 20213. Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5
juta.Pekerja atau buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih
besar dari Rp 3,5 juta, maka syarat menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota
dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Sebagai contoh: upah minimum Kabupaten Karawang
sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000 atau Rp 4,8 juta.4. 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
dan Kesehatan
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Positive

Summary Dirangkum Okezone, Selasa (6/9/2022), berikut cara cek nama pekerja yang berhak dapat
BLT subsidi gaji Rp600.000:. Namun, pekerja yang menerima BLT subsidi gaji ini hanya yang
memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. BLT subsidi gaji cair sebesar Rp600. 000 untuk
16 juta pekerja. Adapun pemerintah menyiapkan total anggaran Rp9,6 triliun untuk BLT
subsidi gaji tersebut.

BLT subsidi gaji cair sebesar Rp600. 000 untuk 16 juta pekerja.Namun, pekerja yang menerima BLT subsidi
gaji ini hanya yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Adapun pemerintah menyiapkan total
anggaran Rp9,6 triliun untuk BLT subsidi gaji tersebut.Menteri ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah
memastikan Kemnaker terus berupaya agar BSU ini tersalurkan."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 Ida.Dirangkum Okezone, Selasa (6/9/2022), berikut cara cek
nama pekerja yang berhak dapat BLT subsidi gaji Rp600.000:1. Kunjungi kemnaker.go.id2. Login ke akun
masing-masing atau klik 'Daftar Sekarang' bagi yang belum memiliki akun3. Masukkan Nomor Induk
Kependudukan atau NIK KTP, nama lengkap, dan nama ibu kandung4. Lengkapi data diri dan selesaikan
pembuatan akun5. Aktivasi akun menggunakan kode OTP yang diterima lewat SMS ke nomor HP6. Login
ke akun yang telah diaktivasi.Lalu pekerja akan mendapatkan notifikasi yang berisi status mereka.Jika
pekerja berstatus sebagai penerima bantuan, maka akan muncul notifikasi dengan keterangan 'telah
ditetapkan sebagai penerima BSU'.Tapi jika pekerja tidak termasuk ke dalam penerima BSU, maka
notifikasi akan muncul dengan keterangan 'belum memenuhi syarat'.
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Positive

Summary Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menanggapi pemberian bantuan sosial
(bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT). Menurut dia, pengalihan subsidi tersebut
sudah tepat dilakukan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih tepat
sasaran.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menanggapi pemberian bantuan sosial (bansos)
berupa bantuan langsung tunai (BLT).Menurut dia, pengalihan subsidi tersebut sudah tepat dilakukan
agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih tepat sasaran.Budi mengatakan pemerintah
saat ini fokus melindungi masyarakat tidak mampu melalui skema bantuan serta perlindungan sosial
lainnya."Pemerintah memastikan rakyat di kelompok terbawah akan mendapat perlindungan maksimal
dari kebijakan ini," ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/9).Adapun, skema penyaluran BLT
adalah melalui PT Pos Indonesia. Mereka berkoordinasi dengan Kementerian Sosial mengenai data
penerima manfaat sebanyak 20,6 juta orang.Penyaluran bansos BLT itu akan dilakukan dengan tiga cara,
yakni melalui kantor pos terdekat bagi penerima manfaat yang berdomisili dalam radius sekitar 500
meter.Yang kedua adalah disalurkan melalui perangkat wilayah seperti RT/RW, kelurahan, dan
kecamatan. Lalu, mengantar langsung ke setiap rumah bagi kalangan disabilitas, orang tua, dan warga
yang bermukim di wilayah 3 T (terdepan, tertinggal, terluar).Untuk bansos kepada pekerja dengan gaji di
bawah Rp 3,5 juta per bulan akan diberikan kepada 16 juta orang. Mereka berhak mendapatkan BLT
sebesar Rp 600 ribu per bulan yang diberikan melalui Kementerian Ketenagakerjaan.Ada tiga kriteria atau
syarat tambahan penerima bansos ini, yaitu bukan penerima bukan peserta Program Keluarga Harapan
(PKH), penerima tidak pernah menjadi peserta program Kartu Prakerja, dan peserta bukan anggota TNI,
Polri, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).Data penerima BSU disesuaikan dengan peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang terdaftar hingga Juli 2022.Sementara itu, pengeluarannya akan dilakukan melalui
bank BUMN atau Himbara dan PT Pos Indonesia.Redaktur : Elvi Robiatul
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Positive

