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Summary

1. 07
Ning Ita Raih 8
September Best in
2022
Leadership on
Historical
Tourism

Positive

Memo-x

Ning Ita Raih Best in Leadership on.
Historical Tourism. Dalam Ajang IVL Season
IX yang Digelar MNC Group. Center000.

2. 07
BTN Ditunjuk 15
September Sebagai Bank
2022
Penyalur BSU

Neutral

Investor
Daily

BTN Ditunjuk Sebagai Bank Penyalur BSU. .
Investor Daily/IST. Menteri Ketenagakerjaan
RI Ida Fauziah (kanan), Direktur Utama PT
BankTabungan Negara (Persero) Tbk Haru
Koesmahargyo (kiri) dan Wakil Menteri
Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor
(tengah) saat acara penandatanganan
perjanjian kerja sama penyaluran bantuan
berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh
tahun anggaran 2022 di Jakarta, Selasa
(6/9/2022).

3. 07
Calon
September Penerima
2022
BSU ada 5
Juta

1

Neutral

Magelang
Ekspres

Calon Penerima BSU. . Calon. Penerima.
BSUAdaSJuta. 88901478280.

4. 07
DATA
September PENERIMA
2022
BANTUAN
SUBSIDI
UPAH

14

Positive

Bisnis
Indonesia

. DATA PENERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kiri)
didampingi Direktur Utama PT Pos Indonesia
(Persero) Faizal Rochmad Djoemadi (tengah)
dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
AnggoroEkoChayo memberikan keterangan
pers seusai acara kerja sama Kementerian
Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan
tentang penyerahan data pekerja untuk
keperluan Bantuan Subsidi Upah Tahun 2022
di Jakarta, Selasa (6/9).

Neutral

Pikiran
Rakyat

BLT untuk Pekerja Cair Jumat Ini. Ida
memastikan dana BSU akan cair pada Jumat
ini. . SIGID KURNIAWAN/ANTARA. PETUGAS
PT Pos Indonesia menyerahkan BLTpengalihan subsidi BBM tahap pertama kepada
warga di Gambir, Jakarta Pusat, Jumat
(2/9/2022).*.

5. 07
BLT untuk
7
September Pekerja Cair
2022
Jumat Ini

2

6. 07
enerima BSU 9
September bisa Disubsidi
2022
Lagi

Neutral

Radar
Bandung

. Penerima BSU bisaDisubsidi Lagi. JAKARTAMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan pekerja yang pemah
menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)
sebelumnya tetap berpotensi mendapatkan
penyaluran pada 2022 asalkan sesuai
dengan kriteria yang telah ditentukan.
Kemungkinan besar penerima tahun 2021
juga menerima.

7. 07
Perbaharui
September Data
2022
Penerima
Bantuan
Sosial

4

Neutral

Radar
Sampit

. Perbaharui Data Penerima Bantuan Sosial.
SAMPIT- Ketua DPRD Kabupaten
Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie Anderson
mengingatkan Dinas Sosial Kotim untuk
memperbaharui data penerima bantuan dari
pemerintah. Sementara, Menteri Sosial, Tri
Rismaharani menjelaskan bahwa.
Kementerian Sosial sudah menyalurkan
bantuan langsung tunai (BLT) BBM di 34
provinsi melalui PT Pos berdasarkan data
BPNT dan PKH sebelumnya.

8. 07
Kemenaker 6
September Terima 5 Juta
2022
Data Calon
Penerima
BSU

Neutral

Investor
Daily

Kemenaker Terima 5 Juta Data Calon
Penerima BSU. . PEKERJA DKI DENGAN UMP.
RP 4,5 JUTA MASUK DAFTAR. JAKARTA, IDKementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
telah menerima 5.099.915 data calon
penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahun
2022 dari BPJS Ketenagakerjaan.

9. 07
Pertemukan 10
September Pemberi Kerja
2022
dan Pencari
Kerja
Terverifikasi

Neutral

Harian
Bhirawa

Ertemukan Pemberi Kerja dan Pencari Kerja
Terverifikasi. Job Fair Virtual kerja sama
Kemnaker Rl dan Pemprov Jawa Timur
melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tinur telah dibuka pada Selasa
(6/9) dan dilaksanakan Minggu (11/9). Job
Fair Virtual kerja sama Kemnaker Rl dan
Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tinur
telah dibuka pada Selasa (6/9) dan
dilaksanakan Minggu (11/9).

10. 07
Instruktur
8
September Pelatihan
2022
Wajib
Bersertifikasi

Neutral

Harian
Bhirawa

Instruktur Pelatihan Wajib Bersertifikasi. Hal
itu disampaikan Kadisnakertrans Jawa Timur
melalui Pit Kepala UPT BLK Surabaya
Sunarya saat membuka Pembu- kaan Diklat
DasarCulon Instruktur BLK Komunitas

3

Kemnaker RI tahun 2022. Pemprov, Bhirawa.
Seoramg instrukrur Balai Latihan Kerja wajib
memiliki ko- mpetensi.
11. 07
Menaker Janji 3
September Bantuan
2022
Subsidi Upah
Tak Bocor

Positive

Tribun Jogja Menaker Janji Bantuan Subsidi Upah Tak
Bocor. Mentert Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah rnengatakan, hal tersebut
lantaran BSU disalurkan langsung kepada
penertma melalui rekening mastng-masing
peker]a. Ida mengatakan meskipun Upah
Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta
mencapai Rp 4,7 juta, namun para pekerja
tetap berhak mendapatkan BSU Rp600.000.

12. 07
Pos Indonesia 8
September dan Bank
2022
Himbara Siap
salurkan BSU
2022

Positive

Koran Sindo Pos Indonesia dan Bank HimbaraSiap
Salurkan BSU 2022. Padahari ini sekaligus
dilakukan serah terima data calon penerima
BSU 2022 dan penandatanganan Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) Penyaluran BSU Tahun
2022 dengan Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara), Bank Syariah Indonesia (BSI),
serta PT Pos Indonesia (Persero). Kembali
dipercaya menyalurkan bantuan, Direktur
Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R
Djoemadi menyatakan jajarannya siap
mengemban tugas menyalurkan BSU 2022
kepada pekerja/buruh.

13. 07
Bupati
10
September Sidoarjo Raih
2022
Best
Leadership
Based on
Potential
Area
Development

Positive

Memo-x

Sidoarjo, Memo X. 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.

14. 07
Distribusi BSU 5
September
2022

Neutral

Koran
Jakarta

. Distribusikan BSU. BTN berkomitmen
mendistribusikan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) sesuai ketentuan Pemerintah. KORAN
JAKARTA/ M FACHRI. Menaker Ida Fauziah
(kanan) bersama dengan Dirut BTN Haru
Koesmahargyo (kiri) dan Wamenaker
Afriansyah Noor di sela acara

4

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
Penyaluran Bantuan berupa Subsidi Gaji/
UPAH bagi Pekerja/Buruh tahun Anggaran
2022 di Jakarta, Selasa (6/9).
15. 07
Kemensos
2
September Susun
2022
Strategi
Penyalran BLT
Daerah
Terpencil

Negative Koran
Jakarta

Kemensos Susun Strategi Penyaluran BU
Daerah Terpencil. Kemensos menyusun
strategi khusus penyaluran BLT BBM di
daerah-daerah yang aksesnya sulit seperti di
Papua dan Kalimantan. JAKARTAKementeri- an Sosial (Kemensos) menyusun
strategi khusus Penyaluran Bantuan
Langsung Tunai (BLT) BBM di daerah
terpencil. Lebih lanjut, Risma mengatakan,
mulai 1 September kemarin, pemerintah
telah menyalurkan BLT BBM melalui
Kemensos.

16. 07
PENYERAHAN 10
September DATA
2022
PEKERJA

Neutral

. PENYERAHAN DATA PEKERJA; Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kiri) bersama
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Anggoro Eko Cahyo pada penandatanganan
dokumen perjanjian kerja bersama antara
Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS
Ketenagakerjaan tentang penyerahan data
pekerja untuk keperluan bantuan subsidi
upah 2022 di Jakarta, kemarin.

17. 07
Ketika Ahli
2
September Ungkap
2022
Bahaya Debu
Batu Bara

Negative Warta Kota . Rusunawa Marunda Kembali Tercemar ==.
Ketika Ahli Ungkap Bahaya Debu Batu Bara.
Hal itu diungkap Peneliti Ahli Madya Pusat
Riset Sumber Daya Geologi Badan Riset dan
Inovasi Nasional (BRIN), Miftahul Huda.
Debu batu bara yang melebihi ambang batas
berisiko memengaruhi kondisi kesehatan
warga yang terpapar. Debu tersebut
merupakan berasal dari batu bara.

18. 07
Kemnaker
2
September Tetapkan
2022
Syarat
Penerima
Bantuan
Subsidi Upah
2022

Positive

Media
Indonesia

Jambi
. Kemnaker Tetapkan Syarat Penerima
Independent Bantuan Subsidi Upah 2022. JAKARTAMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan telah menyusun
pedoman pemberian atau penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di
dalamnya menetapkan beberapa syarat
calon penerima termasuk memiliki upah
maksimal Rp3,5 juta. Dalam konferensi pers
5

di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di
Jakarta, Selasa, Menaker Ida mengatakan
syarat dan kriteria penerima BSU diatur
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/ Buruh.
Antara lain merupakan WNI yang dibuktikan
dengan kepemilikan NIK dan merupakan
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai
dengan Juli 2022.
19. 07
Jumat,
8
September Bantuan
2022
Subsidi Upah
Cair

Positive

Kedaulatan Jumat, Bantuan Subsidi Upah Cair. Setelah
Rakyat
menerima 5.099.915 data calon penerima
BSU Tahun 2022 dan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,
Menaker berharap pada Jumat (9/9) pekan
ini, BSU sudah bisa diterima para pekerja
tersebut. Mudah-mu- dahan hari Jumat bisa
disalurkan kepada penerima," demikiarf
Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa
(6/9), dalam Diskusi FMB9 yang disiarkan
secara daring. TAHAPIUNTUK 5 JUTA
PEKERJA.

6

Title

Ning Ita Raih Best in Leadership on Historical Tourism

Media

Memo-x

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-09-07/MEMOX1/Ning%20Ita%20Raih%20Best%20in%20Leadership%20on%20Historical%20Tourism%20
=1=8=5.jpg

Positive

Summary Ning Ita Raih Best in Leadership on. Historical Tourism. Dalam Ajang IVL Season IX yang
Digelar MNC Group. Center000.

7

Title

BTN Ditunjuk Sebagai Bank Penyalur BSU

Media

Investor Daily

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

15

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/INVESTOR_DAILY1/BTN%20Ditunjuk%20Sebagai%20Bank%20Penyalur%20BSU=1=15=1.
jpg

Neutral

Summary BTN Ditunjuk Sebagai Bank Penyalur BSU. . Investor Daily/IST. Menteri Ketenagakerjaan RI
Ida Fauziah (kanan), Direktur Utama PT BankTabungan Negara (Persero) Tbk Haru
Koesmahargyo (kiri) dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor (tengah) saat
acara penandatanganan perjanjian kerja sama penyaluran bantuan berupa subsidi gaji/upah
bagi pekerja/buruh tahun anggaran 2022 di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Bank BTN resmi
menjadi salah satu bank penyalur Bantuan Subsidi Upah (BSU).

8

Title

Calon Penerima BSU ada 5 Juta

Media

Magelang Ekspres

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/MAGELANG_EKSPRES1/Calon%20Penerima%20BSU%20ada%205%20Juta=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/MAGELANG_EKSPRES1/Calon%20Penerima%20BSU%20ada%205%20Juta=2=1=1.jpg

Summary Calon Penerima BSU. . Calon. Penerima. BSUAdaSJuta. 88901478280.

9

Neutral

10

Title

DATA PENERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH

Media

Bisnis Indonesia

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

14

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/BISNIS_INDONESIA1/DATA%20PENERIMA%20BANTUAN%20SUBSIDI%20UPAH=1=14=
1.jpg

Summary

DATA PENERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH. Bisnis/Fanny Kusumawardhani. 14033512700.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kiri) didampingi Direktur Utama PT Pos Indonesia
(Persero) Faizal Rochmad Djoemadi (tengah) dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
AnggoroEkoChayo memberikan keterangan pers seusai acara kerja sama Kementerian
Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan tentang penyerahan data pekerja untuk
keperluan Bantuan Subsidi Upah Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (6/9). Kementerian
Ketenagakerjaan menerima 5,09 juta data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tahap pertama dari BPJS Ketenagakerjaan.

11

Positive

Title

BLT untuk Pekerja Cair Jumat Ini

Media

Pikiran Rakyat

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/PIKIRAN_RAKYAT1/BLT%20untuk%20Pekerja%20Cair%20Jumat%20Ini=1=7=1.jpg

Neutral

Summary BLT untuk Pekerja Cair Jumat Ini. Ida memastikan dana BSU akan cair pada Jumat ini. . SIGID
KURNIAWAN/ANTARA. PETUGAS PT Pos Indonesia menyerahkan BLTpeng- alihan subsidi BBM
tahap pertama kepada warga di Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/9/2022).*.

12

Title

enerima BSU bisa Disubsidi Lagi

Media

Radar Bandung

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/RADAR_BANDUNG1/enerima%20BSU%20bisa%20Disubsidi%20Lagi=1=9=1.jpg

Neutral

Summary . Penerima BSU bisaDisubsidi Lagi. JAKARTA-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan pekerja yang pemah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebelumnya tetap
berpotensi mendapatkan penyaluran pada 2022 asalkan sesuai dengan kriteria yang telah
ditentukan. Kemungkinan besar penerima tahun 2021 juga menerima. Jadi patokannya bukan
menerima atau tidak tahun lalu tapi sudah sesuai dengan kriteriayang diatur dalam
Permenaker&apos&apos kata Menaker dalam konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan Jakarta, Selasa (6/9).

13

Title

Perbaharui Data Penerima Bantuan Sosial

Media

Radar Sampit

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

4

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/RADAR_SAMPIT1/Perbaharui%20Data%20Penerima%20Bantuan%20Sosial=1=4=1.jpg

Neutral

Summary . Perbaharui Data Penerima Bantuan Sosial. SAMPIT- Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin
Timur (Kotim) Rinie Anderson mengingatkan Dinas Sosial Kotim untuk memperbaharui data
penerima bantuan dari pemerintah. Sementara, Menteri Sosial, Tri Rismaharani menjelaskan
bahwa. Kementerian Sosial sudah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM di 34
provinsi melalui PT Pos berdasarkan data BPNT dan PKH sebelumnya.

14

Title

Kemenaker Terima 5 Juta Data Calon Penerima BSU

Media

Investor Daily

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/INVESTOR_DAILY1/Kemenaker%20Terima%205%20Juta%20Data%20Calon%20Penerim
a%20BSU=1=6=1.jpg

Neutral

Summary Kemenaker Terima 5 Juta Data Calon Penerima BSU. . PEKERJA DKI DENGAN UMP. RP 4,5
JUTA MASUK DAFTAR. JAKARTA, ID- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah
menerima 5.099.915 data calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2022 dari BPJS
Ketenagakerjaan.

15

Title

Pertemukan Pemberi Kerja dan Pencari Kerja Terverifikasi

Media

Harian Bhirawa

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/HARIAN_BHIRAWA1/Pertemukan%20Pemberi%20Kerja%20dan%20Pencari%20Kerja%2
0Terverifikasi%20=1=10=3.jpg

Neutral

Summary Ertemukan Pemberi Kerja dan Pencari Kerja Terverifikasi. Job Fair Virtual kerja sama
Kemnaker Rl dan Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Tinur telah dibuka pada Selasa (6/9) dan dilaksanakan Minggu (11/9). Job Fair Virtual
kerja sama Kemnaker Rl dan Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tinur telah dibuka pada Selasa (6/9) dan dilaksanakan Minggu
(11/9). Sementara, Koordinator Jejaring Kemitraan Pusat Pasar Kerja Kemnaker Rl, Sigit Ari
Prasetyo mengatakan, tercatat sebanyak 58 perusahaan, 315 jabatan dan 6.038 lowongan
kerja dalam Job Fair Virtual yang merupakan pembukaan lowongan kerja yang resmi karena
diselenggarakan pemerintah.

16

Title

Instruktur Pelatihan Wajib Bersertifikasi

Media

Harian Bhirawa

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/HARIAN_BHIRAWA1/Instruktur%20Pelatihan%20Wajib%20Bersertifikasi%20=1=8=3.jpg

Neutral

Summary Instruktur Pelatihan Wajib Bersertifikasi. Hal itu disampaikan Kadisnakertrans Jawa Timur
melalui Pit Kepala UPT BLK Surabaya Sunarya saat membuka Pembu- kaan Diklat DasarCulon
Instruktur BLK Komunitas Kemnaker RI tahun 2022. Pemprov, Bhirawa. Seoramg instrukrur
Balai Latihan Kerja wajib memiliki ko- mpetensi.

17

Title

Menaker Janji Bantuan Subsidi Upah Tak Bocor

Media

Tribun Jogja

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

3

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/TRIBUN_JOGJA1/Menaker%20Janji%20Bantuan%20Subsidi%20Upah%20Tak%20Bocor%
20=1=3=1.jpg

Positive

Summary Menaker Janji Bantuan Subsidi Upah Tak Bocor. Mentert Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah rnengatakan, hal tersebut lantaran BSU disalurkan langsung kepada penertma
melalui rekening mastng-masing peker]a. Ida mengatakan meskipun Upah Minimum Provinsi
(UMP) DKI Jakarta mencapai Rp 4,7 juta, namun para pekerja tetap berhak mendapatkan
BSU Rp600.000. JAKARTA, TRIBUN- Kementertan Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan
bantuan subsidi upah (BSU) kepada 16 juta pekerja yang menjadi target tak akan bocor..

18

Title

Pos Indonesia dan Bank Himbara Siap salurkan BSU 2022

Media

Koran Sindo

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/KORAN_SINDO1/Pos%20Indonesia%20dan%20Bank%20Himbara%20Siap%20salurkan%2
0BSU%202022=1=8=1.jpg

Positive

Summary Pos Indonesia dan Bank HimbaraSiap Salurkan BSU 2022. Padahari ini sekaligus dilakukan
serah terima data calon penerima BSU 2022 dan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) Penyaluran BSU Tahun 2022 dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank
Syariah Indonesia (BSI), serta PT Pos Indonesia (Persero).

19

Title

Bupati Sidoarjo Raih Best Leadership Based on Potential Area Development

Media

Memo-x

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-09-07/MEMOX1/Bupati%20Sidoarjo%20Raih%20Best%20Leadership%20Based%20on%20Potential%20A
rea%20Development%20=1=10=5.jpg

Positive

Summary Sidoarjo, Memo X. 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.

20

Title

Distribusi BSU

Media

Koran Jakarta

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/KORAN_JAKARTA1/Distribusi%20BSU=1=5=1.jpg

Neutral

Summary . Distribusikan BSU. BTN berkomitmen mendistribusikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai
ketentuan Pemerintah. KORAN JAKARTA/ M FACHRI. Menaker Ida Fauziah (kanan) bersama
dengan Dirut BTN Haru Koesmahargyo (kiri) dan Wamenaker Afriansyah Noor di sela acara
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Bantuan berupa Subsidi Gaji/ UPAH bagi
Pekerja/Buruh tahun Anggaran 2022 di Jakarta, Selasa (6/9).

21

Title

Kemensos Susun Strategi Penyalran BLT Daerah Terpencil

Media

Koran Jakarta

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/KORAN_JAKARTA1/Kemensos%20Susun%20Strategi%20Penyalran%20BLT%20Daerah%20
Terpencil=1=2=1.jpg

Negative

Summary Kemensos Susun Strategi Penyaluran BU Daerah Terpencil. Kemensos menyusun strategi
khusus penyaluran BLT BBM di daerah-daerah yang aksesnya sulit seperti di Papua dan
Kalimantan. JAKARTA- Kementeri- an Sosial (Kemensos) menyusun strategi khusus Penyaluran
Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di daerah terpencil. Lebih lanjut, Risma mengatakan, mulai
1 September kemarin, pemerintah telah menyalurkan BLT BBM melalui Kemensos.
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Title

PENYERAHAN DATA PEKERJA

Media

Media Indonesia

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/MEDIA_INDONESIA1/PENYERAHAN%20DATA%20PEKERJA=1=10=1.jpg

Neutral

Summary . PENYERAHAN DATA PEKERJA; Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kiri) bersama Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo pada penandatanganan dokumen perjanjian
kerja bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan tentang
penyerahan data pekerja untuk keperluan bantuan subsidi upah 2022 di Jakarta, kemarin.
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Title

Ketika Ahli Ungkap Bahaya Debu Batu Bara

Media

Warta Kota

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/WARTA_KOTA1/Ketika%20Ahli%20Ungkap%20Bahaya%20Debu%20Batu%20Bara=1=2=
1.jpg

Negative

Summary . Rusunawa Marunda Kembali Tercemar ==. Ketika Ahli Ungkap Bahaya Debu Batu Bara. Hal
itu diungkap Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Sumber Daya Geologi Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN), Miftahul Huda. Debu batu bara yang melebihi ambang batas berisiko
memengaruhi kondisi kesehatan warga yang terpapar. Debu tersebut merupakan berasal
dari batu bara.
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Title

Jumat, Bantuan Subsidi Upah Cair

Media

Kedaulatan Rakyat

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/KEDAULATAN_RAKYAT1/Jumat,%20Bantuan%20Subsidi%20Upah%20Cair%20=1=8=1.jpg

Positive

Summary Jumat, Bantuan Subsidi Upah Cair. Setelah menerima 5.099.915 data calon penerima BSU
Tahun 2022 dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Menaker
berharap pada Jumat (9/9) pekan ini, BSU sudah bisa diterima para pekerja tersebut. Mudahmu- dahan hari Jumat bisa disalurkan kepada penerima," demikiarf Menaker Ida Fauziyah di
Jakarta, Selasa (6/9), dalam Diskusi FMB9 yang disiarkan secara daring. TAHAPIUNTUK 5 JUTA
PEKERJA.
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Title

Kemnaker Tetapkan Syarat Penerima Bantuan Subsidi Upah 2022

Media

Jambi Independent

Reporter

Date

07 September 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0907/JAMBI_INDEPENDENT1/Kemnaker%20Tetapkan%20Syarat%20Penerima%20Bantuan%2
0Subsidi%20Upah%202022=1=2=1.jpg

Positive

Summary Kemnaker Tetapkan Syarat Penerima Bantuan Subsidi Upah 2022. JAKARTA- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman pemberian
atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya menetapkan beberapa
syarat calon penerima termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.
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Summary

Media

News

Positive

Neutral

Negative

108

256

143

98

15
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No Date

News Title

Tone

Media

Summary

1.

06
Indonesia
Positive Bukamatanews.id Malam Inagurasi Indonesia Visionary
September Visionary Leaders,
Leaders (IVL) yang diadakan MNC
2022
Danny Raih
Portal, mengapresiasi Wali Kota
Penghargaan
Makassar Moh. Ramdhan "Danny"
Kategori Best
Pomanto dengan penghargaan Best
Overall
Overall di MNC Conference Hall, INews
Tower, Senin (5/9//2022) malam.
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 masingmasingDanny mengatakan
penghargaan yang diraih Pemkot
Makassar, harus disyukuri karena
merupakan kerja bersama semua
pihak. 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.

2.

06
Walikota
Positive Koranmakassar.co
September Makassar Raih
m
2022
Penghargaan
Indonesia
Visionary Leaders
Kategori Best
Overall
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Malam Inagurasi Indonesia Visionary
Leaders (IVL) 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. 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 masingmasing. 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. Danny mengatakan
penghargaan yang diraih Pemkot
Makassar, harus disyukuri karena
merupakan kerja bersama semua
pihak.
3.

06
Pekerja Bergaji
Neutral Indo Politika
September Rp3,5 Juta Dapat
2022
BLT BBM, Ini
Syaratnya

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menetapkan tiga syarat atau kriteria
bagi pekerja untuk bisa mendapatkan
bantuan subsidi upah BLT BBM Rp600
ribu. Syarat tersebut tercantum dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
Bagi Pekerja/Buruh. Lalu ketiga,
pekerja menerima gaji paling banyak
sebesar Rp3,5 juta per bulan.

4.

06
Berhasil
Positive Berita Lima
September Kembangkan
2022
Destinasi Wisata
Berbasis Sejarah ,
Walikota
Mojokerto Raih
Penghargaan IVL
Season IX

Walikota Mojokerto Hj. Ika Puspitasari
S.E menjadi Kepala daerah wanita satusatunya yang meraih penghargaan
prestisius dari MNC Group dalam ajang
Indonesia Visionary Leader (IVL)
season IX, kategori Best in Leadership
on Historical Tourism. Walikota yang
akrab disapa Ning Ita ini dinilai sukses
dalam melakukan city branding Spirit
of Majapahit di Kota Mojokerto.
Tawaran destinasi wisata berbasis
sejarah di Mojokerto menjadi kekuatan
dalam upaya pemberdayaan kota.

5.

06
Bupati Gus
Positive Berita Jatim
September Muhdlor Raih Best
2022
Leadership Based
on Potential Area
Development

Kesuksesan Bupati Sidoarjo H. Ahmad
Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dalam
memimpin dan mengelola potensipotensi daerah Sidoarjo mendapatkan
apresiasi tertinggi di ajang Indonesia
Visionary Leader 2022 (IVL) yang
diselenggarakan oleh MNC Portal
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Indonesia Jakarta Senin (5/9/2022)
malam. Gus Muhdlor dinobatkan
sebagai Best Leadership Based on
Potential Area. Bupati Sidoarjo yang
akrab dipanggil Gus Muhdlor hadir
langsung dan mengapresiasi
penghargaan bergengsi ini.
Harapannya Sidoarjo semakin pesat
tumbuh dan berkembang menjadi
kawasan potensi strategis penyokong
pembangunan nasional," terang Gus
Muhdlor dalam rilis yang diterima
beritajatim.com. Bupati Sidoarjo H.
Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor).
6.

06
Catat! Hari Ini
Negativ Haluan
September Buruh Bakal Gelar e
2022
Demo Besarbesaran Tolak
Kenaikan Harga
BBM - Harian
Haluan

Hari ini Selasa (6/9) Serikat buruh
dikabarkan bakal menggelar aksi
demonstrasi besar-besaran secara
serentak menolak kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM) pada 6
September 2022 di 33 provinsi.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan
akan ada puluhan ribu buruh yang
akan menggelar demo. Adapun aksi
demo buruh di Jakarta akan dipusatkan
di depan Gedung DPR. Dalam
kesempatan yang sama, Ia meminta
Pimpinan DPR memanggil Menko
Perekonomian, Menteri Keuangan,
Menteri ESDM, dan para menteri yang
terkait dengan kebijakan kenaikan
harga BBM.

7.

06
Walikota
September Makassar Danny
2022
Pomanto Raih
Penghargaan
Kategori Best
Overall di INews
Tower

Malam Inagurasi Indonesia Visionary
Leaders (IVL) 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

Positive Edunews
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ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Danny 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.
8.

06
Komandan Lanal Positive Warta Nusantara
September Simeulue Hadiri
2022
Vicon Antisipasi
Dampak Kenaikan
BBM

Komandan Lanal Simeulue Letkol Laut
(P) Hendra Dwinanto, S.H, M.Tr.Opsla,
menghadiri rapat secara Video
Conference dalam rangka Antisipasi
Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak
(BBM), bertempat di Ruangan Ate
Fulawan Mapolres Simeulue, Selasa
(6/09/2022). Rapat secara Video
Conference dipimpin Menteri Dalam
Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan
(Menkeu), Menteri Sosial (Mensos),
Menteri Tenaga Kerja (Menaker),
Panglima TNI, Jaksa Agung dan Kapolri
dalam rangka Antisipasi Dampak
Kenaikan BBM. Dalam acara tersebut
di jelaskan, pemerintah memahami
bahwa akan terjadi peningkatan harga
komoditas pokok yang diakibatkan
kenaikan harga BBM. Bupati Simeulue
diwakili oleh Staf Ahli Amin Amran Z,
S.E, Dandim 0115/SML diwakili oleh
Pjs.

9.

06
Begini Cara
Negativ Pacitanku
September Dapatkan BLT
e
2022
BBM dan BSU
Imbas Harga BBM
Naik

BLT BBM dan BSU merupakan dua
bantuan berbeda dengan target
penerima yang berbeda pula. Lalu
bagaimana cara mendapatkan BLT
BBM dan BSU?. Mereka yang sudah
menerima BLT BBM tidak akan
menerima BSU, begitupun sebaliknya.
Apabila terdaftar sebagai calon
penerima BLT BBM Rp 600.000, maka
akan mendapatkan notifikasi telah
terdaftar sebagai calon penerima BSU.
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10. 06
CARA CEK
Positive Tribun News
September bsu.kemnaker.go.i
Medan
2022
d Nama Penerima
Bansos untuk
Pekerja, Dikirim
via Rekening Bank
Anda

CARA CEK untuk Pekerja, Dikirim via
Rekening Bank Anda. Jangan lupa cek
Anda pekan ini. Untuk kegiatan besok,
Kemenaker akan melakukan
penandatanganan PKB antara
Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara) dengan PT Pos Indonesia
(Persero). BSU Tahun 2022 merupakan
salah satu bantalan sosial yang
dikeluarkan pemerintah untuk
membantu 16 juta pekerja yang
memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per
bulan.

11. 06
Cepat pulihkan
Positive Alinea
September ekonomi
2022
pascapandemi,
Danny Pomanto
diganjar
penghargaan Best
Overall

"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
Pomanto saat menerima penghargaan
di MNC Conference Hall, INews Tower,
Senin (5/9) malam. Wali Kota
Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto
menerima penghargaan Best Overall
saat Malam Inagurasi Indonesia
Visionary Leaders (IVL) yang diadakan
MNC Portal.

12. 06
Indonesia
Positive Baruga News
September Visionary Leaders,
2022
Danny Raih
Penghargaan
Kategori Best
Overall

Malam Inagurasi Indonesia Visionary
Leaders (IVL) 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,
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mengimplementasikan, sekaligus
membudayakan visi kepemimpinaan
kepala daerah di wilayahnya masingmasing. Danny mengatakan
penghargaan yang diraih Pemkot
Makassar, harus disyukuri karena
merupakan kerja bersama semua
pihak.
13. 06
Menaker : Peran Positive Seputar Cibubur
September SP/SB Penting
2022
untuk Tingkatkan
Kesejahteraan
Pekerja

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.

14. 06
Job Fair di
Positive Seputar Cibubur
September Sulawesi Selatan,
2022
Tersedia 5500
Lowongan
Pekerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan bekerja
sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Sulawesi Selatan
menggelar Job Fair Virtual selama tiga
hari pada Senin-Rabu (29-31/8/2022).
Job fair virtual ini diikuti oleh 68
perusahaan, dan terdapat 5500 kuota
lowongan pekerjaan dari 174 jabatan
(inklusi, disabilitas, dan non-disabilitas)
di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
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yang terdiri atas berbagai sektor
lapangan usaha, seperti retail,
percetakan, perhotelan dan restoran,
pertambangan, perbankan, dan
konstruksi. "Jadi bagaimana job fair
virtual yang kita lakukan ini mampu
mengakomodir yang namanya
tuntutan permintaan angkatan kerja
dan langsung mendapatkan
pekerjaan," kata Sekjen Anwar di
Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa
(30/8/2022). "Keberhasilan yang
dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan
ini akan saya sampaikan ke tempattempat lain biar tempat-tempat lain
juga mengikuti keberhasilan yang kita
lakukan," ucapnya.
15. 06
Berhasil
Positive Kompas
September Percepatan
2022
Pemulihan
Ekonomi, Walkot
Danny Raih
Penghargaan Best
Overall IVL

Walkot Danny mengaku bersyukur bisa
menerima penghargaan yang diraih
oleh Pemerintah Kota (Pemkot)
Makassar dalam program IVL tersebut.
Maka dari itu, penghargaan ini harus
memacu kita semua untuk kedepannya
bisa bekerja dua kali lebih baik,"
ungkap Walkot Danny dalam
keterangan persnya, Selasa (6/9/2022).
Hal itu disampaikan oleh Walkot Danny
seusia menerima penghargaan Best
Overall pada Malam Inagurasi IVL yang
digelar di MNC Conference Hall, INews
Tower, Senin. Wali Kota (Walkot)
Makassar Ramdhan "Danny" Pomanto
berhasil meraih penghargaan Best
Overall dari Indonesia Visionary Leader
(IVL) yang diselenggarakan oleh Media
Nusantara Citra (MNC) Portal, di MNC
Conference Hall, INews Tower, Senin
(5/9/2022).

16. 06
Serap Lulusan
Neutral Sindo News
September Perguruan Tinggi,
2022
Lebih dari 4.000
Peserta Ikuti
Unpad Virtual Job
Fair 2022

Sebanyak 4.992 peserta mengikuti
kegiatan bursa kerja virtual bertajuk
"Unpad Virtual Job Fair 2022" kerja
sama Pusat Pengembangan Karier
Unpad dengan Jobs.id. Kegiatan bursa
kerja virtual ini digelar di Grha Sanusi
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Hardjadinata Unpad Kampus Iwa
Koesoemasoemantri, Bandung, Senin
dan Selasa (5-6/9/2022). Acara
pembukaan Unpad Virtual Job Fair
2022 sendiri dihadiri Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
RI Prof. Anwar Sanusi secara virtual.
Kepala Pusat Pengembangan Karier
Unpad Dr. Rosaria Mita Amalia,
M.Hum, menjelaskan, bursa kerja ini
digelar untuk mendorong peningkatan
angka serapan lulusan perguruan
tinggi, khususnya bagi lulusan Unpad.
Karena itu, bursa kerja ini bertujuan
mempertemukan lulusan dengan dunia
kerja dan dunia industri (DUDI) baik
secara langsung ataupun
menggunakan media daring.
17. 06
Kunjungan ke
September BBPVP Serang,
2022
BLKPP Kepri
Optimis Kualitas
Lulusan BLK
Meningkat

Positive Lihat Kepri

18. 06
Cara
Neutral Murianewscom
September Mendapatkan BLT
2022
BBM dan BSU
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Sedangkan dari Balai Latihan Kerja dan
Pengembangan Produktivitas, hadir
Kepala UPT BLKPP Kepri, Tri
Ciptoningsih, bersama pejabat
struktural dan fungsional di BLKPP
Disnakertrans Provinsi Kepri. UPTD
BLKPP Provinsi Kepri mengusulkan
kembali agar daerah Kepri yang berada
di garda terdepan, berbatasan
langsung dengan negeri jiran singapura
dan Mmalaysia, mendapatkan kuota
peserta pelatihan boarding. Tags
bbpvp serang BLK Kepri DPRD Provinsi
Kepri. Komisi IV DPRD Provinsi
Kepulauan Riau yang membidangi
urusan ketenagakerjaan bersama
Kepala Balai Latihan Kerja dan
Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
melakukan kunjungan kerja ke Balai
Besar Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas ( BBPVP ) Serang.
Cara Dapat BLT BBM dan BSU:. BLT
BBM yang dianggarkan sebesar Rp 12,4
triliun akan diberikan kepada 20,65
juta keluarga kurang mampu sebesar

yang Cair Pekan
Ini

Rp 600 ribu. Apabila kamu terdaftar
sebagai calon penerima BLT BBM Rp
600.000, maka akan mendapatkan
notifikasi telah terdaftar sebagai calon
penerima BSU. MURIANEWS, JakartaPemerintah telah menggelontorkan
Bantuan Langsung Tunai (BLT)
pengalihan subsidi Bahan Bakar
Minyak (BBM) sebesar Rp 600 ribu
masing-masing penerima.

19. 06
Indonesia
Positive Ujung Jari
September Visionary Leaders,
2022
Danny Raih
Penghargaan
Kategori Best
Overall

Malam Inagurasi Indonesia Visionary
Leaders (IVL) yang diadakan MNC
Portal, mengapresiasi Wali Kota
Makassar Moh. Ramdhan "Danny"
Pomanto dengan penghargaan Best
Overall di MNC Conference Hall, INews
Tower, Senin (5/9/) 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 masingmasing. Danny mengatakan
penghargaan yang diraih Pemkot
Makassar, harus disyukuri karena
merupakan kerja bersama semua
pihak.

20. 06
Lowongan Kerja
September United Tractors,
2022
Simak Posisi dan
Persyaratannya

United Tractors membuka lowongan
pekerjaan yang akan diposisikan
sebagai Konsultan Bisnis dan Purna
Jual, Kepala Departemen Administrasi,
Informasi dan Teknologi Perusahaan,
dan Kepala Departemen Bagian.
United Tractors merupakan salah satu
anak usaha grup terbesar di Indonesia

Neutral Kompas
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dari PT Astra Internasional TBK. United
Tractors merupakan distributor alat
berat yang mengadopsi sejumlah
produk merek ternama dunia seperti
Scania, Bomag, Komatsu, UD Trucks,
dan Tadano. United Tractors, semakin
berkembang sebagai pemain utama di
sektor dan industri dalam negeri.
21. 06
BSU 2022 Hanya Neutral Ayo Bandung
September akan Cair ke 4
2022
Rekening Bank Ini,
Karyawan dengan
Kategori Ini Bisa
Dapat Rp600 Ribu

Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022
dikabarkan akan segera cair ke
rekening penerima dalam waktu dekat
ini. BSU 2022 ini akan disalurkan
kepada 16 juta pekerja dengan total
anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Lantas
siapa saja karyawan yang bisa
mendapatkan BSU 2022 Rp600 ribu
ini?. Kabar pencairan ini disampaikan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani dalam rapat bersama Presiden
Joko Widodo.

22. 06
Kapan BSU 2022 Neutral Pikiran Rakyat
September Rp600. 000 Cair?
Depok
2022
Simak Informasi
dan Cara Cek
Nama Penerima di
bsu.kemnaker.go.i
d

Berikut informasi dan cara cek nama
penerima di link bsu.kemnaker.go.id.
Pencairan BSU 2022 Rp600. 000
diperkirakan akan segera cair pada
bulan September, namun masih belum
bisa dipastikan kapan tanggal
penyalurannya dimulai oleh Kemnaker.
Sebagai informasi, untuk mendapatkan
BSU 2022 Rp600.000, pekerja atau
penerima bantuan harus lebih dulu
melakukan cek nama penerima di link
resmi bsu.kemnaker.go.id, untuk lebih
memastikan bahwa nama dan data
penerima sudah terdaftar.
Sebagaimana dikutip oleh
Pikiranrakyat-Depok.com dari situs
resmi Kemnaker, berikut penjelasan
cara cek nama penerima BSU 2022
Rp600. 000 melalui link
bsu.kemnaker.go.id. 1. Kapan BSU
2022 Rp600. 000 cair?
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23. 06
Lihat Cara Cek BLT Neutral Rakyatnesia.com
September BBM Rp 600Ribu
2022
Dari Kemensos,
Hanya
Menggunakan KTP

Namun Anda Perlu tahu juga
pemerintah Via
Cekbansos.kemensos.go.id telah
menyiapkan BLTM BBM senilai Rp
600.00. Harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) di Indonesia telah resmi naik per
3 September 2022 pukul 14.30 WIB.
Sebelum pengumuman secara resmi
kenaikan harga BBM, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) memerintahkan
Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk
mengumumkan terlebih dahulu
bantuan sosial untuk bantalan subsidi
BBM, salah satunya BLT BBM
Rp600.000. Besaran anggaran untuk
dana bantuan sosial tersebut sebesar
Rp24,17 triliun. Com pertama, Bantuan
Langsung Tunai (BLT) dengan total
anggaran Rp12,4 triliun. Daftar Isi. ,
Pemerintah baru saja menaikkan harga
BBM di Seluruh Indonesia dengan
harga yang cukup signifikan.

24. 06
Kemnaker Pastian Positive Medcom.id
September Bantuan Subsidi
2022
Upah Segera
Disalurkan

Kementerian Ketenagakerjaan
memastikan penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) tahun 2022
dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini,
data pekerja calon penerima BSU
tengah diverifikasi dengan sejumlah
lembaga terkait. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan BPJamsostek telah
menyerahkan sebanyak 16 juta nama
pekerja yang sesuai dengan syarat dan
kriteria penerima BSU tahun 2022.
Adapun syarat pekerja penerima BSU
di antaranya pekerja dengan gaji
maksimal Rp3,5 juta tercatat sebagai
anggota aktif BPJamsostek dan bukan
berstatus sebagai ASN maupun
anggota TNI-Polri.

25. 06
Login
September kemnaker.go.id
2022
untuk Cek
Penerima BSU

BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji bakal
disalurkan pekan ini senilai Rp600. 000
kepada 16 juta pekerja dengan gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan.

Neutral Pikiran Rakyat
Depok
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2022, Bantuan
Rp600. 000 Segera
Cair Pekan Ini

Meskipun saat ini teknis pencairan BSU
2022 Rp600. 000 sedang disiapkan,
namun apabila mengacu penyaluran
BLT Subsidi Gaji tahun lalu, maka
pekerja bisa cek nama penerima secara
online dengan login kemnaker.go.id.
Dengan login kemnaker.go.id untuk
cek nama penerima BSU 2022, maka
pekerja yang bisa mencairkan BLT
Subsidi Gaji Rp600. 000 yang
dikabarkan bakal segera cair pekan ini,
bakal terlihat. Adakah pekerja yang
menantikan kabar pencairan BSU 2022
atau BLT Subsidi Gaji? Kepastian
pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi
Gaji bagi pekerja telah diumumkan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani beberapa waktu lalu saat
menyikapi pengalihan subsidi BBM
yang kini sudah diberlakukan.

26. 06
Bagaimana
Positive Portal Jember
September Attitude yang Baik
2022
di Dunia Kerja? Ini
5 Contohnya yang
Penting Diketahui
oleh Calon Pekerja

Berikut informasi mengenai lima
contoh attitude yang baik di dunia
kerja dimana penting diketahui oleh
para calon pekerja atau karyawan.
Pada postingan tersebut memaparkan
contoh attitude yang perlu dimiliki
oleh para pekerja atau karyawan pada
saat berada di dunia kerja. Salah satu
contohnya adalah seperti bagaimana
nantinya untuk bersikap ketika berada
di tempat kerja bersama dengan rekan
kerja yang ada. Apakah terdapat tips
terkait cara bersikap yang baik pada
saat berada di dunia kerja?

27. 06
Wali Kota
Positive Times Indonesia
September Mojokerto Raih
2022
Penghargaan 'Best
in Leadership on
Historical Tourism'

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari
meraih penghargaan dari MNC Group
dalam ajang Indonesia Visionary
Leader (IVL) season IX. Wali Kota
Mojokerto memperoleh penghargaan
untuk kategori Best in Leadership on
Historical Tourism. Sebagai informasi, 5
Kepala Daerah dari Jawa Timur yang
berhasil meraih penghargaan
Indonesia Visionary Leader 2022
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diantaranya Wali Kota Mojokerto Ika
Psupitasari, Wali Kota Surabaya, Eri
Cahyadi, Wali Kota Madiun, Maidi,
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali,
dan Bupati Ngawi, Ony Anwar
Harsono. Sosok yang akrab disapa Ning
Ita ini dinilai sukses dalam melakukan
city branding Spirit of Majapahit di
Kota Mojokerto. Ning Ita menjadi
Kepala Daerah wanita satu-satunya
yang mendapat penghargaan pada IVL
season IX. Tawaran destinasi wisata
berbasis sejarah di Mojokerto menjadi
kekuatan dalam upaya pemberdayaan
kota.
28. 06
Catat! Ini Tanda Positive Idx Channel
September Anda Sudah
2022
Bersikap Dewasa
Saat Bekerja di
Kantor.

Kalian sudah merasa dewasa saat
ditempat kerja? Dewasa itu dalam
artian mampu bekerja dan
bersosialisasi dengan baik sesama
rekan maupun atasan. Lalu, apa saja
tanda bahwa anda sudah dewasa saat
di tempat kerja,. Yuk simak ini yang
telah dikutip dari laman Instagram
Kementerian Ketenagakerjaan.

29. 06
Kemnaker Bawa Neutral Akurat.co
September Kabar Baik, Gaji di
2022
Atas Rp3,5 Juta
Bisa Terima BSU
Juga!

Dapat ditarik kesimpulan, meskipun
gajinya di atas Rp3,5 juta dan masih
setara dengan UMP, pekerja tersebut
berhak mendapatkan BSU. Sebagai
contoh, pekerja di DKI Jakarta dengan
UMP Rp4,7 juta, meski masih di atas
Rp3,5 juta pekerja tersebut berhak
mendapatkan BSU dari Pemerintah.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyebutkan syaratsyarat dari penerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) yang kali ini Ida tekankan,
bagi penerima BSU tidak boleh
menerima bantuan sosial dari
Pemerintah pusat, seperti Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu
Sembako, BPUM, Kartu Pra Kerja dan
sebagainya. Dari data tersebut
kemudian tereliminasi lagi, dan
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menyisakan calon penerima BSU
sebanyak 14,6 juta.
30. 06
10 Program
Positive Antara Banten
September Strategis Antarkan
2022
Helldy Agustian
Raih Penghargaan
Indonesia
Visionary Leader

Sepuluh Program Strategis yang
langsung digeber sejak dilantik menjadi
Wali Kota Cilegon, mengantarkan
Helldy Agustian meraih penghargaan
Indonesia Visionary Leader (IVL) 2022.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian
menerima penghargaan Best
Leadership In Human Resource
Empowerment di ajang Indonesia
Visionary Leader 2022. Selain Helldy,
ada 13 kepala daerah lainnya yang
menerima penghargaan dengan
kategori berbeda dari MNC Portal
Indonesia selaku penyelenggara ajang
IVL. Selain mengucapkan terimakasih
atas apresiasi dari MNC Portal
Indonesia, Helldy menegaskan bahwa
penghargaan tersebut didedikasikan
bagi masyarakat Kota Cilegon.