Summary Dalam acara tersebut, Bupati OKU Timur Lanosin juga mendapatkan penghargaan IVL Season
IX Tahun 2022 yaitu Indonesian Visionary Leader's Certificate Of Presentation. "Merupakan
suatu kebanggaan bagi saya, Alhamdulillah malam ini saya bersama 12 kepala daerah
Bupati/walikota Indonesia mendapatkan penghargaan dan berkesempatan hadir dalam
acara Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leader Tahun 2022," ucap Enos. Dalam
presentasinya, Bupati OKU Timur sempat membeberkan capaian pertumbuhan ekonomi di
daerahnya yang meningkat pesat yaitu pada 2019 berada di angka 0,37 persen, jumlah ini
meningkat tajam pada 2022 yang menyentuh 4,66 persen. Bupati OKU Timur Lanosin (Enos)
memperoleh penghargaan setelah mampu meningkatkan perekonomian pasca pandemi dari
berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Bupati OKU Timur Lanosin (Enos) memperoleh penghargaan setelah mampu meningkatkan
perekonomian pasca pandemi dari berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan
peternakan.Penghargaan tersebut diperoleh dari MNC Portal Indonesia pada Malam Inagurasi Indonesia
Visionary Leader (IVL) season IX di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta. Senin (5/9/2022) pukul
20.30 WIB.Indonesia Visionary Leader merupakan program rutin yang diselenggarakan MNC Portal
Indonesia yang juga untuk menggali upaya daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan,
mengimplementasikan, sekaligus membudayakan visi tersebut di wilayah kepemimpinannya,Indonesia
Visionary Leader diselenggarakan sebagai bentuk menguji sinergi pemerintah dalam percepatan
ekonomi.Terlihat para Walikota dan Bupati turut naik ke atas panggung penghargaan IVL season IX
2022.Mereka, hadir menerima penghargaan satu persatu ditemani pemandu acara dan para menteri
yang sebelumnya hadir.Dalam acara tersebut, Bupati OKU Timur Lanosin juga mendapatkan penghargaan
IVL Season IX Tahun 2022 yaitu Indonesian Visionary Leader's Certificate Of Presentation.Dalam
presentasi dan implementasinya, Enos mampu meningkatkan perekonomian pasca pandemi dibangun
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dari berbagai sektor.Bupati Enos mengatakan bahwa IVL merupakan program strategis yang dilakukan
oleh MNC Portal Indonesia untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh para kepala daerah dalam
merumuskan, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan visi serta membudayakan mereka pada
wilayah kerjanya masing-masing."Merupakan suatu kebanggaan bagi saya, Alhamdulillah malam ini saya
bersama 12 kepala daerah Bupati/walikota Indonesia mendapatkan penghargaan dan berkesempatan
hadir dalam acara Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leader Tahun 2022," ucap Enos.Enos juga
mengucapkan terimakasih kepada MNC yang telah memberikan penghargaan, nantinya raihan hari ini
akan menjadi tolak ukur untuk terus berbuat demi mewujudkan OKU Timur Maju Lebih
Mulia."Penghargaan ini adalah penghargaan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten OKU Timur"
pungkasnya.Dalam presentasinya, Bupati OKU Timur sempat membeberkan capaian pertumbuhan
ekonomi di daerahnya yang meningkat pesat yaitu pada 2019 berada di angka 0,37 persen, jumlah ini
meningkat tajam pada 2022 yang menyentuh 4,66 persen.Tak tanggung-tanggung, OKU Timur menjadi
daerah dengan angka pertumbuhan ekonomi terbesar dan tertinggi kedua di Sumatera Selatan.Enos
menegaskan, hal ini dipicu oleh dominasi sektor pertanian yang memberikan sumbangsih terbesar dalam
perolehan persentase tersebut.Hadir dalam acara tersebut Menteri Pariwisata & Ekraf Dr. H. Sandiaga
Salahuddin Uno, BBA, MBA, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Tenaga Kerja
Ida Fauziah, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki, serta Ketua DPD RI, AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti.
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Positive

Summary Keberhasilan Bupati Keerom, Papua, Piter Gusbager dalam mewujudkan visinya di bidang
ketahanan pangan mengantarkannya meraih penghargaan di ajang Indonesia Visionary
Leader (IVL) 2022, dalam kategori Best Leadership in People Empowerment. Penghargaan
diterima langsung oleh Bupati Keerom Piter Gusbager, di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta
Pusat pada Senin (5/9/2022). Dalam pembukaan ajang IVL 2022 ini, Agung Firman Sampurna
menyatakan IVL adalah signature program yang telah menjadi komitmen dari MNC Portal
Indonesia untuk turut andil dalam menghasilkan pemimpin pemimpin bangsa yang tangguh,
memiliki visi, dan kemampuan beradaptasi dalam situasi yang luar biasa. IVL sesi ini dibuka
langsung oleh Komisaris Utama PT MNC Asia Holding Tbk Agung Firman Sampurna.