31. 06
Simak! Info
Neutral Pikiran Rakyat
September Lowongan Kerja
Tasikmalaya
2022
PT United Tractors
Tbk, Posisi
Business And
After Sales
Consultant

PT United Tractors Tbk sedang
membuka kesempatan bagi para
pencari lowongan kerja (loker). PT
United Tractors Tbk membutuhkan
karyawan di bagian Business And After
Sales Consultant (BC and ASC).
Terdapat beberapa kualifikasi yang
harus dipenuhi oleh pelamar PT United
Tractors Tbk, di antaranya:. Ada yang
perlu diketahui, bahwa PT United
Tractors Tbk tidak pernah meminta
pembayaran apapun alias gratis, dari
pelamar selama proses rekrutmen.

32. 06
Buruh Tuntut
Neutral Bisnis Indonesia
September Upah Naik 13
2022
Persen pada 2023,
Ini Kata
Pengusaha

Bisnis.com, JAKARTA- Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) Indonesia
memastikan para pelaku usaha akan
mengikuti keputusan pemerintah bila
memang nantinya ada kenaikan upah
pada 2023 seperti tuntutan buruh.
Maka dari itu, KSPI yang dipimpin oleh
Said Iqbal memproyeksi bahwa upah
2023 juga akan naik hanya sekitar 1
persen saja. Bagikan. Wakil Ketua
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Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan
Adi Mahfudz menyampaikan bahwa
penetapan upah tidak serta merta
dapat langsung dilakukan, karena
harus menggunakan beberapa
pertimbangan dan kesepakatan dari
beberapa pihak, termauk
buruh/pekerja.
33. 06
Login
Positive Pikiran Rakyat
September bsu.kemnaker.go.i
Depok
2022
d di Sini dan
Cairkan BSU 2022
Rp600.000,
Berikut Daftar
Penerima BLT
Subsidi Gaji

Login bsu.kemnaker.go.id di sini dan
cairkan BSU 2022 Rp600.000, berikut
daftar penerima BLT subsidi gaji.
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022
sedang disalurkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) kepada
para pekerja. Sebanyak 16 juta pekerja
akan mendapatkan BSU 2022 yang
merupakan satu dari tiga jenis
bantalan sosial pengalihan subsidi
BBM. Disampaikan oleh Menteri
Keuangan, Sri Mulyani, BSU akan
disalurkan dalam satu kali pencairan
dengan besaran Rp600. 000 oleh
Kemenaker.

34. 06
Cek Rekening!
Neutral Tribun News
September Subsidi Gaji 2022
Jakarta
2022
Bakal Cair Minggu
Ini, Simak Cara
Cek Penerima dan
Besarannya

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

35. 06
Kartu Prakerja
Positive Zona Banten
September Gelombang 44
2022
Masih Dibuka, Ayo
Segera Daftar dan
Dapatkan
Manfaatnya

Untuk melakukan pendaftaran Kartu
Prakerja Gelombang 44, dapat
dilakukan melalui website resmi Kartu
Prakerja di www.prakerja.go.id.
Adapun Kartu Prakerja adalah program
pemerintah yang ditujukan untuk
mengembangkan kompetensi kerja
dan kewirausahaan masyarakat,
melalui bantuan biaya. Berikut ini
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adalah informasi Pendaftaran Kartu
Prakerja Gelombang 44 berserta
manfaat yang akan didapatkan.
Pembukaan pendaftaran Kartu
Prakerja Gelombang 44, sebenarnya
sudah diumukan sejak tanggal 4
September lalu. Meski begitu,
kesempatan untuk mendaftarkan Kartu
Prakerja Gelombang 44 masih dapat
dilakukan hingga hari ini.
36. 06
Tersedia! Info
Positive Pikiran Rakyat
September Lowongan Kerja
Tasikmalaya
2022
PT United Tractors
Tbk Bagian
Administration
Department Head

Bagian yang tersedia di PT United
Tractors Tbk yaitu Administration
Department Head atau ADH. PT United
Tractors Tbk sedang membuka
lowongan kerja (loker). Pihak PT
United Tractors Tbk akan menutup
pendaftaran pada 9 September 2022.
Dilansir PikiranRakyatTasikmalaya.com dari akun Instagram
@kemnaker, adapun kualifikasi yang
berlaku di bagian Administration
Department Head (ADH), yaitu sebagai
berikut:.

37. 06
BLT Subsidi Gaji Positive Okezone
September Cair! Pekerja
2022
Bergaji Rp3,5 Juta
Dapat Rp600.000

Selanjutnya, Isa menyebut kebijakan
pengalihan subsidi BBM dilakukan
untuk melindungi daya beli masyarakat
miskin dan rentan melalui penyaluran
bantuan sosial (bansos) antara lain
dalam bentuk bantuan langsung tunai
(BLT), bantuan subsidi upah (BSU),
serta 2% dana transfer umum (DTU)
untuk subsidi transportasi angkutan
umum, ojek, nelayan dan perlindungan
sosial tambahan. Isa juga menjelaskan
BLT sudah mulai disalurkan melalui
koordinasi bersama dengan
Kementerian Sosial, Pos Indonesia,
serta Kementerian Tenaga Kerja.
"Kemudian nanti Insya Allah minggu ini
juga akan segera dimulai distribusi
untuk para pekerja dengan upah
dibawah Rp3,5 juta per bulan, yang
akan dikoordinasikan oleh
Kementerian tenaga kerja," ujarnya.
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Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa
Rachmatarwata menyatakan bahwa
penyesuaian harga bahan bakar
minyak (BBM) merupakan upaya
pemerintah untuk mengoptimalkan
manfaat APBN sebaik-baiknya bagi
masyarakat membutuhkan.
38. 06
Banyak yang Tolak Negativ Suara.com
September Kenaikan Harga e
2022
BBM, Anak Buah
Sri Mulyani
Jelaskan Ini

"Ini dimaksudkan untuk menjaga daya
beli kapasitas dari semua masyarakat
kita yang ada di lapisan bawah,"
katanya. Masifnya penolakan kenaikan
harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang
dilakukan pemerintah pada akhir
pekan lalu, membuat pemerintah
angkat suara. Salah satunya Direktur
Jenderal (Dirjen) Anggaran
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa
Rachmatarwata yang mengatakan
penyesuaian harga BBM merupakan
upaya pemerintah untuk
mengoptimalkan manfaat APBN
sebaik-baiknya bagi masyarakat yang
lebih membutuhkan, serta melindungi
masyarakat miskin dan rentan miskin
dari dampak kenaikan harga pangan
dan energi. "Ternyata subsidi BBM
kompensasi ini lebih banyak dinikmati
oleh mereka yang lebih banyak
menggunakan kendaraan, artinya
orang-orang yang lebih mampu lebih
banyak menikmati subsidi ini.

39. 06
Kemnaker
September usahakan
2022
penyaluran BSU
2022 tahap
pertama dimulai
pekan ini

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan pihaknya
mengusahakan penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai
dilakukan pekan ini setelah menerima
data 5.099.915 calon penerima dari
BPJS Ketenagakerjaan. "Mudahmudahan minggu ini sudah tersalurkan
dari Bank Himbara ke bank penerima,"
kata Menaker Ida Fauziyah dalam
konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa.

Neutral Antara
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"Jumat mudah-mudahan sudah
tersalurkan kepada penerima," tambah
Menaker. Dia menjelaskan bahwa data
BPJS Ketenagakerjaan terdapat
16.198.731 pekerja atau buruh yang
memenuhi syarat untuk menerima
subsidi gaji.
40. 06
Kemnaker
September usahakan
2022
penyaluran BSU
2022 tahap
pertama dimulai
pekan ini

Neutral Antara Sulteng

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan pihaknya
mengusahakan penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai
dilakukan pekan ini setelah menerima
data 5.099.915 calon penerima dari
BPJS Ketenagakerjaan. "Mudahmudahan minggu ini sudah tersalurkan
dari Bank Himbara ke bank penerima,"
kata Menaker Ida Fauziyah dalam
konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa.
"Jumat mudah-mudahan sudah
tersalurkan kepada penerima," tambah
Menaker. Dia menjelaskan bahwa data
BPJS Ketenagakerjaan terdapat
16.198.731 pekerja atau buruh yang
memenuhi syarat untuk menerima
subsidi gaji.

41. 06
Kemnaker
September usahakan
2022
penyaluran BSU
2022 tahap
pertama dimulai
pekan ini

Neutral Antara Riau

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan pihaknya
mengusahakan penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai
dilakukan pekan ini setelah menerima
data 5.099.915 calon penerima dari
BPJS Ketenagakerjaan. "Mudahmudahan minggu ini sudah tersalurkan
dari Bank Himbara ke bank penerima,"
kata Menaker Ida Fauziyah dalam
konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa.
"Jumat mudah-mudahan sudah
tersalurkan kepada penerima," tambah
Menaker. Dia menjelaskan bahwa data
BPJS Ketenagakerjaan terdapat
16.198.731 pekerja atau buruh yang
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memenuhi syarat untuk menerima
subsidi gaji.
42. 06
Kemnaker
September usahakan
2022
penyaluran BSU
2022 tahap
pertama dimulai
pekan ini

Neutral Antara Papua

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan pihaknya
mengusahakan penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai
dilakukan pekan ini setelah menerima
data 5.099.915 calon penerima dari
BPJS Ketenagakerjaan. "Mudahmudahan minggu ini sudah tersalurkan
dari Bank Himbara ke bank penerima,"
kata Menaker Ida Fauziyah dalam
konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa.
"Jumat mudah-mudahan sudah
tersalurkan kepada penerima," tambah
Menaker. Dia menjelaskan bahwa data
BPJS Ketenagakerjaan terdapat
16.198.731 pekerja atau buruh yang
memenuhi syarat untuk menerima
subsidi gaji.

43. 06
Kabar Gembira!
September Pekerja Gaji di
2022
Atas Rp3,5 Juta
Bisa Dapat BSU
Rp600.000

Neutral Okezone

Pekerja dengan gaji di atas Rp3,5 juta
bisa mendapatkan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan bahwa para
pekerja sektor formal yang memiliki
gaji di atas Rp3,5 juta tetap bisa
berkesempatan untuk mendapatkan
BSU. Dia menambahkan bahwa yang
berhak atas BSU ini adalah pekerja
yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta
dan juga pekerja yang gajinya senilai
UMP. "Contohnya Jakarta, nya adalah
Rp4,7 juta, meskipun di atas Rp3,5 juta
tapi pekerja yang gajinya Rp4,7 juta
atau kurang maka akan mendapatkan
BSU," jelasnya saat Diskusi Langsung
Forum Merdeka Barat 9 di channel
YouTube FMB9ID, Selasa (6/9/22).

44. 06
Pekerja Gaji di
September Atas Rp3,5 Juta
2022
Bisa Dapat
Bantuan Subsidi

Neutral Idx Channel

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan bahwa para
pekerja sektor formal yang memiliki
gaji di atas Rp3,5 juta tetap bisa
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Upah, Ini Kata
Menaker

berkesempatan untuk mendapatkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU). "Jadi
seperti nelayan, driver ojol, supir dan
pekerja sektor informal lainnya akan
diberi bantuan namun bukan melalui
Bantuan Subsidi Upah ini" tuturnya.
Dia menambahkan bahwa yang berhak
atas BSU ini adalah pekerja yang
memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta dan
juga pekerja yang gajinya senilai UMP.
"Contohnya Jakarta, UMP-nya adalah
Rp4,7 juta, meskipun di atas Rp3,5 juta
tapi pekerja yang gajinya Rp4,7 juta
atau kurang maka akan mendapatkan
BSU" jelasnya saat Diskusi Langsung
Forum Merdeka Barat 9 di channel
YouTube FMB9ID, Selasa (6/9/22).

45. 06
Tolak BBM Naik, Negativ Bisnis Indonesia
September KSPN Pilih
e
2022
Audiensi dengan
Kemenaker Soal
Upah
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Bisnis.com, JAKARTA- Konfederasi
Serikat Pekerja Nusantara (KSPN)
menempuh jalur audiensi dengan
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) dalam upaya menolak
kenaikan BBM dan meminta perbaikan
dalam sistem pengupahan. Pada
pertemuannya dengan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Senin
(5/9/2022), Presiden KSPN Ristadi
menyampaikan persoalan yang tengah
pekerja/buruh hadapi, terutama
dengan harga BBM yang naik lebih dari
30 persen. "KSPN akan menjadi mitra
kritis yang sehat dan akan bersinergi
dengan Kementerian ketenagakerjaan
dalam upaya perlindungan
pekerja/buruh dengan cara
memberikan saran dan kritik yang
beradab," kata Ristadi dalam
keterangan tertulis, Senin (5/9/2022).
Melihat kenaikan upah yang tak
sebanding dengan kenaikan energi dan
bahan pokok, Wasekjen DPP KSPN
Heru Budi Utoyo menambahkan
bahwa formulasi upah menggunakan
PP No. 36/2021 tidak dapat menjadi

solusi atas kenaikan berbagai harga
kebutuhan.
46. 06
Pekan Ini, BSU
September akan Mulai
2022
Disalurkan

Positive Bali Post

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan pihaknya
mengusahakan penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai
dilakukan pekan ini. Hal ini
dimungkinkan setelah menerima data
5.099.915 calon penerima dari BPJS
Ketenagakerjaan. "Mudah-mudahan
minggu ini sudah tersalurkan dari Bank
Himbara ke bank penerima," kata
Menaker Ida Fauziyah di Kantor
Kementerian Ketenagakerjaan di
Jakarta, Selasa (6/9) dikutip dari Kantor
Berita Antara. "Jumat mudah-mudahan
sudah tersalurkan kepada penerima,"
tambah Menaker.

47. 06
Demo Tolak
September Kenaikan BBM,
2022
Buruh Desak
Pemko Batam
Sediakan Bus
Karyawan

Negativ Batam Today
e

Dalam pertemuan tersebut perwakilan
buruh meminta Pemko Batam untuk
menyediakan bus antar jemput bagi
karyawan, hal ini bisa membantu
meringankan beban pekerja imbas dari
dari kenaikan BBM. Kami minta Pemko
Batam membuat struktur skala upah.
Karena Pemko Batam tidak punya
struktur itu. "Kami harap Pemko Batam
turut mengawasi hal tersebut, agar
subsidi tepat sasaran, khususnya BBM
subsidi jenis solar," pinta Siregar.

48. 06
Demo Tolak
September Kenaikan BBM,
2022
Buruh Batam
Minta Pemko
Sediakan Bus
Karyawan

Negativ Batam Today
e

Aksi demo buruh tolak kenaikan bahan
bakar minyak (BBM) berlanjut di depan
kantor Wali Kota Batam, Selasa
(6/9/2022) siang. Sejumlah perwakilan
buruh diterima Kepala Dinas
Tenagakerja (Disnaker) Kota Batam
Rudi Sakyakirti dan Kepala Satpol-PP,
Reza Khadafi. Dalam pertemuan
tersebut perwakilan buruh meminta
Pemko Batam untuk menyediakan bus
antar jemput bagi karyawan, hal ini
bisa membantu meringankan beban
pekerja imbas dari dari kenaikan BBM.
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Kami minta Pemko Batam membuat
struktur skala upah.
49. 06
Subsidi Gaji Rp
Positive Kompas
September 600. 000 Cair
2022
Pekan Ini, Siapsiap Cek Rekening

Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker)
memastikan bantuan subsidi upah
(BSU) atau subsidi gaji Rp 600. 000
akan disalurkan pada pekan ini.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan, pihaknya akan
menyalurkan anggaran BSU 2022 ke
bank-bank himbara BNI, Mandiri, Bank
BRI, BSI, BTN, dan Pos Indonesia selaku
penyalur subsidi gaji Rp 600.000.
"Mudah-mudahan (subsidi gaji atau
BSU) hari Jumat (pekan ini) bisa
disalurkan kepada penerima," ujarnya
saat jumpa pers di Jakarta, Selasa
(6/9/2022). Lebih lanjut dia
membeberkan syarat penerima BSU Rp
600. 000 tahun ini merupakan Warga
Negara Indonesia (WNI) yang
dibuktikan dengan kepemilikan Nomor
Induk Kepemilikan (NIK), peserta aktif
BPJS TK sampai Juli 2022, memiliki gaji
atau upah paling banyak Rp 3,5 juta,
atau senilai upah minimum provinsi
kab/kota. "Yang punya upah minimum
di atas itu berhak.

50. 06
Pekerja dengan Positive Inews Portal
September Gaji di Atas Rp3,5
2022
Juta Bisa Dapat
Subsidi Upah

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan, tak cuma
pekerja sektor formal dengan gaji
Rp3,5 juta yang mendapatkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000.
Dia menjelaskan, pekerja dengan gaji
di atas Rp3,5 juta per bulan, tapi
nominalnya setara atau di bawah
ketentuan upah minimum provinsi
atau kabupaten/kota akan
mendapatkan BSU. "Jadi seperti
nelayan, driver ojol, sopir, dan pekerja
sektor informal lainnya akan diberi
bantuan, namun bukan melalui
Bantuan Subsidi Upah ini," ucapnya.
Namun, para pekerja dengan gaji di

49

atas itu juga berkesempatan
mendapatkannya.
51. 06
Asyik! Menaker Positive Detik
September Sebut BSU Rp 600
2022
Ribu Mulai Cair
Jumat

Mudah-mudahan hari Jumat kita bisa
salurkan kepada penerima," kata Ida,
Selasa (6/9/2022). Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu cair
2022. Hal ini disampaikannya dalam
Press Conference Penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 di
gedung Kemnaker, Jakarta Selatan.
"Iya, karena kami harus padankan.

52. 06
KEMNAKER
Neutral Iqplus
September USAHAKAN
2022
PENYALURAN BSU
2022 TAHAP I
DIMULAI PEKAN
DEPAN.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan pihaknya
mengusahakan penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai
dilakukan pekan ini setelah menerima
data 5.099.915 calon penerima dari
BPJS Ketenagakerjaan. Pada hari ini
BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan
penyerahan data tahap pertama
sebanyak 5.099.915 calon penerima
BSU 2022. Untuk itu penyaluran BSU
tahun ini dilakukan bekerjasama
dengan Bank Himbara dan PT Pos
Indonesia. "Tahun 2022 ini untuk
mempercepat penyalurannya di
samping kami sampaikan melalui Bank
Himbara, kami juga menyalurkan
melalui PT Pos Indonesia," kata Ida.

53. 06
BSU Cair Minggu Positive Inews Portal
September Ini, Dirjen
2022
Anggaran: untuk
Jaga Daya Beli
Masyarakat

"Kemudian nanti Insya Allah minggu ini
juga akan segera dimulai distribusi
untuk para pekerja dengan upah
dibawah Rp3,5 juta per bulan, yang
akan dikoordinasikan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan," kata
dia. Direktur Jenderal (Dirjen)
Anggaran Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) Isa Rachmatarwata
mengatakan, penyesuaian harga bahan
bakar minyak (BBM) merupakan upaya
pemerintah untuk mengoptimalkan
manfaat APBN sebaik-baiknya bagi
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masyarakat yang lebih membutuhkan.
Adapun kebijakan pengalihan subsidi
BBM dilakukan untuk melindungi daya
beli masyarakat miskin dan rentan
melalui penyaluran bantuan sosial
(bansos). Beberapa bansos di
antaranya dalam bentuk bantuan
langsung tunai (BLT), bantuan subsidi
upah (BSU), serta 2 persen dana
transfer umum (DTU) untuk subsidi
transportasi angkutan umum, ojek,
nelayan dan perlindungan sosial
tambahan.
54. 06
Kemnaker
September usahakan
2022
penyaluran BSU
2022 tahap
pertama mulai
pekan ini

Neutral Antara Sulsel

55. 06
Pekerja dengan Positive Metro Tv
September Gaji Rp3,5 Juta
2022
Tetap Akan Dapat
Bantuan Subsidi
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan pihaknya
mengusahakan penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai
dilakukan pekan ini setelah menerima
data 5.099.915 calon penerima dari
BPJS Ketenagakerjaan. Com dengan
judul: Kemnaker usahakan penyaluran
BSU 2022 tahap pertama dimulai
pekan ini. "Mudah-mudahan minggu
ini sudah tersalurkan dari Bank
Himbara ke bank penerima," kata
Menaker Ida Fauziyah dalam
konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa.
"Jumat mudah-mudahan sudah
tersalurkan kepada penerima," tambah
Menaker.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,
memastikan bantuan subsidi upah
sebesar Rp600 ribu akan diberikan juga
kepada pekerja yang memiliki gaji
diatas Rp3,5 juta. Ia menyebut,
pemberiannya akan disesuaikan
dengan upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota. "Memiliki gaji atau
upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta
atau senilai upah minimum
kabupaten/kota. Dengan demikian,
pekerja yang bekerja di wilayah yang
memiliki upah diatas Rp3,5 juta berhak

mendapatkan bantuan subsidi gaji atau
upah (BSU)," ujar Ida Fauziyah.
56. 06
Kemnaker
September tetapkan syarat
2022
calon penerima
Bantuan Subsidi
Upah 2022

Positive Antara Sulteng

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan telah
menyusun pedoman pemberian atau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah
maksimal Rp3,5 juta. Dalam konferensi
pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa,
Menaker Ida mengatakan syarat dan
kriteria penerima BSU diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
Bagi Pekerja/Buruh. Kemnaker akan
melakukan pemeriksaan kembali dan
pemadanan data-data itu untuk
memastikan calon penerima belum
menerima bantuan lain dari
pemerintah seperti dari Kartu Prakerja
dan Program Keluarga Harapan (PKH)
dari Kementerian Sosial. Beberapa
syaratnya antara lain merupakan WNI
yang dibuktikan dengan kepemilikan
NIK dan merupakan peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
2022.

57. 06
Kemnaker
September tetapkan syarat
2022
calon penerima
Bantuan Subsidi
Upah 2022

Positive Antara

Mempunyai gaji atau upah paling
banyak sebesar Rp3,5 juta atau senilai
upah minimum provinsi,
kabupaten/kota Jakarta (ANTARA)Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan telah
menyusun pedoman pemberian atau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah
maksimal Rp3,5 juta. Dalam konferensi
pers di Kantor Kementerian
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Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa,
Menaker Ida mengatakan syarat dan
kriteria penerima BSU diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
Bagi Pekerja/Buruh. Kemnaker akan
melakukan pemeriksaan kembali dan
pemadanan data-data itu untuk
memastikan calon penerima belum
menerima bantuan lain dari
pemerintah seperti dari Kartu Prakerja
dan Program Keluarga Harapan (PKH)
dari Kementerian Sosial. Beberapa
syaratnya antara lain merupakan WNI
yang dibuktikan dengan kepemilikan
NIK dan merupakan peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
2022.
58. 06
5.099.915 Peserta Neutral Tribun News
September BPJS
Wartakota
2022
Ketenagakerjaan
Bakal Terima BSU
2022
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Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menerima 5.099.915 data
calon penerima bantuan subsidi upah
(BSU) 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan,
Selasa (6/9/2022). Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan, berdasarkan syarat dan
kriteria yang diatur dan sesuai dengan
informasi dari BPJS Ketenagakerjaan,
ada 16.198.731 pekerja atau buruh
yang memenuhi syarat menerima
program BSU. "Dari data ini, dari
keseluruhan data yang memenuhi
syarat ini akan disampaikan BPJS
Ketenagakerjaan ke Kementerian
Ketenagakerjaan secara bertahap,"
kata Ida saat konferensi pers. Syarat
dan kriteria BSU 2022 diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022
soal pedoman bantuan pemerintah
berupa BSU.

59. 06
Pekerja Bergaji di Positive Liputan 6
September Atas Rp 3,5 Juta
2022
Bisa Dapat Bansos
BSU, Ini Syaratnya

Dalam penyaluran ini, pekerja dengan
upah di atas Rp 3,5 juta per bulan bisa
mengantongi BSU tetapi dengan syarat
gaji pekerja tersebut senilai upah
minimum provinsi (UMP) masingmasing kabupaten dan kota. "Jadi,
dalam Peraturan ini disebutkan bahwa
yang menerima adalah yang memiliki
upah Rp 3,5 juta atau senilai upah
minimum tiap-tiap provinsi kabupaten
dan kota," jelas Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah dalam konferensi pers di
Jakarta, Selasa (6/9/2022). "Meskipun
upah minimum Rp 4,7 juta, di atas Rp
3,5 juta. Sebagaimana instruksi
Presiden Joko Widodo, BSU
dimaksudkan untuk membantu 16 juta
pekerja yang memiliki gaji maksimum
Rp 3,5 juta per bulan.

60. 06
Catat! BSU akan
September Cair Pekan Ini
2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan pihaknya
mengusahakan penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai
dilakukan pekan ini setelah menerima
data 5.099.915 calon penerima dari
BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengatakan
paling tidak akhir pekan ini yaitu
Jumat, 9 September 2022 pekerja yang
memenuhi persyaratan menerima
bantuan dari pemerintah itu. Namun
dari keseluruhan data yang memenuhi
syarat akan disampaikan kepada
Kemnaker secara bertahap. Kemnaker
kemudian akan melakukan pemadanan
data untuk memastikan penerima
bantuan lain seperti dan yang tidak
memenuhi syarat tidak masuk dalam
penerima bantuan tersebut.

Neutral Medcom.id

61. 06
Ini syarat calon
Positive Antara Sumsel
September penerima Bantuan
2022
Subsidi Upah 2022
dari pemerintaj
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan telah
menyusun pedoman pemberian atau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 yang di dalamnya

menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah
maksimal Rp3,5 juta. Dalam konferensi
pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa,
Menaker Ida mengatakan syarat dan
kriteria penerima BSU diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
Bagi Pekerja/Buruh. Kemnaker akan
melakukan pemeriksaan kembali dan
pemadanan data-data itu untuk
memastikan calon penerima belum
menerima bantuan lain dari
pemerintah seperti dari Kartu Prakerja
dan Program Keluarga Harapan (PKH)
dari Kementerian Sosial. Beberapa
syaratnya antara lain merupakan WNI
yang dibuktikan dengan kepemilikan
NIK dan merupakan peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
2022.
62. 06
Kemnaker
September tetapkan syarat
2022
calon penerima
Bantuan Subsidi
Upah 2022

Positive Antara Riau
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan telah
menyusun pedoman pemberian atau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah
maksimal Rp3,5 juta. Dalam konferensi
pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa,
Menaker Ida mengatakan syarat dan
kriteria penerima BSU diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
Bagi Pekerja/Buruh. Kemnaker akan
melakukan pemeriksaan kembali dan
pemadanan data-data itu untuk
memastikan calon penerima belum
menerima bantuan lain dari

pemerintah seperti dari Kartu Prakerja
dan Program Keluarga Harapan (PKH)
dari Kementerian Sosial. Beberapa
syaratnya antara lain merupakan WNI
yang dibuktikan dengan kepemilikan
NIK dan merupakan peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
2022.
63. 06
Hore! Bantuan
Neutral Bisnis Indonesia
September Subsidi Upah
2022
Rp600. 000 Bakal
Cair Pekan Ini

Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah
menargetkan pada pekan ini Bantuan
Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600. 000
sudah tersalurkan kepada penerima.
Bagikan. Saat ini sudah ada 5.099.915
data calon penerima BSU tahap
pertama dari total 16,1 juta pekerja
atau buruh calon penerima. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyampaikan data tersebut berasal
dari BPJS Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek) yang nantinya akan
diseleksi kembali oleh Kementerian
Ketenagakerjaan.

64. 06
BSU Subsidi Gaji Neutral Liputan 6
September Diutamakan bagi
2022
Warga Bukan
Peserta Kartu
Prakerja dan PKH

Kemudian pemberian bantuan BSU
diprioritaskan bagi pekerja / buruh
yang belum menerima program Kartu
PraKerja, Program keluarga harapan
(PKH) atau program bantuan produktif
usaha mikro pada tahun anggaran
berjalan sebelum bantuan pemerintah
berupa subsidi gaji/upah disalurkan.
Namun salah satu syarat penerima BSU
kali ini tidak boleh menerima bantuan
sosial dari pemerintah pusat seperti
Program Keluarga Harapan (PKH),
Kartu Sembako, BPUM, Kartu Pra Kerja
dan sebagainya. Mengutip dari
Peraturan Menteri (Permen)
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pendoman Pmeberian
Banyaun Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji / Upah bagi Pekerja/Buruh yakni
pada pasal 1 ayat 1 tertulis Bantuan
Pemerintah adalah bantuan yang tidak
memenuhi kriteria bantuan sosial yang
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diberikan oleh pemerintah kepada
perseorangan. Terkait penyaluran BSU
akan disalurkan melalui bank/pos
mitra kerja sebagai tempat dibukanya
rekening atas nama satuan kerja untuk
menampung dana Bantuan Pemerintah
berupa subsidi Gaji/Upah yang akan
disalurkan kepada penerima Bantuan
Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah.
65. 06
Kemnaker
September tetapkan syarat
2022
calon penerima
Bantuan Subsidi
Upah 2022

Positive Antara Papua

66. 06
Menaker: Pekerja Positive Detik
September DKI yang Upahnya
2022
Rp 4,7 Juta Berhak
Dapat BSU

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan telah
menyusun pedoman pemberian atau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah
maksimal Rp3,5 juta. Dalam konferensi
pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa,
Menaker Ida mengatakan syarat dan
kriteria penerima BSU diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
Bagi Pekerja/Buruh. Kemnaker akan
melakukan pemeriksaan kembali dan
pemadanan data-data itu untuk
memastikan calon penerima belum
menerima bantuan lain dari
pemerintah seperti dari Kartu Prakerja
dan Program Keluarga Harapan (PKH)
dari Kementerian Sosial. Beberapa
syaratnya antara lain merupakan WNI
yang dibuktikan dengan kepemilikan
NIK dan merupakan peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
2022.
"Meskipun upah minimumnya Rp 4,7
di atas Rp 3,5 juta, pekerja di DKI yang
UMP-nya Rp 4,7 juta tetap berhak
mendapatkan BSU ini," tutur Ida. Ia
mencontohkan, jika UMP DKI Jakarta
Rp 4,7 juta, maka pekerja dengan upah
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tersebut berhak mendapatkan BSU.
Dalam peraturan yang telah
diterbitkan Kementerian
Ketenagakerjaan, BSU diperuntukkan
bagi pekerja dengan upah Rp 3,5 juta
atau senilai upah minimum provinsi
(UMP), kabupaten/kota. Misalnya DKI
Jakarta upah minimum provinsinya
senilai Rp 4,7 misalnya maka dia tetap
berhak karena di sini ketentuannya
senilai upah minimum Provinsi
Kabupaten/Kota," jelasnya dalam
dialog virtual, Selasa (6/9/2022).
67. 06
Menaker: Mudah- Positive Solo Trust
September mudahan Pekan
2022
Ini BSU Sudah
Tersalurkan

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyebut pihaknya tengah
mengusahakan penyaluran BSU 2022
dapat terlaksana mulai pekan ini.
Pemerintah pusat tengah menyiapkan
bantalan sosial melalui program
Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk
para pekerja yang menerima gaji
maksimal Rp3,5 juta. "Mudahmudahan minggu ini sudah tersalurkan
dari Bank Himbara ke bank penerima,"
ujarnya saat konfrensi pers di Kantor
Kemnaker Jakarta, Selasa (6/9). "Jumat
mudah-mudahan sudah tersalurkan
kepada penerima," lanjutnya.

68. 06
Pekerja Gaji di
September Atas Rp3,5 Juta
2022
Dapat BSU
Rp600.000

Pekerja dengan gaji di atas Rp3,5 juta
bisa mendapatkan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) atau BLT Subsidi gaji.
TODAY.COM, JAKARTA Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan bahwa para
pekerja sektor formal yang memiliki
gaji di atas Rp3,5 juta tetap bisa
berkesempatan untuk mendapatkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU). Ida
menambahkan bahwa yang berhak
atas BSU ini adalah pekerja yang
memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta dan
juga pekerja yang gajinya senilai UMP.
"Contohnya Jakarta, UMP-nya adalah

Neutral Bogor Today
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Rp4,7 juta, meskipun di atas Rp3,5 juta
tapi pekerja yang gajinya Rp4,7 juta
atau kurang maka akan mendapatkan
BSU," jelasnya, Selasa (6/9/22).
69. 06
Ini Syarat
Positive Jawa Pos
September Penerima Bantuan
2022
Subsidi Upah
2022, Cek SyaratSyaratnya

70. 06
Calon penerima
September Bantuan Subsidi
2022
Upah ada syarat
dari Kemnaker

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan telah
menyusun pedoman pemberian atau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah
maksimal Rp3,5 juta. Dalam konferensi
pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa,
Menaker Ida mengatakan syarat dan
kriteria penerima BSU diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
Bagi Pekerja/Buruh. Beberapa
syaratnya antara lain merupakan WNI
yang dibuktikan dengan kepemilikan
NIK dan merupakan peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
2022. "Mempunyai gaji atau upah
paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau
senilai upah minimum provinsi,
kabupaten/kota," kata Ida.

Positive Antara Gorontalo Com dengan judul: Kemnaker tetapkan
syarat calon penerima Bantuan Subsidi
Upah 2022. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan
telah menyusun pedoman pemberian
atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah
maksimal Rp3,5 juta. Dalam konferensi
pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa,
Menaker Ida mengatakan syarat dan
kriteria penerima BSU diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
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Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
Bagi Pekerja/Buruh. Kemnaker akan
melakukan pemeriksaan kembali dan
pemadanan data-data itu untuk
memastikan calon penerima belum
menerima bantuan lain dari
pemerintah seperti dari Kartu Prakerja
dan Program Keluarga Harapan (PKH)
dari Kementerian Sosial.
71. 06
Kemnaker
Positive Antara Sulsel
September menetapkan
2022
syarat calon
penerima Bantuan
Subsidi Upah 2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan telah
menyusun pedoman pemberian atau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah
maksimal Rp3,5 juta. Com dengan
judul: Kemnaker tetapkan syarat calon
penerima Bantuan Subsidi Upah 2022.
Dalam konferensi pers di Kantor
Kementerian Ketenagakerjaan di
Jakarta, Selasa, Menaker Ida
mengatakan syarat dan kriteria
penerima BSU diatur dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10
Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh. Kemnaker akan
melakukan pemeriksaan kembali dan
pemadanan data-data itu untuk
memastikan calon penerima belum
menerima bantuan lain dari
pemerintah seperti dari Kartu Prakerja
dan Program Keluarga Harapan (PKH)
dari Kementerian Sosial.

72. 06
BSU Cair!
Positive Pikiran Rakyat
September Kemnaker
2022
Usahakan Bantuan
Subsidi Upah 2022
Disalurkan Mulai
Pekan Ini

Kementerian Ketenagakerjaan
menargetkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 akan cair mulai Minggu ini.
Hal ini disampaikan melalui Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah dalam konferensi pers di
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Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa 6
September 2022. Sementara itu,
melalui laman website Kemnaker,
kriteria penerima BSU disebut
berdasarkan pada beberapa syarat, di
antaranya:. Adapun secara khusus,
pihaknya menargetkan dana BSU akan
tersalurkan ke rekening penerima pada
Jumat mendatang.
73. 06
Kementerian
Neutral Tribun News
September Ketenagakerjaan
2022
Terima 5.099.915
Data Calon
Penerima BSU dari
BPJS
Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menerima 5.099.915 data
calon penerima bantuan subsidi upah
(BSU) tahun 2022 dari BPJS
Ketenagakerjaan. Menteri
Ketenagakerjaan Indonesia (Menaker
RI), Ida Fauziyah mengatakan
berdasarkan syarat dan kriteria yang
diatur dan sesuai dengan informasi
dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa
terdapat 16.198.731 pekerja atau
buruh yang memenuhi syarat untuk
menerima program BSU. "Dari data ini,
dari keseluruhan data yang memenuhi
syarat ini akan disampaikan BPJS
Ketenagakerjaan ke Kementerian
Ketenagakerjaan secara bertahap,"
kata Ida saat konferensi pers. Kedua,
penerima merupakan peserta aktif
program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
sampai dengan bulan Juli Tahun 2022.

74. 06
Bantuan Subsidi
September Upah Tahap I
2022
DItargetkan Cair
Jumat untuk 5
Juta Rekening
Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Indonesia
(Menaker) Ida Fauziyah berharap
bantuan pemerintah berupa Bantuan
Subsidi Upah (BSU) bisa segera cair
kepada pekerja. Setelah menerima
5.099.915 data calon penerima
bantuan subsidi upah (BSU) tahun
2022 dari BPJS Ketenagakerjaan,
Menaker berharap pada Jumat Minggu
ini, BSU sudah bisa diterima oleh para
pekerja tersebut. Belajar dari tahun
lalu yang sudah menggunakan skema
burekol ternyata masih juga ada yang

Positive Tribun News
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tidak tersampaikan maka tahun ini
tahun 2022 ini untuk mempercepat
penyalurannya di samping kami
salurkan melalui bank-banking himbara
Kami juga menyalurkan melalui PT Pos
Indonesia," ujarnya. Pertama,
penerima harus WNI dengan
kepemilikian NIK.
75. 06
Subsidi Gaji Cair
September Minggu Ini, BLT
2022
dan Bansos
Diharapkan
Kurangi Angka
Kemiskinan

Positive Sindo News

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa
Rachmatarwata memberikan bocoran
bahwa bantuan subsidi upah (BSU)
bakal cair minggu ini. "Kemudian nanti
Insya Allah minggu ini juga akan segera
dimulai distribusi untuk para pekerja
dengan upah di bawah Rp3,5 juta per
bulan, yang akan dikoordinasikan oleh
Kementerian tenaga kerja," ujar Isa di
Jakarta, Selasa (6/9/2022). Ia
menjelaskan, BLT (bantuan langsung
tunai ) sudah mulai disalurkan melalui
koordinasi bersama dengan
Kementerian Sosial, Pos Indonesia,
serta Kementerian Tenaga Kerja. Isa
menyebut kebijakan pengalihan
subsidi BBM dilakukan untuk
melindungi daya beli masyarakat
miskin dan rentan melalui penyaluran
bantuan sosial (bansos) antara lain
dalam bentuk BLT, BSU, serta 2% dana
transfer umum (DTU) untuk subsidi
transportasi angkutan umum, ojek,
nelayan dan perlindungan sosial
tambahan.

76. 06
Menaker Pastikan Positive Idx Channel
September Subsidi Upah
2022
Rp600 Ribu Tidak
Akan Bocor

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memastikan, penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada
pekerja dengan maksimal gaji Rp3,5
juta per bulan akan tepat sasaran. Jadi,
tidak akan ada kebocoran. Dirinya
mengatakan, data yang diterima oleh
Kementerian Ketenagakerjaan berasal
dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga
minim akan ditemukannya BSU yang
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salah sasaran dan tidak tepat
penerimanya. "Kami meyakini tidak
akan ada kebocoran, karena uang
tersebut akan ditransfer langsung ke
rekening penerima.
77. 06
Kemenaker
September Tetapkan Syarat
2022
Calon Penerima
Bantuan Subsidi
Upah 2022

Positive Republika

Kementerian Tenaga Kerja
(Kemenaker) telah menyusun
pedoman pemberian atau penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan, syarat dan
kriteria penerima BSU diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
Bagi Pekerja/Buruh. Syaratnya antara
lain merupakan WNI yang dibuktikan
dengan kepemilikan NIK dan
merupakan peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
2022. "Mempunyai gaji atau upah
paling banyak sebesar Rp 3,5 juta atau
senilai upah minimum provinsi,
kabupaten/kota," kata Ida dalam
konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa
(6/9/2022).

78. 06
BLT Subsidi Gaji
September Cair, Menaker
2022
Pastikan BSU
Rp600. 000 Tak
Bocor

Positive Okezone

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memastikan bahwa
penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) atau Bantuan Langsung Tunai
(BLT) Subsidi Gaji akan tepat sasaran
dan tidak akan ada data yang bocor.
Dia menyatakan bahwa data yang
diterima oleh Kementerian
Ketenagakerjaan berasal dari BPJS
Ketenagakerjaan sehingga minim akan
ditemukannya Bantuan Subsidi Upah
yang salah sasaran dan tidak tepat
penerimanya. Selain itu, jika terjadi
kecurangan Ida berharap agar
masyarakat dapat melaporkannya
secara langsung ke Kementerian
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Ketenagakerjaan melalui call center di
1500630 atau melalui website
kemnaker.go.id atau siapkerja.go.id.
Untuk informasi, pemerintah melalui
kementerian ketenagakerjaan
memastikan bahwa Bantuan Subsidi
Upah akan cair pekan ini. "Kami
meyakini tidak akan ada kebocoran
karena uang tersebut akan ditransfer
langsung ke rekening penerima.
79. 06
BSU 2022 Cair
Positive Kompas
September Pekan Ini, Pekerja
2022
dengah Gaji di
Atas Rp 3,5 Juta
Bisa Dapat Subsidi
Gaji

Menaker memastikan BSU 2022 atau
subsidi gaji Rp 600. 000 akan
disalurkan pekan ini, tepatnya pada
Jumat, 9 September 2022. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan pekerja dengan
gaji di atas Rp 3,5 juta bisa dapat
bantuan subsidi upah (BSU) 2022 atau
subsidi gaji Rp 600. 000 yang cair
pekan ini. Hal itu memungkinkan
karena syarat penerima BSU 2022 atau
subsidi gaji tak hanya pekerja dengan
gaji di bawah Rp 3,5 juta, namun juga
pekerja yang gajinya sesuai atau di
bawah upah minimum provinsi (UMP).
Adapun syarat penerima subsidi gaji
atau BSU 2022 yakni Warga Negara
Indonesia (WNI) yang dibuktikan
dengan kepemilikan Nomor Induk
Kepemilikan (NIK), peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai Juli 2022,
memiliki gaji atau upah paling banyak
Rp 3,5 juta atau senilai upah minimum
provinsi kab/kota.

80. 06
Kemnaker
Positive Antara Riau
September tetapkan syarat
2022
dan kriteria calon
penerima Bantuan
Subsidi Upah 2022

Dalam konferensi pers di Kantor
Kementerian Ketenagakerjaan di
Jakarta, Selasa, Menaker Ida
mengatakan syarat dan kriteria
penerima BSU diatur dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10
Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh. Menteri
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Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan telah menyusun
pedoman pemberian atau penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang
di dalamnya menetapkan beberapa
syarat calon penerima termasuk
memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.
Kemnaker akan melakukan
pemeriksaan kembali dan pemadanan
data-data itu untuk memastikan calon
penerima belum menerima bantuan
lain dari pemerintah seperti dari Kartu
Prakerja dan Program Keluarga
Harapan (PKH) dari Kementerian
Sosial. Beberapa syaratnya antara lain
merupakan WNI yang dibuktikan
dengan kepemilikan NIK dan
merupakan peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
2022.
81. 06
Kapan BSU Cair?
September Bantuan Subsidi
2022
Upah Tahap 1
Ditargetkan Cair
Jumat untuk 5
Juta Rekening
Pekerja

Positive Tribun News Solo Menteri Ketenagakerjaan Indonesia
(Menaker) Ida Fauziyah
mengharapkan, bantuan pemerintah
berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU)
bisa segera cair kepada pekerja pekan
ini. Setelah menerima 5.099.915 data
calon penerima bantuan subsidi upah
(BSU) tahun 2022 dari BPJS
Ketenagakerjaan, Menaker
menargetkan pada Jumat Minggu ini,
BSU sudah bisa diterima oleh para
pekerja tersebut. Menaker
mengatakan berdasarkan syarat dan
kriteria yang diatur dan sesuai dengan
informasi dari BPJS Ketenagakerjaan
bahwa terdapat 16.198.731 pekerja
atau buruh yang memenuhi syarat
untuk menerima program BSU. "Saat
ini kami dan BPJS Ketenagakerjaan tadi
baru saja menandatangani berita acara
penyerahan data tahap 1 sudah
diserahkan nih teman-teman sejumlah
5.099.915 data calon penerima BSU,"
kata Menaker.
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82. 06
BLT Rp 600 Ribu Neutral Sulsel Online
September Cair Mulai Jumat
2022

Mudah-mudahan hari Jumat kita bisa
salurkan kepada penerima," kata Ida,
Selasa (6/9/2022). Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan Bantuan
Langsung Tunai atau Bantuan Subsidi
Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu cair
2022. Hal ini disampaikannya dalam
Press Conference Penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 di
gedung Kemnaker, Jakarta Selatan.
"Iya, karena kami harus padankan.

83. 06
BSU Tahap
Neutral Tribun News
September Pertama
Wartakota
2022
Ditargetkan Cair
Jumat 9
September 2022
kepada 5.099.915
Penerima

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
berharap bantuan subsidi upah (BSU)
bisa dicairkan kepada pekerja, mulai
Jumat (9/9/2022) mendatang. Hal itu
setelah pihaknya menerima 5.099.915
data calon penerima BSU 2022 dari
BPJS Ketenagakerjaan. "Mudahmudahan Hari Jumat bisa disalurkan
kepada penerima," ujarnya saat
konferensi pers di Kantor Kemenaker,
Jakarta, Selasa (6/9/2022). "Sudah
diserahkan nih teman-teman, sejumlah
5.099.915 data calon penerima BSU,"
ungkap Ida.

84. 06
Gaji di Atas Rp 3,5 Neutral Detik
September Juta Juga Bisa
2022
Dapat BSU Rp
600.000, Ini
Syaratnya

Menurut Ida, pekerja bergaji di atas Rp
3,5 juta bisa menerima BSU dengan
catatan khusus. Dengan demikian
pekerja yang bekerja di wilayah yang
memiliki UMP di atas Rp 3,5 juta
berhak mendapatkan BSU. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menjelaskan kriteria pekerja yang
berhak menerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu.
Adapun syaratnya, pekerja tersebut
harus bekerja di wilayah dengan upah
minimum Kabupaten/Kota di atas Rp
3,5 juta.