Keberhasilan Bupati Keerom, Papua, Piter Gusbager dalam mewujudkan visinya di bidang ketahanan
pangan mengantarkannya meraih penghargaan di ajang Indonesia Visionary Leader (IVL) 2022, dalam
kategori Best Leadership in People Empowerment.Paparannya tentang program ketahanan pangan di
tengah masa pandemi yang menimbulkan disrupsi kesehatan, secara rinci dan terukur, berhasil menggaet
perhatian dewan juri. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Keerom Piter Gusbager, di iNews
Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin (5/9/2022).IVL sesi ini dibuka langsung oleh Komisaris
Utama PT MNC Asia Holding Tbk Agung Firman Sampurna.Sejumlah menteri dan pejabat tinggi hadir
dalam kesempatan ini, di antaranya, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Hukum dan
HAM Yasonna Laoly.Acara juga dihadiri Taufik Madjid, Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.Sejumlah pejabat MNC juga
hadir di acara ini yakni Direktur Corsec MNC Group Syafril Nasution, Managing Director MNC Portal
Indonesia Rafael Utomo, News Director of MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana, Chief News Officer MNC
Media, Marketing MNC Portal Indonesia Esmal Diansyah.Selain penganugerahan penghargaan pada
144

kepala daerah berprestasi, acara IVL ini juga sebagai tribute untuk almarhum Tjahjo Kumolo. Semasa
hidup ia turut berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan Indonesia Visionary Leader mulai dari
sesi awal hingga 2021 lalu.Dalam pembukaan ajang IVL 2022 ini, Agung Firman Sampurna menyatakan
IVL adalah signature program yang telah menjadi komitmen dari MNC Portal Indonesia untuk turut andil
dalam menghasilkan pemimpin pemimpin bangsa yang tangguh, memiliki visi, dan kemampuan
beradaptasi dalam situasi yang luar biasa."Gagasan ini menjadi semakin relevan karena dalam dua tahun
terakhir, Indonesia dan dunia, mengalami tekanan yang luar biasa akibat pandemi Covid-19. Oleh karena
itu, media massa sebagai salah satu alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dipandang perlu untuk
berpartisipasi aktif dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bangsa yang visioner, tangguh dan
memiliki kemampuan beradaptasi di situasi yang berubah. Tetapi tetap mengarusutamakan dan
mengutamakan pelayanan pada masyarakat, " tegasnya.IVL merupakan program rutin yang
diselenggarakan MPI, bertujuan menggali upaya daerah dalam merumuskan, mengomunikasikan,
mengimplementasikan visi dan strategi di wilayah kepemimpinannya. IVL Season tahun ini mengusung
tema "Strategi Pemerintah Daerah untuk Percepatan Ekonomi".Foto bersama kepala daerah penerima
penghargaan dengan jajaran Menteri dan Ketua DPD RI yang hadir pada Malam Inagurasi Indonesia
Visionary Leader 2022.Usai menerima penghargaan Bupati Piter Gusbager mengungkapkan rasa
bangganya atas apresiasi yang diterima. Menurutnya penghargaan ini memberikan optimisme dan
harapan bahwa di tengah tantangan situasi ekonomi nasional dan ekonomi daerah yang sulit, peran
pemimpin daerah sangat penting untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat."Pemimpin harus hadir dengan visi yang jelas, terukur dan terarah kepada masyarakat dan
daerahnya. Karena masyarakat hari ini sangat mengharapkan kehadiran pemerintah, kehadiran
pemimpin untuk mengatasi persoalan-persoalan yang menumpuk terutama persoalan ekonomi di
daerah," katanya.Piter berharap IVL memotivasi para kepala daerah untuk terus bekerja keras, dengan
melahirkan pemikiran-pemikiran inovatif dankreatif. "Karena tantangan hari ini hanya bisa diselesaikan
dengan gagasan-gagasan strategis dan kerja cerdas. Dengan potensi keunggulan daerah kita akan bisa
mengatasi persoalan daerah terutama persoalan di bidang kemandirian ekonomi," ucapnya.Pandemi
Covid menimbulkan berbagai masalah. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah
terus terdorong untuk mencari solusi terhadap permasalahan akibat pandemi Covid-19. Dengan ajang ini
dapat tergambar bagaimana solusi yang dijalankan oleh para pemimpin atau kepala daerah tersebut
dalam mendorong percepatan ekonomi, termasuk Bupati Piter.Untuk mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi di wilayahnya, Bupati Piter membuat inovasi yakni dengan menargetkan membuka 10.000
hektar lumbung jagung di wilayahnya. Piter berupaya mengembangkan komoditas-komoditas unggulan
di sejumlah distrik berdasarkan kesesuaiannya untuk palawija dan tanaman pangan lainnya.Komoditas
jagung ditetapkan guna mendukung program ketahanan pangan nasional sebagaimana ditetapkan
Presiden Joko Widodo. Pada tahun ini Piter bersama dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertanian (Kementan) akan merealisasikan
10.000 hektare lahan terlebih dahulu.Guna memastikan program berjalan sesuai target, Piter
mengawalnya hingga terwujud mulai dari tahap pembukaan lahan hingga pascapanen, termasuk
pemasaran komoditas jagung. Pihaknya melibatkan kementerian investasi untuk pemasaran hasil
komoditas jagung.IVL merupakan agenda tahunan MNC Portal sejak 2017. IVL yang diselenggarakan MPI
ini bertujuan menggali upaya daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan, mengimplementasikan
visi dan strategi di wilayah kepemimpinannya. IVL kali ini mengusung tema "Strategi Pemerintah Daerah
untuk Percepatan Ekonomi".Di ajang IVL ini diberikan penghargaan kepada 14 kepala daerah bertindak
sebagai Dewan juri kegiatan terdiri dari Andi Ilham Said,
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Summary Kesuksesan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali memimpin dan mengelola sejumlah potensi
daerah Sidoarjo mendapatkan apresiasi tertinggi di ajang Indonesia Visionary Leader 2022
(IVL) yang diselenggarakan MNC Portal Indonesia Jakarta, Senin (05/09/2022) malam. Selain
Sidoarjo, ada empat kepala daerah di Jawa Timur juga mendapat penghargaan pada Malam
Inagurasi yang menjadi ajang apresiasi kepala daerah itu. "Dengan potensi daerah luar biasa
yang dimiliki Sidoarjo, sekarang dibutuhkan strategi dan penanganan ekstra terlebih kita
semua masih bersama-sama bangkit pasca pandemi Covid19. Melalui program daerah
seperti KURDA Sayang, KURMa dan program strategis lainya harapannya Sidoarjo semakin
tumbuh dan berkembang menjadi kawasan potensi strategis penyokong pembangunan
nasional," ujar Gus Muhdlor.