85. 06
Subsidi Gaji Cair 9 Neutral Kompas
September September 2022,
2022
Berapa Nilainya?

Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan akan menyalurkan
bantuan subsidi upah (BSU) atau
subsidi gaji mulai Jumat, 9 September
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2022. Adapun penyaluran subsidi ini
diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor
10 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh. Lalu berapa besaran
nilai subsidi gaji atau BSU yang
diberikan ke pekerja?. "Bantuan
Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah
diberikan dalam bentuk uang sebesar
Rp 600. 000 yang dibayarkan
sekaligus," tulis pemerintah dalam
Pasal 6 ayat 1 Permenaker tersebut
dikutip Kompas.com, Selasa
(6/9/2022).
86. 06
Hore! Pekerja
September dengan Gaji di
2022
Atas Rp3,5 Juta
Bisa Menerima
BSU

Neutral Sindo News

87. 06
Tiga Syarat
Neutral Cnn Indonesia
September Pekerja Bergaji
2022
Rp3,5 Juta dapat
BLT BBM Rp600
Ribu
67

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan, bahwa para
pekerja sektor formal yang memiliki
gaji di atas Rp3,5 juta tetap bisa
berkesempatan untuk mendapatkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU). Dia
menambahkan, bahwa yang berhak
atas BSU ini adalah pekerja yang
memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta dan
juga pekerja yang gajinya senilai UMP.
"Contohnya Jakarta, UMP-nya adalah
Rp4,7 juta, meskipun di atas Rp3,5 juta
tapi pekerja yang gajinya Rp4,7 juta
atau kurang maka akan mendapatkan
BSU," jelasnya saat Diskusi Langsung
Forum Merdeka Barat 9 di channel
YouTube FMB9ID, Selasa (6/9/2022).
Sementara itu dia juga menerangkan,
bahwa BSU memang dialokasikan
untuk pekerja sektor formal saja,
sedangkan pekerja informal akan
diberikan bantuan melalui program
lain.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menetapkan tiga syarat atau kriteria
bagi pekerja untuk bisa mendapatkan
bantuan subsidi upah BLT BBM Rp600
ribu. Syarat tersebut tercantum dalam

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
Bagi Pekerja/Buruh. Mengutip beleid
tersebut, Selasa (6/9), syarat-syarat
tersebut yang pertama adalah warga
negara Indonesia (WNI).
Kewarganegaraan ini harus dibuktikan
dengan kepemilikan nomor induk
kependudukan (NIK).
88. 06
Sudah Kantongi Neutral Idx Channel
September Lima Juta Calon
2022
Penerima, Kapan
BSU Cair?

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan sudah mengantongi
5.099.915 data calon penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap
pertama. Setelah skrining data,
Kemnaker akan mengumumkan angka
pasti yang berhak menerima program
BSU ini. Ida menargetkan penyaluran
BSU tahap pertama bisa dilakukan
secepatnya dan rampung sebelum
akhir 2022. Saat ini, pihaknya masih
melakukan pemadanan sehingga
penerima bantuan tepat sasaran.

89. 06
Ingat Ya, Pekerja Negativ Cnbc Indonesia
September Sektor Ini Nggak e
2022
Dapat Subsidi
Upah Jokowi

40% Pengusaha Terancam Nggak Bisa
Bayar THR Penuh. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah
mengindikasikan bahwa pekerja di
sektor nonformal tidak mendapat
bantuan subsidi upah (BSU) sebesar
600 ribu per orang. Berbeda dengan
pekerja formal yang memenuhi syarat,
yakni terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan yang berhak
mendapatkan bantuan ini. "Saya
sampaikan memang yang dikelola
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) itu untuk buruh sektor
formal.

90. 06
Siap-Siap, Subsidi Positive Liputan 6
September Gaji Rp 600. 000
2022
Cair untuk 5 Juta

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memperkirakan,
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU)
atau subsidi gaji senilai Rp 600. 000
untuk sekali pembayaran akan segera
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Penerima di Jumat
9 September

dicairkan kepada 5 juta penerima pada
Jumat, 9 September 2022 besok. Hal
itu disampaikan dalam sesi konferensi
pers serah terima data calon penerima
BSU 2022 dan Penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama Penyaluran
Bantuan Subsidi Upah 2022 di Kantor
Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta,
Selasa (6/9/2022). Untuk penyaluran
BSU 2022, Menaker Ida berkolaborasi
dengan BPJS Ketenagakerjaan, PT Pos
Indonesia (Persero), dan bank-bank
Himbara semisal BRI, BNI, Bank
Mandiri, BTN, dan Bank Syariah
Indonesia (BSI). Ida menceritakan, saat
ini Kemnaker masih akan melakukan
screening ulang data calon penerima
BSU.

91. 06
Siap-siap!
Positive Koran Jakarta
September Menaker Ida
2022
Fauziyah Blakblakan Soal Kapan
Bantuan Subsidi
Upah Rp600 Ribu
Cair

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan pihaknya
mengusahakan penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai
dilakukan pekan ini. Hal tersebut
setelah menerima data 5.099.915
calon penerima dari BPJS
Ketenagakerjaan. "Mudah-mudahan
minggu ini sudah tersalurkan dari Bank
Himbara ke bank penerima," kata Ida
dalam konferensi pers di Kantor
Kementerian Ketenagakerjaan di
Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa
(6/9). "Jumat mudah-mudahan sudah
tersalurkan kepada penerima,"
tambahnya.

92. 06
Pemerintah
Positive Radar Solo
September segera Cairkan
2022
Bantuan Subsidi
Upah Rp 600 Ribu,
Cek Syaratnya

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan, syarat dan
kriteria penerima BSU diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
Bagi Pekerja/Buruh. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan, syarat dan
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kriteria penerima BSU diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
Bagi Pekerja/Buruh. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah
menyusun pedoman pemberian atau
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU)
2022 kepada pekerja sebesar Rp 600
ribu. (*). RADARSOLO.ID- Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah
menyusun pedoman pemberian atau
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU)
2022 kepada pekerja sebesar Rp 600
ribu.
93. 06
Siap-Siap Cek
Positive Ddtc News
September Rekening! Subsidi
2022
Gaji Dicairkan
Rp600 Ribu
Sekaligus

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) mengungkapkan bantuan
subsidi upahakan dicairkan sekaligus
senilai Rp600 ribu. Pencairan juga akan
dilakukan secepatnya kepada para
pekerja yang berhak. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan Kemenaker baru saja
menyelesaikan serah terima data
dengan BPJS Ketenagakerjaan
sebanyak 5 juta. Data akan segera
dilakukan pemadanan dan verifikasi
agar BSU segera dicairkan.

94. 06
Menaker Jamin Positive Detik
September Tak Ada
2022
Kebocoran BSU,
Pekerja Langsung
Terima Rp 600
Ribu

Jadi, dipastikan penerima BSU akan
menerima BSU penuh Rp 600.000.
"Jika pun harus ada biaya yang
dikeluarkan biaya PT Pos Indonesia
biaya itu akan ditanggung pemerintah,
tidak dibebankan perorangan dalam
program. Jadi penerima Rp 600 ribu
tidak berkurang serupiah pun,"
tuturnya. "Ada PKH, BLT lainnya, pra
kerja. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menjamin bantuan subsidi
upah (BSU) tidak akan berkurang
serupiah pun yang diterima oleh
pekerja atau buruh.
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95. 06
Cek Kelompok
Positive Pikiran Rakyat
September yang Berhak
2022
Terima BSU 2022,
Hingga Kapan
Diberikannya
Bantuan? Berikut
Penjelasan
Kemnaker

Bansos yang akan dibagikan
pemerintah nantinya terbagi dalam
tiga jenis, yakni Bantuan Langsung
Tunai (BLT) senilai Rp12,4 triliun,
Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai
Rp12,4 triliun, dan Bansos Pemda
Rp2,17 triliun. Terkait bansos untuk
jenis BSU, Kementerian Tenaga Kerja
(Kemnaker) telah menetapkan syarat
calon penerimanya. Menaker
mengatakan kelompok penerima BSU
adalah pekerja yang memiliki upah
paling banyak sebesar Rp3,5 juta.
Syarat penerima BSU 2022 Kemnaker.

96. 06
Bantuan Subsidi Neutral Tribun News
September Upah Rp 600 Ribu
Sumsel
2022
Tahap I Cair Hari
Jumat Ini, Hanya
Ditransfer Melalui
Lima Bank

Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar
Rp 600 Ribu dikabarkan bakal cair pada
hari Jumat ini. Hal tersebut
diungkapkan oleh Menteri
Ketenagakerjaan Indonesia (Menaker)
Ida Fauziyah. Ida Fauziyah berharap
bantuan pemerintah berupa BSU bisa
segera cair kepada pekerja. Setelah
menerima 5.099.915 data calon
penerima bantuan subsidi upah (BSU)
tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan,
Menaker berharap pada Jumat Minggu
ini, BSU sudah bisa diterima oleh para
pekerja tersebut.

97. 06
Selain Himbara, Neutral Suara.com
September Kemnaker
2022
Gandeng Pos
Indonesia Cairkan
BSU 2022

Selain bekerjasama dengan Himbara
(Himpunan Bank Negara), Kemnaker
juga menggandeng PT Pos Indonesia
sebagai instansi penyalur. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah menjelaskan, pelibatan PT
Pos Indonesia dalam pencairan BSU
belajar dari pengalaman pada 2021
lalu. Sehingga keterlibatan PT Pos
Indonesia ini diharapkan dapat
mempercepat penyaluran BSU. "Selain
bekerjasama dengan Himbara, kami
juga mengikutsertakan PT Pos
Indonesia.
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98. 06
Cara Lapor BLT
Neutral Suara.com
September dan Bansos Salah
2022
Sasaran, Segera
Lakukan Hal Ini

Cara Cek Penerima BLT. Anda akan
mendapatkan notifikasi apabila dana
Bantuan Subsidi Upah telah
tersalurkan ke rekening Bank Himbara
(Mandiri, BRI, BNI, BTN) Anda. 3.
Tersalurkan dan Aktivasi Rekening
Baru. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
diberikan pemerintah bagi para
pekerja terdampak Covid-19.

99. 06
BLT Subsidi Gaji Positive Okezone
September Tahap Pertama
2022
Cair! 5 Juta
Pekerja Dapat BSU
Rp600.000, Cek
Rekening

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan bahwa
Kemnaker telah menerima data
sebanyak 5.099.915 calon penerima
bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT
Subsidi Gaji dari BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk itu Ida mengatakan bahwa
Kemnaker berupaya untuk mulai
menyalurkan BSU 2022 pekan ini. Ida
juga menargetkan penyaluran BSU dari
Bank Himbara ke bank penerima dapat
berlangsung di hari Jumat ini.
"Menurut data BPJS Ketenagakerjaan
terdapat 16.198.731 pekerja atau
buruh yang memenuhi syarat untuk
menerima subsidi gaji.

100 06
Ahli Ungkap
.
September Dampak Debu
2022
Batu Bara yang
Terbawa Hingga
Rusunawa
Marunda

Dalam kasus debu di Rusunawa
Marunda ini, kata dia, perlu
diinvestigasi penyebabnya dan
dicarikan upaya penyelesaian sehingga
pihak perusahaan dapat melanjutkan
usahanya namun tidak merugikan
masyarakat. Sementara itu, pengurus
Forum Masyarakat Rusunawa Marunda
(FMRM), Cecep Supriyadi, berkata
pencemaran debu batu bara kembali
terjadi sejak Sabtu, 3 September 2022.
Namun, dia belum bisa memastikan
pihak mana yang bertanggung jawab
atas terjadinya pencemaran debu batu
bara di Rusunawa Marunda. Peneliti
Ahli Madya Pusat Riset Sumber Daya
Geologi Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN), Miftahul Huda,
mengungkapkan debu batu bara

Negativ Kompas
e
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berdampak negatif pada lingkungan
sekitarnya.
101 06
BSU 2022 Cair
.
September Jumat Ini Kata
2022
Menaker, 5 Juta
Pekerja Akan
Bantuan Subsidi
Upah Tahap 1

Positive Tribun News
Cirebon

102 06
Pemerintah
Negativ Voi
.
September Perkuat Narasi
e
2022
Pengalihan Subsidi
BBM untuk
Lindungi
Masyarakat
Miskin dan Rentan

Adapun Bantuan Subsidi Upah atau
BSU 2022 ditargetkan cair untuk
sekitar 5 juta pekerja. Dan Bantuan
Subsidi Upah atau BSU 2022
dijadwalkan cair pada jumat ini.
Setelah menerima 5.099.915 data
calon penerima bantuan subsidi upah
(BSU) tahun 2022 dari BPJS
Ketenagakerjaan, Menaker berharap
pada hari Jumat Minggu ini, BSU 2022
sudah bisa diterima oleh para pekerja
tersebut. Terkait syarat dan kriteria
BSU 2022, diatur dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022
soal pedoman bantuan pemerintah
berupa BSU.
Isa menambahkan, kebijakan
pengalihan subsidi BBM dilakukan
untuk melindungi daya beli masyarakat
miskin dan rentan melalui penyaluran
bantuan sosial (bansos) antara lain
dalam bentuk bantuan langsung tunai
(BLT), bantuan subsidi upah (BSU),
serta 2 persen dana transfer umum
(DTU) untuk subsidi transportasi
angkutan umum, ojek, nelayan dan
perlindungan sosial tambahan.
Pemerintah melalui Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) mengatakan
bahwa penyesuaian harga bahan bakar
minyak (BBM) merupakan upaya
mengoptimalkan manfaat APBN
sebaik-baiknya bagi masyarakat yang
lebih membutuhkan. Menurut dia,
pemerintah telah menaikkan anggaran
subsidi dan kompensasi BBM 2022
sebesar lebih dari tiga kali lipat, yaitu
dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4
triliun. Namun, distribusi pemanfaatan
diklaim lebih banyak dinikmati oleh
kelompok masyarakat mampu,
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sehingga perlu diberlakukan kebijakan
pengalihan subsidi agar lebih tepat
sasaran dan berkeadilan untuk
meringankan beban APBN 2022 dan
meningkatkan ruang fiskal 2023.
103 06
BSU Cair Minggu Neutral Inews Portal
.
September Ini, Penerima Gaji
2022
di Bawah Rp3,5
Juta per Bulan

"Kemudian nanti Insya Allah minggu ini
juga akan segera dimulai distribusi
untuk para pekerja dengan upah
dibawah Rp3,5 juta per bulan, yang
akan dikoordinasikan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan," kata
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa
Rachmatarwata, Selasa (6/9/2022).
Bantuan langsung tunai sudah mulai
disalurkan melalui koordinasi bersama
dengan Kementerian Sosial, Pos
Indonesia, serta Kementerian
Ketenagakerjaan. Begitu juga dengan
bantuan subsidi upah (BSU). Isa
Rachmatarwata mengatakan,
penyesuaian harga bahan bakar
minyak (BBM) merupakan upaya
pemerintah untuk mengoptimalkan
manfaat APBN sebaik-baiknya bagi
masyarakat yang lebih membutuhkan.

104 06
Ini Syarat Calon Positive Medcom.id
.
September Penerima Bantuan
2022
Subsidi Upah 2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan telah
menyusun pedoman pemberian atau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah
maksimal Rp3,5 juta. Ida mengatakan
syarat dan kriteria penerima BSU
diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.
Beberapa syaratnya antara lain
merupakan WNI yang dibuktikan
dengan kepemilikan NIK dan
merupakan peserta aktif BPJS
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Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
2022. "Mempunyai gaji atau upah
paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau
senilai upah minimum provinsi,
kabupaten/kota," kata Ida dilansir
Antara, Selasa, 6 September 2022.
105 06
Ini Syarat dapat Neutral Jawa Post National
.
September BSU Kenaikan
Network
2022
Harga BBM, Anda
Termasuk ?

Pekerja atau buruh yang menerima gaji
atau upah paling banyak Rp3,5 juta
atau senilai upah minimum
propinsi/kabupatan/Kota berhak
mendapat BSU. "Dengan demikian
pekerja yang bekerja di wilayah yang
memiliki upah minimum diatas Rp3,5
juta masih tetap berhak mendapatkan
BSU," kata Ida. Dia mengambil contoh
warga DKI Jakarta yang memiliki upah
minimum sebesar Rp 4,7 juta tetap
berhak mendapatkan BSU.
Kementerian Ketenagakerjaan telah
menandatangani perjanjian kerja sama
dengan Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara) dan PT Pos Indonesia dalam
rangka menyalurkan bantuan subsidi
upah (BSU).

106 06
Kemnaker : 5,9
Positive Tirto.id
.
September Juta Pekerja
2022
Terima Bantuan
Subsidi Gaji Pekan
Ini

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan, pihaknya sudah
mendapatkan data terbaru dari BPJS
Ketenagakerjaan untuk pekerja yang
akan menerima Bantuan Subsidi Upah
(BSU) dari pemerintah.
"Mekanismenya data pekerja
diserahkan dari BPJS Ketenagakerjaan
kemudian setelahnya divalidasi agar
sesuai dengan kriteria Kemnaker. Total
data pekerja yang diterima pada siang
ini mencapai 5.990.915 orang. "Kami
baru saja menerima data calon
penerima dari pihak BPJS
Ketenagakerjaan tahap I sebanyak
5.990.915 akan pemadanan agar
sesuai dengan syarat Permenaker.
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107 06
Menaker Pastikan Positive Rrinews
.
September Alokasi Anggaran
2022
BSU Tidak Bocor

Pemerintah memastikan alokasi
anggaran bantuan subsidi upah (BSU)
tidak akan terjadi kebocoran.
Kebijakan itu sebagai bantalan
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) sebesar Rp 8,8 triliun. "Kami
meyakini tidak ada kebocoran karena
uang itu langsung di transfer ke
rekeningnya para penerima. Jadi tidak
mampir kemana-mana," kata Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam
diskusi 'Forum Merdeka Barat' dengan
tema 'Alih Subsidi BBM, Bansos Topang
Masyarakat Miskin', Selasa (6/9/2022).

108 06
BSU 2022 Siap
Positive Medcom.id
.
September Disalurkan Pekan
2022
Ini, Kemenaker
Gandeng Pos
Indonesia

Tahun ini untuk pertama kalinya
Kemenaker menggandeng PT Pos
Indonesia (Persero) dalam penyaluran
BSU. Pada hari ini sekaligus dilakukan
serah terima data calon penerima BSU
2022 dan penandatanganan Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) Penyaluran BSU
Tahun 2022 dengan Himpunan Bank
Milik Negara (Himbara), Bank Syariah
Indonesia (BSI), serta PT Pos Indonesia
(Persero). Sekjen Kemenaker Anwar
Sanusi menambahkan kehadiran PT
Pos Indonesia sebagai mitra
penyaluran BSU diharapkan dapat
mencapai target penyaluran BSU yang
cepat, tepat, dan akuntabel.
"Penyaluran BSU 2022 berbeda dengan
tahun 2021 karena kita mengundang
PT Pos Indonesia untuk menjadi mitra
penyaluran BSU.

109 06
Kemnaker
.
September tetapkan syarat
2022
calon penerima
Bantuan Subsidi
Upah 2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan telah
menyusun pedoman pemberian atau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah
maksimal Rp3,5 juta. Dalam konferensi
pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa,

Positive Antara Jambi
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Menaker Ida mengatakan syarat dan
kriteria penerima BSU diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
Bagi Pekerja/Buruh. Kemnaker akan
melakukan pemeriksaan kembali dan
pemadanan data-data itu untuk
memastikan calon penerima belum
menerima bantuan lain dari
pemerintah seperti dari Kartu Prakerja
dan Program Keluarga Harapan (PKH)
dari Kementerian Sosial. Beberapa
syaratnya antara lain merupakan WNI
yang dibuktikan dengan kepemilikan
NIK dan merupakan peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
2022.
110 06
Ini 3 Syarat
Neutral Batam Today
.
September Pekerja Bergaji
2022
Rp3,5 Juta dapat
BLT BBM Rp 600
Ribu

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menetapkan tiga syarat atau kriteria
bagi pekerja untuk bisa mendapatkan
bantuan subsidi upah BLT BBM Rp 600
ribu. Melalui subsidi upah ini, masingmasing penerima akan mendapat
bantuan sebesar Rp 600 ribu dan
diberikan satu kali. Syarat tersebut
tercantum dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor
10 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh. Lalu ketiga, pekerja
menerima gaji paling banyak sebesar
Rp 3,5 juta per bulan.

111 06
Kemnaker
.
September Tetapkan Syarat
2022
Calon Penerima
Bantuan Subsidi
Upah 2022

Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) mengatakan, pihakya telah
menyusun pedoman pemberian atau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 yang berisi penetapan
beberapa syarat calon penerima
termasuk memiliki upah maksimal
Rp3,5 juta. Dalam konferensi pers di
Kantor Kementerian Ketenagakerjaan,

Positive Suara Surabaya
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seperti dilansir Antara, Selasa
(6/9/2022), Ida mengatakan syarat dan
kriteria penerima BSU diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
Bagi Pekerja/Buruh. Beberapa
syaratnya yakni warga negara
Indonesia/WNI yang dibuktikan
dengan kepemilikan NIK dan
merupakan peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
2022. Penyaluran data dari BPJS
Ketenagakerjaan akan dilakukan secara
bertahap pada Kemnaker.
112 06
Syarat Penerima Neutral Tribun News
.
September BSU yang Cair
2022
September 2022,
Cek Data di
bsu.bpjsketenagak
erjaan.go.id

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) akan menyalurkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada
bulan September 2022 ini. Menurut
Pasal 6 ayat 1 Permenaker di atas,
besaran BSU adalah Rp600. 000 yang
dibayarkan sekaligus. Nantinya, BSU
akan disalurkan melalui Bank/Pos
penyalur yang terdiri dari BNI, BRI,
BTN, Bank Mandiri, BSI, dan Pos
Indonesia. Cara Cek Penerima BSU
2022.

113 06
Jumat 9
Positive Tribun News
.
September September 2022
Sumsel
2022
Bantuan Susbidi
Upah (BSU) Rp
600 Ribu Bagi
Pekerja Swasta
Cair, Cek
Penerima

- Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600
Ribu bagi pekerja swasta dipastikan
cair pada Jumat 6 September 2022.
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. Lantas,
nantinya akan ada notifikasi, apakah
menjadi penerima subsidi gaji Rp 600
ribu tahun 2022 atau tidak. Total
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anggaran BSU tahun 2022 sebesar
Rp9,6 triliun.
114 06
Kemenkeu Sebut Negativ Idx Channel
.
September Pengalihan Subsidi e
2022
BBM untuk Jaga
Daya Beli
Masyarakat
Miskin

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa
Rachmatarwata mengatakan
penyesuaian harga bahan bakar
minyak (BBM) merupakan upaya
pemerintah untuk mengoptimalkan
manfaat APBN sebaik-baiknya bagi
masyarakat yang lebih membutuhkan.
Selain itu, melindungi masyarakat
miskin dan rentan miskin dari dampak
kenaikan harga pangan dan energi.
Dalam hal ini, pemerintah telah
menaikkan anggaran subsidi dan
kompensasi BBM tahun 2022 sebesar
lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari
Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.
Namun distribusi manfaatnya ternyata
lebih banyak dinikmati oleh kelompok
masyarakat mampu, sehingga perlu
diberlakukan kebijakan pengalihan
subsidi agar lebih tepat sasaran dan
berkeadilan untuk meringankan beban
APBN 2022 dan meningkatkan ruang
fiskal 2023.

115 06
Bupati Morut
Positive Antara Sulteng
.
September Delis Julkarson
2022
Hehi terima
penghargaan
sebagai pemimpin
visioner Indonesia

Bupati Morowali Utara (Morut) Dr. Dr.
Delis Julkarson Hehi, MARS menerima
penghargaan sebagai pemimpin
Indonesia yang visioner dan memiliki
inovasi luar biasa bagi daerah yang
dipimpinnya. Bupati Morut Delis J.
Hehi menyampaikan terima kasih
kepada Management MNC Portal yang
telah memberikan penilaian positif
terhadap apa yang dilakukannya
selama memimpin dalam 16 bulan
terakhir. Penghargaan itu diberikan
MNC Portal Indonesia (MPI) setelah
melakukan pemantauan yang intensif
terutama lewat media selama Delis
memimpin Kabupaten Morowali Utara
sejak 1 Mei 2021. Penyerahan
penghargaan tersebut berlangsung
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pada acara "Malam Inagurasi
Indonesia Visionary Leader (IVL)"
Season IX, X, dan XI di MNC
Conference Hall, iNews Tower, Jakarta,
Senin (5/9) malam.
116 06
RESMI Ini Syarat Positive Tribun News
.
September Penerima BSU
2022
2022 Rp 600 Ribu,
Disalurkan Lewat
5 Bank dan Kantor
Pos

Kementerian Ketenagakerjaan resmi
menerbitkan kriteria syarat penerima
BSU 2022 sebesar Rp 600 ribu. Syarat
penerima BSU 2022 itu diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) No 10 Tahun 2022.
Dikutip dari Permenaker No 10 Tahun
2022 yang diakses Tribunnews.com,
Selasa (6/9/2022), berikut syarat
penerima BSU 2022 Rp 600 ribu:.
Selain ketentuan di atas, terdapat
ketentuan tambahan terkait penerima
BSU 2022.

117 06
Tidak Dapat BSU Negativ Suara.com
.
September Padahal Gaji di
e
2022
Bawah Rp3,5 Juta,
Begini Cara
Lapornya

Kategori pekerja yang dpaat BSU
adalah pekerja dengan upah di bawah
Rp3,5 juta dari berbagai sektor. Untuk
diketahui mulai April lalu Kemenaker
secara bertahap mencairkan BSU 2022.
Setelah pekerja mengisi semua data
yang dibutuhkan pada akun tersebut,
maka akun akan menerima salah satu
pemberitahuan, yakni antara terdaftar
dan tidak terdaftar sebagai penerima
BSU. Jika anda termasuk dalam orang
yang mengalami hal tersebut, langkah
yang harus dilakukan adalah membuat
pengaduan BSU melalui website
Kementerian Ketenagakerjaan R.I di
www.bsu.kemnaker.go.id atau melalui
Call Center dengan nomor : 1500 630
pada hari Senin- Jum'at pukul 08.0016.00 WIB.

118 06
Kemnaker Terima Neutral Idx Channel
.
September 5.099.915 Data
2022
Calon Penerima
BSU dari BPJS
Ketenagakerjaan

Kemnaker menerima 5.099.915 data
calon penerima bantuan subsidi upah
(BSU) tahun 2022 dari BPJS
Ketenagakerjaan. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kiri) dan
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Anggoro Eko Cahyo (kanan) melakukan
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serah terima data calon penerima BSU
2022 di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Berdasarkan syarat dan kriteria yang
diatur dan sesuai dengan informasi
dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa
terdapat 16.198.731 pekerja atau
buruh yang memenuhi syarat untuk
menerima program BSU. Dalam
kesempatan tersebut juga
dilaksanakan penandatanganan
perjanjian kerja bersama penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022.
119 06
Cair Minggu Ini, 5 Neutral Sindo News
.
September Juta Pekerja Bakal
2022
Kantongi BLT Gaji

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
menerima data sebanyak 5.099.915
calon penerima bantuan subsidi upah
(BLT gaji) dari BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan
penyerahan data tahap pertama
sebanyak 5.099.915 calon penerima
BSU 2022. Seperti yang diketahui,
masing-masing penerima BSU akan
menerima bantuan tunai senilai Rp600.
000 dengan syarat penerima BSU
adalah WNI, aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
2022 dan mendapat gaji paling besar
Rp3,5 juta atau upah minimum di
daerah masing-masing. Untuk itu Ida
juga mengatakan bahwa Kemnaker
berupaya untuk mulai menyalurkan
bantuan subsidi upah ( BSU ) 2022
pekan ini.

120 06
Pekerja di Jakarta Positive Liputan 6
.
September Tetap Terima
2022
Subsidi Gaji, meski
Punya Upah Rp
4,7 Juta Sebulan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memaparkan sejumlah
ketentuan bagi pekerja yang berhak
menerima Bantuan Subsidi Upah Rp
600.000. Hal itu disampaikan dalam
sesi konferensi pers serah terima data
calon penerima BSU 2022 dan
Penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama Penyaluran Bantuan Subsidi
Upah 2022 di Kantor Kementerian
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Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa
(6/9/2022). Contoh DKI Jakarta yang
UMP Rp 4,7 juta. Namun, Ida
menekankan, bantuan subsidi upah ini
dikecualikan untuk aparatur sipil
negara (ASN) atau PNS beserta
TNI/Polri, meskipun gaji pokok untuk
kelompok tersebut di bawah Rp 3,5
juta.
121 06
Disnakertrans
Neutral Antara Papua Barat Menurut Yusak, Kemenaker RI
.
September Manokwari kirim
membuka program pelatihan dengan
2022
10 orang ikut
meminta formasi peminat kepada
pelatihan di
Disnakertrans Manokwari.
Sorong
Disnakertrans Manokwari selama ini
terus berupaya menjawab kebutuhan
masyarakat untuk mendapatkan
pelatihan kerja yang mumpuni hanya
saja tindak lanjut dari pelatihan yang
diharapkan Yusak dapat berjalan lebih
baik. Di Bidang Pelatihan Tenaga Kerja
Disnakertrans Manokwari, Yusak
mengatakan pelatihan kerja di
Manokwari akan dilakukan di Distrik
Masni yang masih akan menunggu
pembahasan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Perubahan 2022. Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Manokwari, Papua Barat, mengirim
sepuluh orang ke Kota Sorong untuk
mengikuti pelatihan kerja yang
diselenggarakan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
122 06
Kemnaker Terima Neutral Kompas
.
September 5,09 Juta Data
2022
Pekerja dari BPJS
Ketenagakerjaan,
BSU Rp 600. 000
Cair Pekan Ini?
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Ida Fauziyah mengatakan, hari ini
Selasa (6/9/2022) ia baru saja
melakukan serah terima data pekerja
dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak
5,09 juta, untuk digunakan dalam
penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) Rp 600.000. "Kemnaker telah
melaksanakan serah terima data calon
penerima BSU dari BPJS
Ketenagakerjaan tahap pertama atau

awal, sebanyak 5,09 juta. Begitu hari
ini data diserahkan dari BPJS
Ketenagakerjaan, saya memastikan
tidak ada terjadi terduplikasi.
Selanjutnya data ini akan kami lakukan
pemadanan atau verifikasi agar sesuai
sebagaimana syarat dan peraturan
Menteri Ketenagakerjaan," kata Ida
dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9
secara virtual. Ida mengatakan, dengan
serah terima tersebut, maka proses
pemadanan data akan dimulai yang
berlangsung kurang lebih 7 hari.
123 06
Cair Jumat Ini, 5 Positive Inews Portal
.
September Juta Pekerja Akan
2022
Terima Bantuan
Subsidi Upah
Tahap 1

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyampaikan, pihaknya
telah menerima data sebanyak
5.099.915 calon penerima bantuan
subsidi upah (BSU) dari BPJS
Ketenagakerjaan. Ida mengatakan,
Kemnaker menargetkan penyaluran
BSU dari Bank Himbara ke bank
penerima dapat berlangsung hari
Jumat pekan ini. "Menurut data BPJS
Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731
pekerja atau buruh yang memenuhi
syarat untuk menerima subsidi gaji.
Seperti diketahui, masing-masing
penerima BSU akan menerima bantuan
tunai senilai Rp600. 000 dengan syarat
penerima BSU adalah WNI, BPJS
Ketenagakerjaan aktif sampai dengan
Juli 2022 dan mendapat gaji paling
besar Rp3,5 juta atau upah minimum
di daerah masing-masing.

124 06
Syarat Calon
Positive Satu Harapan
.
September Penerima Bantuan
2022
Subsidi Upah 2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan telah
menyusun pedoman pemberian atau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah
maksimal Rp3,5 juta. Dalam konferensi
pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa
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(6/9), Menaker Ida mengatakan syarat
dan kriteria penerima BSU diatur
dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.
Beberapa syaratnya antara lain
merupakan WNI yang dibuktikan
dengan kepemilikan NIK dan
merupakan peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
2022. "Mempunyai gaji atau upah
paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau
senilai upah minimum provinsi,
kabupaten/kota," kata Ida.
125 06
Sah! BSU 2022
Positive Ayo Bandung
.
September Cair, Ditransfer ke
2022
Karyawan Jumat
Pekan Ini

BSU 2022 atau BLT Subsidi Upah
dikabarkan cair dan akan segera
ditransfer ke karyawan atau buruh,
selaku peserta BSU. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan BSU 2022
sebesar Rp600 ribu cair. Ia pun
mengharapkan hari Jumat sudah mulai
ditransfer ke karyawan. Mereka
berharap agar BSU 2022 ini dapat
disalurkan secepatnya.

126 06
Menaker: 2,8 Juta Neutral Republika
.
September Pekerja di Jakarta
2022
akan Terima BSU

Jumlahnya mencapai 2,8 juta pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU)
pengalihan subsidi BBM paling banyak
terdapat di Jakarta. "DKI Jakarta calon
penerimanya terbesar. Lalu diikuti oleh
Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Banten, dan Sumatera Utara," kata Ida
dalam diskusi daring FMB9, Selasa
(6/9).

127 06
5.099.915 Data
.
September Calon Penerima
2022
BSU Telah
Diterima
Kemnaker, Ini

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah menerima 5.099.915
data calon penerima bantuan subsidi
upah (BSU) tahun 2022 dari BPJS
Ketenagakerjaan di Kantor Kemnaker,
Selasa (6/9/2022). Menteri

Positive Tribun News
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Syarat
Penerimanya

Ketenagakerjaan Indonesia (Menaker
RI), Ida Fauziyah mengatakan
berdasarkan syarat dan kriteria yang
diatur dan sesuai dengan informasi
dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa
terdapat 16.198.731 pekerja atau
buruh yang memenuhi syarat untuk
menerima program BSU. "Dari data ini,
dari keseluruhan data yang memenuhi
syarat ini akan disampaikan BPJS
Ketenagakerjaan ke Kementerian
Ketenagakerjaan secara bertahap,"
kata Ida saat konferensi pers. Adapun
syarat penerima BSU 2022 ini diatur
dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor
10 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh, yakni:.

128 06
BSU 2022 Segera Neutral Sultra Kini
.
September Cair, Menaker
2022
Sebut September
Ini

Penyaluran BSU ini mengacu pada
Peraturan Menaker Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.
Kementerian Ketenagakerjaan segera
mencairkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022. Tahap pertama
penyalurannya dimulai pekan ini,
Selasa (6 September 2022). Jumat
mudah-mudahan tersalurkan,"
terangnya dalam konferensi pers,
Selasa (6 September 2022).

129 06
BSU Bantuan
Positive Tribun News Solo
.
September Subsidi Upah Rp
2022
600 Ribu
Disalurkan Melalui
5 Bank dan Kantor
Pos

Masih berdasarkan Permenaker No 10
Tahun 2022, penyaluran BSU akan
dilakukan melalui bank himbara atau
kantor pos. - Kantor Pos. Kemnaker
telah menerima 5.099.915 data calon
penerima bantuan subsidi upah (BSU)
tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan.
Serah terima dilakukan di Kantor
Kemenaker, Selasa (6/9/2022).
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130 06
Tak Dapat BSU
.
September Padahal Masuk
2022
Kriteria, Begini
Cara Lapornya

Negativ Suara.com
e

Bantuan Subsidi Upah (BSU)
merupakan satu di antara bentuk
bantuan yang pemerintah siapkan
untuk masyarakat. BSU sendiri adalah
bantuan yang diberikan oleh
pemerintah kepada pekerja atau buruh
yang rentan secara ekonomi terlebih
terkena dampak dari Covid-19. Dalam
kasus penyaluran BSU pun tak jarang
pekerja yang telah masuk kategori
justru tidak menerima bantuan.
Setelah pekerja mengisi semua data
yang dibutuhkan pada akun tersebut,
maka akun akan menerima salah satu
pemberitahuan, yakni antara terdaftar
dan tidak terdaftar sebagai penerima
BSU.

131 06
Subsidi Upah Rp
.
September 600 Ribu
2022
Diberikan Pekan
Ini, Ini Syarat
Penerimanya

Positive Katadata

Kementerian Ketenagakerjaan mulai
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) pada pekan ini. Pemerintah
menyalurkan bantuan sosial sebagai
pengalihan subsidi Bahan Bakar
Minyak (BBM). Kemnaker tengah
memindai data penerima BSU untuk
memastikan tidak ada duplikasi.
Setelahnya, dana akan disalurkan
kepada bank Himbara untuk
disalurkan.

132 06
Bansos BBM
Positive Katadata
.
September Subsidi Upah Rp
2022
600 Ribu Dimulai
Pekan Ini, Intip
Syaratnya

Kementerian Ketenagakerjaan mulai
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) pada pekan ini. Pemerintah
menyalurkan bantuan sosial sebagai
pengalihan subsidi Bahan Bakar
Minyak (BBM). Kemnaker tengah
memindai data penerima BSU untuk
memastikan tidak ada duplikasi.
Setelahnya, dana akan disalurkan
kepada bank Himbara untuk
disalurkan.

133 06
Menaker:
Positive Antara
.
September Penerima BSU
2022
sebelumnya
berpotensi terima

patokannya bukan menerima atau
tidak tahun lalu tapi sudah sesuai
dengan kriteria yang diatur dalam
Permenaker Jakarta (ANTARA)Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
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subsidi tahun
2022

Ida Fauziyah mengatakan pekerja yang
pernah menerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) sebelumnya tetap
berpotensi mendapatkan penyaluran
pada 2022 asalkan sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan. Jadi
patokannya bukan menerima atau
tidak tahun lalu tapi sudah sesuai
dengan kriteria yang diatur dalam
Permenaker," kata Menaker dalam
konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan Jakarta, Selasa.
"Kemungkinan besar penerima tahun
2021 juga menerima. Kementerian
Ketenagakerjaan telah mengatur
syarat dan kriteria penerima BSU
dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

134 06
Menaker:
Positive Antara Sulteng
.
September Penerima BSU
2022
sebelumnya
berpotensi terima
subsidi tahun
2022

87

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan pekerja yang
pernah menerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) sebelumnya tetap
berpotensi mendapatkan penyaluran
pada 2022 asalkan sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan. Jadi
patokannya bukan menerima atau
tidak tahun lalu tapi sudah sesuai
dengan kriteria yang diatur dalam
Permenaker," kata Menaker dalam
konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan Jakarta, Selasa.
"Kemungkinan besar penerima tahun
2021 juga menerima. Kementerian
Ketenagakerjaan telah mengatur
syarat dan kriteria penerima BSU
dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

135 06
3 Syarat Pekerja Neutral Liputan 6
.
September Bergaji Rp 3,5 Juta
2022
Dapat BLT BBM
Gaji Rp 600 Ribu

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan, syarat calon
penerima BLT BBM Rp 600 ribu ini
telah ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan terbaru
Nomor 10 Tahun 2022. Kemudian,
menerima Gaji/Upah paling banyak
sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Khusus
untuk syarat ketiga, pekerja dengan
upah minimum kabupaten/kota di atas
Rp 3,5 juta pun tetap berhak
menerima bantuan Rp 600.000.
Adapun bantuan subsidi upah ini
dikecualikan untuk aparatur sipil
negara (ASN) atau PNS beserta
TNI/Polri, meskipun gaji pokok untuk
kelompok tersebut di bawah Rp 3,5
juta. Selain itu, calon penerima punya
gaji atau upah maksimal Rp 3,5 juta
per bulan, atau sesuai dengan upah
minimum di masing-masing
kabupaten/kota.

136 06
BTN Ditunjuk
Positive Cobisnis
.
September Sebagai Bank
2022
Penyalur Bantuan
Subsidi Upah

1 of 6-. Menteri Ketenagakerjaan RI
Ida Fauziah (kanan) berbincangbincang dengan Direktur Utama PT
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,
Haru Koesmahargyo (kiri) dan Wakil
Menteri Ketenagakerjaan RI,
Afriansyah Noor (tengah) di sela-sela
acara Penandatanganan Perjanjian
Kerjasama Penyaluran Bantuan berupa
Subsidi Gaji/ UPAH bagi Pekerja/Buruh
tahun Anggaran 2022 di Jakarta, Selasa
(6/9). Bank BTN resmi menjadi salah
satu bank penyalur Bantuan Subsidi
UPAH (BSU). BTN berkomitmen
mendistribusikan BSU sesuai
ketentuan Pemerintah kepada pekerja
yang memenuhi syarat sebagai
penerima BSU.

137 06
Penerima Bantuan Neutral Jawa Pos
.
September Subsidi Upah bisa
2022
Disubsidi Lagi,
Begini Kriterianya

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan pekerja yang
pernah menerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) sebelumnya tetap
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berpotensi mendapatkan penyaluran
pada 2022 asalkan sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan.
Kementerian Ketenagakerjaan telah
mengatur syarat dan kriteria penerima
BSU dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.
"Kemungkinan besar penerima tahun
2021 juga menerima. Jadi patokannya
bukan menerima atau tidak tahun lalu
tapi sudah sesuai dengan kriteria yang
diatur dalam Permenaker," kata
Menaker dalam konferensi pers di
Kantor Kementerian Ketenagakerjaan
Jakarta, Selasa (6/9).
138 06
Cara Ajukan
Neutral Detik
.
September Pengaduan Jika
2022
Tak Dapat BSU &
BLT BBM Rp
600.000

Salah satunya Bantuan subsidi upah
(BSU) Rp 600. 000 dan BLT BBM Rp
600.000. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menjelaskan bagi masyarakat
yang mengalami kendala atau masalah
berkaitan dengan pencairan BSU,
pihaknya menyediakan berbagai
saluran pengaduan. Sementara untuk
pengaduan berkaitan dengan BLT BBM,
Menteri Sosial (Mensos) Tri
Rismaharini (Risma) mengatakan
pengaduan bisa disampaikan melalui
website cekbansos maupun call center
Kemensos 021 171. Pemerintah akan
menyalurkan berbagai bantuan
tambahan atas kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM). "Pengaduan bisa
dilakukan di call center 1500630 atau
web kami bantuan.kemnaker.go.id
atau web kemnaker.go.id dan
siapkerja.go.id," ujar Ida dalam dialog
virtual, Selasa (6/9/2022).

139 06
Menaker:
Positive Antara Riau
.
September Penerima BSU
2022
sebelumnya
berpotensi terima

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan pekerja yang
pernah menerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) sebelumnya tetap
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subsidi tahun
2022

berpotensi mendapatkan penyaluran
pada 2022 asalkan sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan. Jadi
patokannya bukan menerima atau
tidak tahun lalu tapi sudah sesuai
dengan kriteria yang diatur dalam
Permenaker," kata Menaker dalam
konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan Jakarta, Selasa.
"Kemungkinan besar penerima tahun
2021 juga menerima. Kementerian
Ketenagakerjaan telah mengatur
syarat dan kriteria penerima BSU
dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

140 06
Wacana BSU
Neutral Sumut Pos
.
September Disnaker Masih
2022
Tunggu Petunjuk
Pusat

Salah satu bentuk bansos tersebut,
yakni Bantuan Subsidi Upah (BSU)
kepada para pekerja dengan kriteria
tertentu yang telah ditetapkan
pemerintah pusat melalui Kementerian
Ketenagakerjaan. Atas wacana
pembagian BSU kepada para pekerja
itu, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota
Medan, Illyan Chandra Simbolon
mengaku masih menunggu instruksi
sekaligus petunjuk teknis dari
pemerintah pusat terkait rencana
pembagian BSU tersebut. Terkiat
persiapan data jumlah tenaga kerja di
Kota Medan, Illyan mengaku bahwa
Disnaker Kota Medan telah
memilikinya. Termasuk soal besaran
BSU yang diberikan, itu yang
menentukan dari pusat," ujarnya.

141 06
Siap-siap, BLT
Positive Tirto.id
.
September Pengalihan Subsidi
2022
BBM Rp300. 000
Cair Bulan Ini

"Pembayaran pertama bulan ini
[September] Rp300. 000 dan
berikutnya nanti mungkin November
kali ya," katanya di Kompleks DPR RI di
Jakarta, Selasa (6/9/2022). Wakil
Menteri Keuangan Suahasil Nazara
memastikan, Bantuan Langsung Tunai

90

(BLT) dialokasikan sebesar Rp12,4
triliun akan disalurkan kepada
masyarakat pada September dan
November 2022. Nantinya masingmasing penerima akan mendapatkan
Rp300. 000 per bulannya. BLT dari
pengalihan subsidi BBM Rp12,4 triliun
ini diberikan kepada 20,65 juta
Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
dengan masing-masing sebesar Rp600.
000 yang akan dilakukan secara
bertahap dalam dua kali pembayaran.
142 06
Menaker:
Positive Antara Papua
.
September Penerima BSU
2022
sebelumnya
berpotensi terima
subsidi tahun
2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan pekerja yang
pernah menerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) sebelumnya tetap
berpotensi mendapatkan penyaluran
pada 2022 asalkan sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan. Jadi
patokannya bukan menerima atau
tidak tahun lalu tapi sudah sesuai
dengan kriteria yang diatur dalam
Permenaker," kata Menaker dalam
konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan Jakarta, Selasa.
"Kemungkinan besar penerima tahun
2021 juga menerima. Kementerian
Ketenagakerjaan telah mengatur
syarat dan kriteria penerima BSU
dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

143 06
Penerima Bantuan Neutral Xnews.id
.
September Subsidi Upah bisa
2022
Disubsidi Lagi,
Begini Kriterianya

JAKARTA (XNews.id)-Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan pekerja yang
pernah menerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) sebelumnya tetap
berpotensi mendapatkan penyaluran
pada 2022 asalkan sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan.
Kementerian Ketenagakerjaan telah
mengatur syarat dan kriteria penerima
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BSU dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.
"Kemungkinan besar penerima tahun
2021 juga menerima. Jadi patokannya
bukan menerima atau tidak tahun lalu
tapi sudah sesuai dengan kriteria yang
diatur dalam Permenaker," kata
Menaker dalam konferensi pers di
Kantor Kementerian Ketenagakerjaan
Jakarta, Selasa (6/9).
144 06
BSU 2022 Segera Neutral Suara.com
.
September Cair, Simak Jadwal
2022
Pencairannya dari
Menaker Ida
Fauziyah

Kepastian cairnya BSU 2022 ini
disampaikan langsung oleh Menaker
Ida Fauziah. Menaker Ida Fauziah
mengatakan ada 5.099.915 calon
penerima yang akan mendapatkan BSU
2022. Untuk penyalurannya bantuan
sendiri Menaker telah menggandeng
PT Pos dan Bank Himbara.
SuaraSumedang.id- Bantuan Subsidi
Upah (BSU) 2022 akan segera cair dari
Kementerian Ketenagakerjaan.