Kesuksesan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali memimpin dan mengelola sejumlah potensi daerah
Sidoarjo mendapatkan apresiasi tertinggi di ajang Indonesia Visionary Leader 2022 (IVL) yang
diselenggarakan MNC Portal Indonesia Jakarta, Senin (05/09/2022) malam.Bupati muda yang akrab
disapa Gus Muhdlor ini dinobatkan sebagai Best Leadership Based on Potential Area. Yakni penghargaan
kepada seorang pemimpin yang berhasil mengembangkan potensi daerah. Ajang kompetisi ini diikuti 89
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan berhasil lolos menjadi yang terbaik dari masing masing kategori diraih 14 Kabupaten/Kota.Gus Muhdlor hadir langsung dan mengapresiasi penghargaan
bergengsi ini. Selain Sidoarjo, ada empat kepala daerah di Jawa Timur juga mendapat penghargaan pada
Malam Inagurasi yang menjadi ajang apresiasi kepala daerah itu. Yakni Walikota Surabaya, Walikota
Mojokerto, Bupati Ngawi dan Walikota Madiun."Dengan potensi daerah luar biasa yang dimiliki Sidoarjo,
sekarang dibutuhkan strategi dan penanganan ekstra terlebih kita semua masih bersama-sama bangkit
pasca pandemi Covid19. Melalui program daerah seperti KURDA Sayang, KURMa dan program strategis
lainya harapannya Sidoarjo semakin tumbuh dan berkembang menjadi kawasan potensi strategis
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penyokong pembangunan nasional," ujar Gus Muhdlor.Turut hadir dalam acara ini, Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ida Fauziah,
Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki dan Ketua DPD RI
AA Laa Nyalla Mattalitti mendukung dan mengapresiasi ajang kompetisi ini."Melalui ajang seperti ini
harapannya dapat semakin melahirkan dan mendorong pemimpin daerah untuk dapat berkontribusi
maksimal dalam pembangunan Indonesia secara nyata dan progresif di segala sektor," tandas Sandiaga
Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida
Fauziah berharap ke depan semakin banyak pemimpin - pemimpin daerah yang visioner yang saling
menginpirasi. Bahkan, semangat berkolaborasi untuk membangun daerah menjadikan Indonesia
semakin maju dan berdaya.Pada kesempatan itu, Almarhum Menteri PAN RB Tjahyo Kumolo mendapat
penghargaan Lifetime Achievement. Karena dedikasi dan kontribusinya dalam menata birokrasi melalui
ide dan kebijakan yang ditelurkan selama menjabat. Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leader adalah
salah satu dari gagasan Tjahyo Kumolo. Penghargaan diterima perwakilan dari keluarga yakni putri
pertama Almarhum Tjahyo Kumolo, Rahajeng Widyaswari.Ajang IVL 2022 ini melalui proses penjurian.
Para juri yang menilai diantaranya Ketua Pembina Indonesian Institute for Corporate Directorship Andi
Ilham Said, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy, Guru Besar
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof Robert A Simanjuntak.Kemudian, Kasubdit
Fasilitasi KDH dan DPRD Wilayah IV, Dit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen OTDA Kemendagri L
Saydiman Marto, Direktur Fasilitasi Kelembagaan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Ditjen Otonomi
Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah serta Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan
Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto.
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Summary Bupati Bangka Selatan (Basel) Riza Herdavid menerima penghargaan Indonesia Visionaray
Leader (IVL) Presentation Certivificate of Infrastructure Development sesion ke IX, X, dan XI
yang diselenyggarakan MNC portal pada senin (5/9/2022) malam. Penerimaan penghargaan
yang diterima Bupati Bangka Selatan bersama 13 Kepala Daerah lainnya se-Indonesia,
setelah melalui penilaian dari empat dewan juri IVL tahun 2022 pada bulan Juni lalu.
Menurutnya, penghargaan MNC portal diterima bersama 13 kepala daerah, akan menjadi
motivasi untuk bekerja lebih giat lagi terhadap Bangka Selatan. Diakuinya penghargaan yang
diterima dipersembahkan untuk masyarakat Bangka Selatan, yang telah ikut membantu
membangun dan mendulung program visi misi pemerintah daerah.

Bupati Bangka Selatan (Basel) Riza Herdavid menerima penghargaan Indonesia Visionaray Leader (IVL)
Presentation Certivificate of Infrastructure Development sesion ke IX, X, dan XI yang diselenyggarakan
MNC portal pada senin (5/9/2022) malam.Penyerahan penghargaan yang diberlangsung di Gedung
iNewa Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat.Kegiatan tersebut dihadirin langsung Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, Mentweri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri
Hukum dan HAM, dan Ketua Dewab Perwakilan Daerah.Penerimaan penghargaan yang diterima Bupati
Bangka Selatan bersama 13 Kepala Daerah lainnya se-Indonesia, setelah melalui penilaian dari empat
dewan juri IVL tahun 2022 pada bulan Juni lalu.Bupati Riza Herdavid mengungkapkan rasa terima kasih
kepada MNC portal, yang telah memberikan penghargaan IVL melalui penilaian yang telah
dilakukan."Alhamdulillah kami pemerintah Kabupaten Basel kembali menerima penghargaan ini, setelah
melewati beberapa mekanisme penilaian dewan juri," ungkap Riza Herdavid, Selasa
(6/9/2022)."Pemerintah Basel berhasil menerima penghargaan IVL tahun 2022, kategori Presentation
Certivificate of Infrastructure Development," lanjut Riza.Menurutnya, penghargaan MNC portal diterima
bersama 13 kepala daerah, akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih giat lagi terhadap Bangka
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Selatan."Penghargaan yang kami terima ini akan menjadi motivasi besar, dalam membangun Basel
menjadi lebih baik lagi. Terutama dalam mensejahterahkan dan selalu ada untuk masyarakat," jelas Riza
Herdavid.Diakuinya penghargaan yang diterima dipersembahkan untuk masyarakat Bangka Selatan, yang
telah ikut membantu membangun dan mendulung program visi misi pemerintah daerah."Berkat
kerjasama dan dukungan semua pihak, penghargaan ini kita raih kembali. Penghargaan ini yang bekerja
adalah masyarakat Bangka Selatan, saya hanya kebagian mengambilnya saja," ungkap Riza
Herdavid."Untuk itu dengan penghargaan yang diterima, semoga Bangka Selatan terus lebih baik dan
maju," harapnya.Dirinya berharap kedepan pemerintah dapat menerima penghargaan, apa yang telah
direncanakan secara matang dan dapat bermanfaat bagi masyarakat."Harapan kami ke depan programprogram yang kami rencanakan bisa berjalan, semoga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,"
harap Riza Herdavid.
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