145 06
BSU 2022 Siap
Positive Sindo News
.
September Disalurkan Pekan
2022
Ini, Kemenaker
Gandeng Pos
Indonesia

Tahun ini untuk pertama kalinya
Kemenaker menggandeng PT Pos
Indonesia (Persero) dalam penyaluran
BSU. Pada hari ini sekaligus dilakukan
serah terima data calon penerima BSU
2022 dan penandatanganan Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) Penyaluran BSU
Tahun 2022 dengan Himpunan Bank
Milik Negara (Himbara), Bank Syariah
Indonesia (BSI), serta PT Pos Indonesia
(Persero). Sekjen Kemenaker Anwar
Sanusi menambahkan kehadiran PT
Pos Indonesia sebagai mitra
penyaluran BSU diharapkan dapat
mencapai target penyaluran BSU yang
cepat, tepat, dan akuntabel.
"Penyaluran BSU 2022 berbeda dengan
tahun 2021 karena kita mengundang
PT Pos Indonesia untuk menjadi mitra
penyaluran BSU.
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146 06
Kabar Gembira! 5 Positive Okezone
.
September Juta Pekerja
2022
Penerima BLT
Subsidi Gaji Siap
Ditransfer
Rp600.000

Kementerian Ketenagakerjaan sudah
5.099.915 data calon penerima
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) 2022 dari BPJS
Ketenagakerjaan. Setelah dilakukan
serah terima data, Kemnaker akan
melakukan check and screening serta
pemadanan data sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Beberapa syarat penerima BSU di
antaranya adalah WNI; peserta aktif
BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2022;
mempunyai gaji/upah paling tinggi
Rp3,5 juta (Pekerja/Buruh yang bekerja
di wilayah dengan upah minimum
provinsi atau kabupaten/kota lebih
besar dari Rp3,5 juta, maka
persyaratan Gaji/Upah tersebut
menjadi paling banyak sebesar upah
minimum kabupaten/kota atau
Provinsi dibulatkan ke atas hingga
ratus ribuan penuh); serta dikecualikan
untuk PNS, Polri, dan TNI. Penyerahan
data dilakukan Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo
dan diterima langsung oleh Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

147 06
Hore! Gaji di Atas Neutral Indo Politika
.
September Rp 3,5 Juta Bisa
2022
Terima BSU,
Minggu Ini Cair

"Proses tahap pertama kita sudah
mulai di minggu ini. Minggu ini begitu
selesai kami skrining, uang akan kami
salurkan ke Bank Himbara. Pemerintah
resmi menaikan harga BBM atau Bahan
Bakar Minyak subsidi pada Sabtu 3
September 2022 lalu. Seiring dengan
itu, pemerintah menyiapkan bantalan
sosial bagi masyarakat yang terdampak
akan kenaikan harga BBM.

148 06
BPJS
Positive Bisnis Indonesia
.
September Ketenagakerjaan
2022
Serahkan Data

Kementerian Ketenagakerjaan
menerima 5,09 juta data calon
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)
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Penerima Bantuan
Subsidi Upah
(BSU)

149 06
Bantuan Subsidi
.
September Upah Topang
2022
Daya Beli

tahap pertama dari BPJS
Ketenagakerjaan. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan berdasarkan syarat dan
kriteria yang diatur dan sesuai dengan
informasi dari BPJS Ketenagakerjaan
bahwa terdapat sekitar 16 juta pekerja
atau buruh yang memenuhi syarat
untuk menerima program BSU. Syarat
dan kriteria BSU 2022 diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022
soal pedoman bantuan pemerintah
berupa BSU. Editor : Abdullah Azzam.
Positive Koran Jakarta

Dalam diskusi bertema "Alih Subsidi
BBMM, Bansos Topang Masyarakat
Miskin" ini, Menteri Ida menjelaskan
program BSU pada 2022 ini diberikan
dan dicairkan kepada para pekerja
untuk satu kali atau sekaligus sebesar
600 ribu rupiah. Program ini juga
ditujukan bagi pekerja yang memiliki
gaji setara dengan Upah Minimum
Provinsi (UMP) dan Upah Minimum
Kabupaten/kota (UMK). Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauzia
mengatakan pihaknya bertanggung
jawab dalam menyalurkan bantuan
subsidi upah atau BSU bagi para
pekerja atau buruh. Dia menambahkan
BSU yang dikucurkan pemerintah
senilai 9,6 triliun rupiah ini bertujuan
untuk menopang daya beli pekerja
atau buruh di tengah kenaikan harga
kebutuhan pokok.

150 06
BSU 2022
Positive Pikiran Rakyat
.
September Kemnaker Cair 9
Depok
2022
September 2022,
Cek Syarat dan
Info Terbaru
Penyaluran BLT
Subsidi Gaji
Rp600.000

BSU 2022 siap cair tanggal 9
September 2022, cek syarat dan
informasi terbaru dari Kemnaker
berikut. Kemnaker sudah
mengumumkan syarat dan jadwal cair
BSU 2022 bagi pekerja. Dalam
konferensi pers yang dilakukan hari ini
Jumat, 6 September 2022, Menaker
Ida Fauziah memberikan penjelasan
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terkait pencairan BSU 2022. Menaker
Ida Fauziyah mengatakan bahwa
aturan terkait kriteria dan syarat
penerima BSU 2022 sudah ada.
151 06
SPBUN PTPN XIII
.
September Wajib Jaga
2022
Kondusifitas
Perusahaan

Positive Kompas Tv

152 06
Kementerian
Neutral Tribun News
.
September Ketenagakerjaan
2022
Salurkan BSU
Lewat Bank
Himbara, BSI dan
PT Pos Indonesia
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Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN)
PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN
XIII) menyayangkan pemberitaan di
media masa tanggal 3 September
2022, tentang kondisi PTPN XIII telah
merugikan Perusahaan. SPBUN
mengingatkan dan akan menegur
oknum anggotanya yang melakukan
perbuatan melanggar kesepakatan,
sesuai yang tertuang dalam Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) sebagai landasan
bertindak dan bersikap di lingkup
perusahaan. Y. Jahin, Ketua Umum
SPBUN, mengatakan bahwa
pemberitaan di media massa yang
disampaikan oleh oknum anggotanya
tentang kondisi PTPN XIII, dan juga
meliputi kepentingan pribadinya, tidak
bisa diterima, karena merupakan
perbuatan yang tidak beretika, dan
merugikan citra Perusahaan di mata
stakeholders. Sebagai anggota SPBUN,
oknum anggota tersebut seharusnya
menaati mekanisme yang telah diatur
dalam PKB, termasuk tata cara
menyampaikan keluh kesah, jika yang
bersangkutan tidak puas kepada
Manajemen.
Bantuan pemerintah berupa Bantuan
Subsidi Upah (BSU) akan disalurkan
lewat perhimpunan bank-bank Negara
(Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Ida Fauziyah mengatakan untuk
melakukan penyaluran BSU tahun ini,
pihaknya selain bekerja sama dengan
bank himbara yakni BRI, BNI, BTN,
Mandiri, BSI, juga bekerja sama dengan
PT Pos Indonesia. "Tahun ini berbeda
karena kami juga mengikutsertakan PT

Pos Indonesia. Maka tahun 2022 ini
untuk mempercepat penyalurannya, di
samping kami salurkan melalui bankbank himbara, kami juga menyalurkan
melalui PT Pos Indonesia," kata Ida di
Kantor Kementerian Ketenagakerjaan,
Jakarta, Selasa (6/9/2022).
153 06
Totok Shahak
Neutral Suara Merdeka
.
September Menggelar
2022
Pelatihan Model
Selama 20 Hari, Ini
Syarat untuk Jadi
Peserta

Selama 20 hari, para peserta
digembleng untuk menjadi model
profesional. Totok Shahak Modelling
menggelar pelatihan menjadi model.
Program ini bekerja sama dengan Balai
Besar Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BBPVP) Kota Semarang.
Kemudian dengan Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas, Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
menggelar pelatihan model.>.

154 06
BPJS
Positive Antara Jatim
.
September Ketenagakerjaan
2022
Bojonegoro
rayakan Hari
Pelanggan
Nasional 2022

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
Cabang Bojonegoro merayakan Hari
Pelanggan Nasional (Harpelnas) yang
diperingati setiap tanggal 4 September
sebagai upaya memerhatikan dan
memberi apresiasi pada peserta.
Kepala BPJAMSOSTEK Cabang
Bojonegoro Iman M Amin mengatakan
perayaan Harpelnas tahun ini
merupakan wujud apresiasi kepada
peserta yang telah mempercayakan
perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaannya di BPJAMSOSTEK.
Kegiatan Harpelnas ini sebagai salah
satu momentum bagi BPJAMSOSTEK
Bojonegoro untuk melayani pelanggan
dengan lebih baik lagi dan hati tulus
agar peserta senang dan nyaman," ujar
Iman di Bojonegoro, Selasa. Dalam
peringatan Harpelnas, BPJMASOSTEK
Bojonegoro berupaya agar para
pelanggan bisa menikmati fasilitas
kemudahan yang diberikan saat
melaksanakan klaim maupun
keperluan lainnya di BPJMASOSTEK.
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155 06
Kemnaker
Neutral Suara.com
.
September Gandeng Pos
2022
Indonesia untuk
Salurkan BSU 2022

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan
juga serah terima data calon penerima
BSU 2022 dan penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Penyaluran BSU Tahun 2022 dengan
Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara), Bank Syariah Indonesia
(BSI), serta PT Pos Indonesia (Persero).
"Penyaluran bsu 2022 berbeda dengan
tahun 2021 karena kita mengundang
PT Pos Indonesia untuk menjadi mitra
penyaluran BSU. Kembali dipercaya
menyalurkan bantuan, Direktur Utama
PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R
Djoemadi menyatakan jajarannya siap
mengemban tugas menyalurkan BSU
2022 kepada pekerja/buruh. Tahun ini
untuk pertama kalinya Kemnaker
menggandeng PT Pos Indonesia
(Persero) dalam penyaluran BSU.

156 06
Kemenaker
Positive Tempo.co
.
September Gandeng Pos
2022
Indonesia
Salurkan Bantuan
Subsidi Upah

Kementerian Ketenagakerjaan tahun
ini untuk pertama kalinya Kemenaker
menggandeng PT Pos Indonesia
(Persero) dalam penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 kepada
pekerja/buruh. Sekjen Kemenaker
Anwar Sanusi menambahkan
kehadiran PT Pos Indonesia sebagai
mitra penyaluran BSU diharapkan
dapat mencapai target penyaluran BSU
yang cepat, tepat, dan akuntabel. Pada
kesempatan tersebut, turut dilakukan
penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) Penyaluran BSU Tahun
2022 dengan Himpunan Bank Milik
Negara (Himbara), Bank Syariah
Indonesia (BSI), serta PT Pos Indonesia
(Persero). "Penyaluran BSU 2022
berbeda dengan tahun 2021 karena
kita mengundang PT Pos Indonesia
untuk menjadi mitra penyaluran BSU.

157 06
Kemnaker Siap
.
September Salurkan BSU
2022
2022, Simak

Kementerian Ketenagakerjaan akan
salurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
2022 untuk para pekerja. Kepastian

Positive Suara.com
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Syarat Terbaru
dan Jadwal
Pencairannya

penyaluran BSU 2022 ini disampaikan
oleh Menaker Ida Fauziah Selasa
(6/9/22). Menaker Ida Fauziah
mengatakan terkait syarat dan kriteria
penerimanya juga sudah diatur dalam
Permen Ketenagakerjaan Nomor 10
Tahun 2022. Salah satu syaratnya
adalah memiliki gajih Rp3,5 juta.

158 06
Pengumuman!
Positive Idx Channel
.
September Subsidi Upah Cair
2022
Minggu Ini

Pemerintah akan mencairkan subsidi
upah kepada masyarakat yang berhak
pada minggu ini. "Kita sudah
menandatangani MoU dengan Bank
Himbara, PT Pos, Bank Syariah
Indonesia dan sudah ada penyerahan
data tahap pertama dari BPJS
Ketenagakerjaan, mudah-mudahan
bisa segera kita salurkan dalam minggu
ini," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Sebanyak 5 juta pekerja akan
mendapatkan subsidi yang disalurkan
oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Kementerian Ketenagakerjaan
menerima 5.099.915 data calon
penerima Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji/Upah (BSU) Tahun 2022
dari BPJS Ketenagakerjaan.

159 06
Cek Rekening!
Positive Tribun News
.
September BSU Cair Pekan Ini
Pontianak
2022
dan Nama
Penerima Terbaru
Subsidi Gaji BLT
BPJS Rp 600 Ribu

Cek rekening pekan ini Subsidi Gaji BLT
BPJS dijadwalkan cair dan akan
ditransfer ke penerima BSU 2022.
Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan Kemenaker
memastikan Bantuan Subsidi Upah BSU
atau Subsidi Gaji akan disalurkan pada
pekan ini. Terbaru hari ini Selasa 6
September 2022, BPJS
Ketenagakerjaan menyerahkan data
calon penerima disertai
penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama penyaluran Subsidi Gaji.
"Data calon penerima BSU sudah
diterima.
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160 06
Menaker:
Neutral Kompas
.
September Penerima BSU Rp
2022
600. 000
Terbanyak dari
DKI Jakarta

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan, penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 atau
subsidi gaji Rp 600. 000 terbanyak
berasal dari DKI Jakarta. Hal ini
berdasarkan data pekerja yang
diterima oleh Menaker dari BPJS
Ketenagakerjaan. Saat ini, Kemenaker
sudah melakukan serah terima data
pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan
sebanyak 5,09 juta untuk digunakan
dalam penyaluran BSU. "(Penerima)
terbesar, kalau berdasarkan data
adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Banten, dan
Sumatera Utara.

161 06
Teknis Penyaluran Positive Prfm News
.
September Rampung,
2022
Kemnaker Siap
Cairkan BSU BBM
2022 bagi Pekerja
yang Penuhi 3
Syarat ini

Syarat penerima BSU BBM 2022 ini,
kata Ida, pertama adalah pekerja
tersebut merupakan WNI yang
dibuktikan dengan kepemilikan NIK.
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) siap menyalurkan Bantuan
Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 sebagai
bansos tambahan usai kenaikan BBM
bagi para pekerja yang memenuhi
syarat penerima. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan, BSU BBM bagi
para pekerja yang memenuhi syarat ini
siap dicairkan mulai September 2022
setelah pihaknya selesai menyusun
pedoman teknis penyalurannya.
Menaker Ida menyebut, syarat dan
kriteria penerima BSU BBM ini diatur
dalam Permenaker Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

162 06
Aksi Tolak
Positive Suara.com
.
September Kenaikan Harga
2022
BBM, Mahasiswa
di Semarang Beri
Waktu 3x24 Jam

Kami berikan waktu 3x24 jam, jika
tidak permintaan masyarakat tidak
dipenuhi kami akan kembali turun ke
jalan dengan massa lebih banyak, dan
akan mengajak pelajar dari seluruh
Jawa Tengah," tegasnya. Massa yang
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Agar Pemerintah
Turunkan Harga

menggelar aksi tersebut dari pelajar
dan buruh yang ada di Kota Semarang
dan sekitarnya. Adanya aksi itu
membuat Jalan Pahlawan Kota
Semarang yang ada di depan Gedung
DPRD bak lautan manusia. "Tujuan
kami satu menolak kenaikan harga
BBM," jelas Farhan Adi Wirahman
Koordinator Aksi dari Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota
Semarang, Selasa (6/9/2022).

163 06
Kemnaker
Positive Kontan
.
September Lakukan Verifikasi
2022
5,09 Juta Data
Penerima Bantuan
Subsidi Upah

Sebagai bentuk pengalihan subsidi
bahan bakar minyak (BBM) pemerintah
menambah bantalan sosial salah
satunya ialah Bantuan Subsidi Upah
(BSU) kepada 16 juta pekerja dengan
gaji dibawah Rp 3,5 juta per bulan.
Bantuan tersebut akan diberikan
sebesar Rp 600. 000 per penerima.
Oleh karenanya kini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus
melakukan percepatan dari proses
penyaluran BSU. Kemnaker juga telah
berkoordinasi untuk pemadanan data
ini dengan Manajemen Pelaksana
Program Kartu Pra Kerja, agar tidak
ada tumpang tindih penerima BSU
dengan program tersebut.

164 06
Indonesia
Positive Kompas Tv
.
September Visionary Leaders,
2022
Danny Raih
Penghargaan
Kategori Best
Overall

Malam Inagurasi Indonesia Visionary
Leaders (IVL) 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

100

upaya pemerintah daerah dalam
merumuskan, mengomunikasikan,
mengimplementasikan, sekaligus
membudayakan visi kepemimpinaan
kepala daerah di wilayahnya masingmasing. Danny mengatakan
penghargaan yang diraih Pemkot
Makassar, harus disyukuri karena
merupakan kerja bersama semua
pihak.
165 06
Tiga Syarat
Neutral Batam News
.
September Pekerja Bergaji Rp
2022
3,5 Juta Bisa
Dapat BLT BBM Rp
600 Ribu

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menetapkan tiga syarat
atau kriteria bagi pekerja untuk bisa
mendapatkan bantuan subsidi upah
BLT BBM Rp600 ribu. Syarat tersebut
tercantum dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor
10 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh. Mengutip beleid
tersebut, Selasa (6/9/2022), syaratsyarat yang pertama adalah warga
negara Indonesia (WNI).
Kewarganegaraan ini harus dibuktikan
dengan kepemilikan nomor induk
kependudukan (NIK).

166 06
Kemnaker Terima Neutral Detik
.
September Data Calon
2022
Penerima BSU dari
BPJS
Ketenagakerjaan

Kemnaker menerima 5.099.915 data
calon penerima bantuan subsidi upah
tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan.
Data diterima langsung oleh Menaker
Ida Fauziyah.

167 06
Cara Cek
Positive Tribun News
.
September Penerima BSU
2022
Rp600 Ribu,
Lengkap dengan
Syarat Penerima
dan Nomor WA
BPJS
Ketenagakerjaan

Berikut ini cara cek penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 Rp 600 ribu,
nomor aduan BPJS Ketenagakerjaan,
syarat penerima dan cara penyaluran
BSU. Hari ini, Selasa (6/9/2022),
Kemnaker telah menerima 5.099.915
data calon penerima BSU dari BPJS
Ketenagakerjaan. Di tahun-tahun
sebelumnya, Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan menyediakan laman
online untuk melakukan pengecekan
penerima BSU. Com Selasa (6/9/2022),
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laman tersebut secara otomatis
berganti ke satudata.kemnaker.go.id.
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan
di tahun lalu menyediakan laman
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Saat
diakses Tribunnews.
168 06
Menaker Soal
Positive Republika
.
September Pekerja Informal
2022
tak Kebagian BSU:
Ada Bantuan Lain

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan, program
Bantuan Subsidi Upah (BSU)
pengalihan subsidi BBM memang
hanya diperuntukkan bagi pekerja
formal. Pekerja informal akan
mendapatkan bantuan jenis lain. Ia
menjamin tak akan ada kebocoran
dana karena penyaluran dilakukan
langsung oleh Himpunan Bank Milik
Negara (Himbara) ke rekening
penerima. Sebelumnya, Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati
menyatakan pemerintah akan
memberikan bantuan sebesar Rp 24,17
triliun kepada masyarakat sebagai
tambahan bantalan sosial atas rencana
pengalihan subsidi bahan bakar minyak
(BBM).

169 06
Kemenaker Mulai Neutral Cnn Indonesia
.
September Verifikasi Data 5
2022
Juta Pekerja yang
Terima BLT BBM

Kementerian Ketenagakerjaan sudah
menerima data 5 juta calon pekerja
yang akan menerima bantuan subsidi
upah (BSU) atau BLT BBM. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan data yang diterima akan
diverifikasi oleh Kemenaker untuk
melihat apakah pekerja tersebut
berhak mendapatkan bantuan BLT gaji
dari pemerintah. Pada kesempatan itu,
Ida menyebutkan ada tiga syarat agar
bisa mendapatkan BLT BBM yaitu WNI,
aktif sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan, dan upah maksimum
Rp3,5 juta atau UMK. Selain tiga syarat
itu, yang berhak menerima BLT BBM
adalah bukan peserta Program
Keluarga Harapan (PKH), tidak pernah
menjadi peserta program Kartu
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Prakerja, dan bukan anggota TNI, Polri,
maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
170 06
Menaker:
Positive Rrinews
.
September Penerima BSU
2022
Berdasarkan Upah
Minimum

Pemerintah menyatakan, penerima
bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp
600. 000 berdasarkan upah minimum
Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
"Kemudian selanjutnya dilakukan
pengajuan pembayaran BSU melalui
Bank himbara yakni bank BNI, bank
BRI, bank BTN dan bank Mandiri serta
Bank Syariah Indonesia. Hal itu
disampaikan Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah. Jadi, ujar dia, bantuan
subsidi upah bukan hanya pekerja
dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per
bulan.

171 06
Ministry to Start Neutral Medcom.id
.
September Distribution of
2022
Wage Subsidy to
Indonesian
Workers

To expedite the wage subsidy
distribution, the ministry is
collaborating with state-owned banks
included in Himbara and national
postal company PT Pos Indonesia, she
said. "This year, to expedite the (wage
subsidy) distribution, apart from
distribution through Himbara banks,
we will also distribute the subsidy
through PT Pos Indonesia," the
minister informed. They must be
Indonesian nationals and have a
personal identity number (NIK), have
an active status on BPJS
Ketenagakerjaan, and receive up to
Rp3.5 million in monthly wages or
equal to the minimum wage in their
respective regions. Manpower Minister
Ida Fauziyah has confirmed that the
distribution of wage subsidy assistance
to residents will commence this week
as the ministry has received data on
recipients from the Workers Social
Security Agency (BPJS
Ketenagakerjaan).
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172 06
BSU 2022 Resmi Positive Pikiran Rakyat
.
September Cair 9 September
Depok
2022
2022, Cek Syarat
dan Nama
Penerima BLT
Subsidi Gaji
Rp600. 000 dari
Kemnaker

BSU 2022 atau BLT subsidi gaji akan
cair bagi kepada pekerja mulai tanggal
9 September 2022 senilai Rp600. 000
per pekerja. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah
mengumumkan jadwal pasti
penyaluran BSU 2022, syarat-syarat
terbaru, dan cara cek nama penerima
BLT subsidi gaji. Seperti diketahui, BSU
2022 merupakan salah satu bansos
bantalan pengalihan BBM dengan pagu
anggaran senilai Rp12,4 triliun. Berikut
syarat-syarat penerima BSU 2022 yang
disampaikan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziah baru-baru ini.

173 06
Menaker: DKI
.
September Jakarta Punya
2022
Jumlah Calon
Penerima BSU
Terbanyak

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menjelaskan, bagi daerah
yang memiliki upah minimum provinsi
(UMP) atau upah minimum
Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp 3,5
juta seperti DKI Jakarta, pekerja
dengan upah sesuai upah minimum
provinsi, kabupaten/kota tetap akan
tetap mendapatkan bantuan subsidi
upah (BSU). Ida menjelaskan misalnya
seperti DKI Jakarta yang memiliki UMP
senilai Rp 4,7 juta, maka pekerja
dengan gaji tersebut berhak
memperoleh BSU. Meskipun upah
minimum Rp 4,7 juta di atas Rp 3,5 juta
pekerja di DKI Jakarta yang UMP-nya
Rp 4,7 juta tetap berhak dapatkan BSU
ini," jelas Ida dalam Forum Merdeka
Barat 9, Selasa (6/9). Berdasarkan data,
Ida mengatakan penerima BSU
terbesar ialah DKI Jakarta, Jawa Timur,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan
Sumatra Utara.

Neutral Kontan

174 06
BLT Subsidi Gaji Positive Okezone
.
September Cair Rp600.000.
2022
Ini Cara Cek
Penerima dengan
NIK KTP hingga
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3. Masukkan Nomor Induk
Kependudukan atau NIK KTP, nama
lengkap, dan nama ibu kandung.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
memastikan BLT subsidi gaji atau
bantuan subsidi upah (BSU) Rp600. 000

Nama Ibu
Kandung

cair bulan ini. Pekerja dengan gaji di
bawah Rp3,5 juta bisa mengecek
apakah namanya masuk sebagai
penerima atau tidak. Jika pekerja
berstatus sebagai penerima bantuan,
maka akan muncul notifikasi dengan
keterangan 'telah ditetapkan sebagai
penerima BSU'.

175 06
P2G Tuntut
Positive Pikiran Rakyat
.
September Bantuan Subsidi
2022
Upah Guru
Honorer: Jika
Perlu Potong
Tunjangan Pejabat

Untuk diketahui, pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah meluncurkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada
buruh dengan gaji dibawah
Rp3.500.000. Namun, dikutip dari
laman Kemnaker, poin lima syarat
penerima BSU menyebut guru tidak
dapat menerima BSU. Perhimpunan
Pendidikan dan Guru (P2G) melalui
Koordinator Nasional Satriwan Salim
mendesak pemerintah berikan subsidi
upah bagi guru honorer. "P2G
mendesak pemerintah pusat dan
daerah memberikan bantuan subsidi
upah (BSU) kepada guru honorer,
seperti yang pernah diberikan pada
awal pandemi Covid-19 dulu. Jika perlu
para pejabat tinggi negara dipotong
tunjangannya untuk membantu guru
honorer di tengah kondisi sekarang,"
kata dia.

176 06
Kemenaker
Positive Vivanews
.
September Terima Data 5 Juta
2022
Pekerja Calon
Penerima BSU
Kompensasi BBM

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengungkapkan, pihaknya telah
menerima sebanyak 5.099.915 data
calon penerima Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Tahun
2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. Dia
menjabarkan, beberapa syarat
penerima BSU di antaranya adalah
WNI, peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan per Juli 2022,dan
mempunyai gaji/upah paling tinggi
Rp3,5 juta. Bantuan itu diketahui
sebagai bantalan kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain
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serah terima data, dalam kesempatan
ini juga dilakukan penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama tentang
Penyaluran BSU Tahun 2022 antara
Kemnaker dengan Bank Himbara (Bank
BRI, Bank BNI, BTN, dan Bank Mandiri);
Bank Syariah Indonesia (BSI); dan PT
Pos Indonesia.
177 06
BSU Pekerja Cair Neutral Media Indonesia
.
September Pekan Ini
2022

MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyampaikan, Bantuan
Subsidi Upah (BSU) sebagai peralihan
subsidi bahan bakar minyak (BBM)
akan dikirim pekan ini. Program BSU
tahun 2022 ini dicairkan dan diberikan
kepada pekerja untuk 1 kali atau
sekaligus sebesar Rp600 ribu. Saat ini,
Kemnaker tengah melakukan screening
data awal sebanyak 5.099.915 dari
BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran
uang tersebut melalui Himpunan BankBank Milik Negara (Himbara).

178 06
BSU Disalurkan
.
September Langsung ke
2022
Rekening
Penerima,
Menaker Yakin
Tak akan Bocor

Positive Kontan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan, hal tersebut
lantaran BSU disalurkan langsung
kepada penerima melalui rekening
masing-masing pekerja. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
memastikan bantuan subsidi upah
(BSU) kepada 16 juta pekerja yang
menjadi target tak akan bocor. Selain
itu penyaluran tahun ini juga akan
bekerjasama dengan PT Pos Indonesia.
Sebagai informasi, sebagai pengalihan
subsidi BBM pemerintah memberikan
bantalan sosial salah satunya BSU
kepada 16 juta pekerja dengan masingmasing penerima mendapatkan Rp
600.000.

179 06
Penerima BSU
.
September 2022 Terbanyak
2022
dari DKI Jakarta
Capai 2,84 Juta

Neutral Tribun News

Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)
2022 atau subsidi gaji Rp 600. 000
terbanyak berasal dari DKI Jakarta.
"(Penerima) terbesar, kalau
berdasarkan data adalah DKI Jakarta,
Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah,
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Pekerja, Ini Kata
Kemnaker

Banten, dan Sumatera Utara. Dari
wilayah itu, (Pekerja) di DKI Jakarta
penerima terbanyak yakni 2,84 juta
penerima," kata Ida, dikutip dari
Kompas.com. Ida menjelaskan
meskipun Upah Minimum Provinsi
(UMP) DKI Jakarta mencapai Rp 4,7
juta, namun para pekerja tetap berhak
mendapatkan BSU Rp 600.000. Hal ini
karena berdasarkan aturan disebutkan
bahwa penerima adalah pemilik upah
Rp 3,5 juta atau senilai Upah Minimum
Kabupaten/Kota. "Pekerja di DKI
Jakarta yang upah minimum
provinsinya senilai Rp 4,7 juta, dia
tetap berhak.

180 06
BSU 2022 Cair
Neutral Ayo Semarang
.
September September,
2022
Pastikan Punya
Rekening Bank Ini
untuk Penyaluran

BSU 2022 atau yang kadang disebut
juga BLT BPJS Ketenagakerjaan
direncanakan cair pada bulan
September 2022, melalui rekening
bank berikut ini. BSU 2022 cair
September ini bukanlah isapan jempol
saja, tetapi sudah diumumkan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah. Menaker menyatakan
bahwa saat ini penyaluran BLT BPJS
Ketenagakerjaan masih dalam proses
finalisasi penyaluran agar BSU 2022
bisa tersalurkan secara cepat, tepat,
dan akuntabel. "Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala
hal teknis untuk proses penyaluran
BSU.

181 06
Menaker Pede
Positive Akurat.co
.
September Penyaluran BSU
2022
Tidak Akan Bocor
dan Tepat Sasaran

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah dengan optimis meyakini
bahwa penyaluran Bantuan Subsidi
Upah (BSU) yang sebesar Rp9,6 triliun
untuk 16 juta calon penerima program
BSU tidak akan bocor dan akan tepat
sasaran. Ida menyampaikan, proses
penyaluran BSU tersebut akan
langsung disalurkan oleh bank
penyalur, yakni BNI, BRI, BTN, Bank
Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan
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Pos Indonesia dan akan langsung
dikirimkan ke rekening para penerima
program. BSU ini nantinya akan
diterima oleh para pekerja dengan
maksimum gaji Rp3,5 juta per bulan
atau juga para pekerja yang memiliki
gaji/upah setara dengan Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Jadi,
saya meyakini bahwa tidak akan bocor
karena tidak melalui siapa-siapa dan
langsung ke rekeningnya para pekerja,"
ujarnya.
182 06
Sukses Kelola
Positive Jurnal Sidoarjo
.
September Potensi Daerah,
2022
Bupati Gus
Muhdlor Raih Best
Leadership Based
on Potential Area
Development

Gus Muhdlor dinobatkan sebagai Best
Leadership Based on Potential Area.
Bupati Sidoarjo yang akrab dipanggil
Gus Muhdlor hadir langsung dan
mengapresiasi penghargaan bergengsi
ini. "Dengan potensi daerah luar biasa
yang dimiliki Sidoarjo sekarang
dibutuhkan strategi dan penanganan
ektra terlebih kita semua masih
bersama-sama bangkit pasca pandemi
Covid-19, dan melalui program daerah
seperti KURDA Sayang, KURMa dan
program strategis lainya harapannya
Sidoarjo semakin pesat tumbuh dan
berkembang menjadi kawasan potensi
strategis penyokong pembangunan
nasional," terang Gus Muhdlor.
Kesuksesan Bupati Sidoarjo H. Ahmad
Muhdlor S.IP memimpin dan
mengelola potensi-potensi daerah
Sidoarjo mendapatkan apresiasi
tertinggi di ajang Indonesia Visionary
Leader 2022 (IVL) yang
diselenggarakan oleh MNC Portal
Indonesia Jakarta, Senin (05/09).

183 06
Kemenaker
Positive Rrinews
.
September Penanggung
2022
Jawab Penyaluran
Bantuan Subsidi
Upah

Bantuan sebagai penunjang daya beli
pekerja dampak penyesuain harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Diskusi FMB9 bertema "Alih Subsidi
BBMM, Bansos Topang Masyarakat
Miskin". Kemenaker mendapat bagian
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menyalurkan BSU bagi pekerja gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Kemenaker baru saja melaksanakan
serah terima data calon penerima
bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan.
184 06
Bisakah Dapat BSU Positive Ayo Semarang
.
September 2022 Meski Tidak
2022
Punya Rekening
BRI, BNI, Mandiri,
BTN? Begini
Aturan
Terbarunya

Apakah pekerja yang tidak memiliki
rekening BRI, BNI, Mandiri, atau BTN
jadi tidak bisa dapat BSU 2022?.
Namun, belum ada penjelasan lebih
lanjut apakah Pos Indonesia akan
dijadikan lembaga penyalur bagi
pekerja yang tidak memiliki rekening
Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, atau
BTN). BSU 2022 direncanakan cair
September 2022 melalui rekening Bank
BRI, BNI, Mandiri, atau BTN. Teknis
penyaluran BSU 2022 sendiri sedang
dimatangkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).

185 06
Bantuan Subsidi
.
September Upah Bagi Para
2022
Pekerja Pasca
Kenaikan BBM

No. 10 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh. Seiring dengan
kenaikan sejumlah harga kebutuhan
hidup, di mana yang teranyar, Bahan
Bakar Minyak (BBM), pemerintah telah
menyiapkan kembali bantuan subsidi
upah (BSU) bagi para pekerja sebagai
bantuan sosial (bansos) tambahan.
Bagi karyawan yang berhak menerima
BSU dapat mengecek ke laman
bpjsketenagakerjaan.go.id dan memilih
menu "Cek Status Calon Penerima
BSU". Subsidi gaji/upah dibayarkan
sekaligus serta disalurkan melalui bank
anggota Himpunan.

Positive Pikiran Rakyat

186 06
Menaker Ida Bawa Positive Voi
.
September Kabar Baik,
2022
Pekerja di Jakarta
dengan Gaji Rp4,7
Juta Berhak Dapat
BSU

Mengacu pada Peraturan Menteri
ketenagakerjaan tersebut, kata Ida,
misalnya UMP DKI Jakarta adalah
Rp4,7 juta, maka pekerja dengan upah
tersebut juga berhak mendapatkan
BSU. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah
mengungkapkan siapa saja yang
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berhak mendapatkan bantuan subsidi
upah (BSU) sebagai bentuk kompensasi
kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM). Dalam peraturan yang telah
diterbitkan tersebut, dijelaskan bahwa
BSU diperuntukkan bagi pekerja atau
buruh dengan upah Rp3,5 juta atau
senilai upah minimum provinsi (UMP)
atau upah minimum kabupaten/kota
(UMK). Misalnya DKI Jakarta yang UMP
senilai Rp4,7 juta maka dia tetap
berhak.
187 06
Pastikan Tidak Ada Negativ Voi
.
September Kebocoran
e
2022
Bantuan Subsidi
Upah, Menaker
Ida: Langsung
Ditransfer ke
Rekening Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memastikan tidak ada
kebocoran bantuan subsidi upah atau
gaji (BSU). "Ada program PKH, program
BLT yang lain, ada program Kartu
Prakerja, dan yang lainnya. Ida juga
menjamin bantuan yang diterima
pekerja tidak akan berkurang. Hal ini
karena bantuan langsung ditransfer ke
rekeningnya penerima bantuan.

188 06
Kemenaker Jadi Positive Rrinews
.
September Penanggung
2022
Jawab Penyaluran
Bantuan Subsidi
Upah

Bantuan sebagai penunjang daya beli
pekerja dampak penyesuain harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Diskusi FMB9 bertema "Alih Subsidi
BBMM, Bansos Topang Masyarakat
Miskin". Kemenaker mendapat bagian
menyalurkan BSU bagi pekerja gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Kemenaker baru saja melaksanakan
serah terima data calon penerima
bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan.

189 06
Kemnaker Terima Neutral Bisnistoday.co.id
.
September 5 Juta Data Calon
2022
Penerima BSU

Kementerian Ketenagakerjaan
menerima 5.099.915 data calon
penerima Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji/Upah (BSU) Tahun 2022
dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain
serah terima data, dalam kesempatan
ini juga dilakukan penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama tentang
Penyaluran BSU Tahun 2022 antara
Kemnaker dengan Bank Himbara (Bank
BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank
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Mandiri); Bank Syariah Indonesia (BSI);
dan PT Pos Indonesia. Beberapa syarat
penerima BSU di antaranya adalah
WNI; peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan per Juli 2022;
mempunyai gaji/upah paling tinggi
Rp3,5 juta (Pekerja/Buruh yang bekerja
di wilayah dengan upah minimum
provinsi atau kabupaten/kota lebih
besar dari Rp3,5 juta, maka
persyaratan Gaji/Upah tersebut
menjadi paling banyak sebesar upah
minimum kabupaten/kota atau
Provinsi dibulatkan ke atas hingga
ratus ribuan penuh); serta dikecualikan
untuk PNS, Polri, dan TNI. Menaker
mengatakan, setelah dilakukan serah
terima data, Kemnaker akan
melakukan check and screening serta
pemadanan data sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
190 06
Syarat Terbaru
.
September Penerima BSU
2022
2022 Kemnaker
agar Dapat BLT
Subsidi Gaji
Rp600.000

Positive Pikiran Rakyat
Depok
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Berikut syarat terbaru penerima BSU
2022 Kemnaker, di antaranya:.
Kemnaker sudah mengumumkan
syarat penerima BSU 2022 atau BLT
subsidi gaji hingga jadwal penyaluran
bantuan bagi para pekerja. Adapun
kriteria dan syarat terbaru penerima
BSU 2022 atau BLT subsidi gaji
Kemnaker disampaikan langsung oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziah dalam konferensi pers yang
berlangsung pada Selasa, 6 Juli 2022.
Menaker mengatakan bahwa syarat
terbaru penerima BSU 2022 atau BLT
subsidi gaji telah diatur dalam dalam
Permen Ketenagakerjaan Nomor 10
Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah

Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja
maupun Buruh.
191 06
SYARAT Bisa
Neutral Tribun News
.
September Dapat BSU Rp600
2022
Ribu yang Cair
September 2022

Berikut cara mengetahui penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang
rencananyaakan cair di bulan
September 2022. Kami terus berupaya
agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," ujar Menaker
Ida. Seperti diketahui BSU tahun 2022
ini nilainya sebesar Rp600 ribu.
Sebagaimana instruksi Presiden RI Joko
Widodo (Jokowi), BSU akan disalurkan
kepada 16 juta pekerja yang memiliki
gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

192 06
Menaker Sudah Neutral Detik
.
September Pegang Data 5
2022
Juta Calon
Penerima BSU Rp
600 Ribu

"Kita sudah menandatangani MoU
dengan Bank Himbara, PT Pos, Bank
Syariah Indonesia dan sudah ada
penyerahan data tahap pertama dari
BPJS Ketenagakerjaan, mudahmudahan bisa segera kita salurkan
dalam minggu ini," kata Menaker Ida
dalam keterangan tertulis Selasa
(6/9/2022). Menaker mengatakan,
setelah dilakukan serah terima data,
Kemnaker akan melakukan check and
screening serta pemadanan data
sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
bagi Pekerja/Buruh. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menerima 5.099.915 data calon
penerima Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji (Bantuan Subsidi
Upah/BSU) 2022 dari BPJS
Ketenagakerjaan. Data tersebut
diserahkan Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo
kepada Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah.
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193 06
Rp 9,6 Triliun
Positive Metrojambi.com
.
September Bantuan Subsidi
2022
Upah Buruh
Topang Daya Beli

Dalam diskusi bertema "Alih Subsidi
BBM, Bansos Topang Masyarakat
Miskin" itu, Menteri Ida menjelaskan
program BSU tahun 2022 ini diberikan
dan dicairkan kepada para pekerja
untuk satu kali atau sekaligus sebesar
Rp 600.000. BSU yang dikucurkan
senilai Rp 9,6 triliun ini bertujuan
untuk menopang daya beli pekerja
atau buruh di tengah kenaikan harga
kebutuhan pokok. Total anggaran yang
dikucurkan mencapai Rp 9,6 triliun,"
jelas Menaker. "Pemerintah telah
mengalokasikan bantuan sosial sebesar
Rp 24,17 triliun dari pengalihan subsidi
BBM untuk bantuan sosial dalam tiga
jenis bantuan.

194 06
Kelola Potensi
Positive Berita Lima
.
September Daerah, Bupati
2022
raih Best
Leadership Based
on Potential Area
Development

Gus Muhdlor dinobatkan sebagai Best
Leadership Based on Potential Area.
Kesuksesan Bupati Sidoarjo H. Ahmad
Muhdlor S.IP memimpin dan
mengelola potensi potensi daerah
Sidoarjo mendapatkan apresiasi
tertinggi di ajang Indonesia Visionary
Leader 2022 (IVL) yang
diselenggarakan oleh MNC Portal
Indonesia Jakarta, Senin malam, (5/9).
Ajang kompetisi ini diikuti 89
Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota dan berhasil lolos
menjadi yang terbaik dari masing
masing kategori diraih oleh 14
Kab/Kota. Bupati Sidoarjo yang akrab
dipanggil Gus Muhdlor hadir langsung
dan mengapresiasi penghargaan
bergengsi ini.

195 06
BSU 2022 Siap
Positive Pikiran Rakyat
.
September Cair, Segera
Depok
2022
Penuhi Syarat Ini
untuk Dapatkan
BLT Subsidi Gaji
Sebesar
Rp600.000

Penjelasan mengenai BSU 2022 yang
siap cair bulan September 2022,
lengkap dengan sejumlah syarat untuk
mendapatkan BLT Subsidi Gaji sebesar
Rp600.000, bisa Anda simak dalam
artikel ini. Bantuan Subsidi Upah atau
BSU 2022 kabarnya bakal segera
kembali disalurkan bulan September
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ini, setelah Kemnaker mengumumkan
akan mencairkan dana bansos tersebut
sebanyak satu kali dengan dana
sebesar Rp600.000. Pemerintah
melalui Kemnaker, dilaporkan bakal
menyalurkan dana BSU 2022 pada
September 2022 kepada sekitar 16 juta
pekerja atau buruh yang memiliki gaji
di bawah Rp3,5 juta. Selain program
BSU 2022, pemerintah juga kabarnya
bakal menyalurkan beberapa program
bansos lain, yang cair pada bulan
September ini untuk membantu. Daya
beli masyarakat di tengah lonjakan
kenaikan bahan pokok saat ini.
196 06
Ini 10 Kabupaten Neutral Berita Batam
.
September Kota dengan UMK
2022
Tertinggi di
Indonesia 2022

Berikut 10 kabupaten kota yang
menetapkan UMK tertinggi 2022:. Kota
Bekasi: Rp4.816.921 Kabupaten
Karawang: Rp4.798.312 Kabupaten
Bekasi: Rp4.791.843 Jakarta:
Rp4.641.854 Kota Depok: Rp4.377.231
Kota Surabaya: Rp4.375.479
Kabupaten Gresik: Rp4.372.030
Kabupaten Sidoarjo: Rp4.368.581
Kabupaten Pasuruan: Rp4.365.133.
10.Kabupaten Pasuruan: Rp4.354.787.
Inilah data UMK tertinggi 2022 di
Indonesia. Lantas, wilayah mana saja
yang mendapat UMK tertinggi di
Indonesia?. Bagi para pencari pekerja,
khususnya freshgraduate, upah
minimun kabupaten dan kota.

197 06
Asyik! Kata
Neutral Suara.com
.
September Menaker BSU
2022
2022 akan
Ditransfer Hari
Jumat Pekan Ini ke
Karyawan

SuaraCianjur.id- Ada kabar baik bagi
seluruh peserta BSU, kalau BSU 2022
atau BLT Subsidi Upah dikabarkan akan
segera dicairkan dan akan segera
ditransfer ke karyawan atau buruh.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memastikan kalau BSU
2022 sebesar Rp600 ribu akan cair.
Bahkan Ida mengharapkan pada hari
Jumat mendatang sudah mulai
ditransfer terhadap karyawan dan
buruh, peserta BSU. Untuk penyaluran

114

dana BSU 2022 akan dilakukan setelah
Kemnaker melakukan screening ulang
dan memadankan data dari para calon
penerima di tahap berikutnya.
198 06
Perhatikan!
Neutral Edunews
.
September Berikut Syarat
2022
Pekerja Bergaji
Rp3,5 Juta dapat
BLT BBM Rp600
Ribu

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menetapkan tiga syarat atau kriteria
bagi pekerja untuk bisa mendapatkan
bantuan subsidi upah BLT BBM Rp600
ribu. Syarat tersebut tercantum dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
Bagi Pekerja/Buruh. Melalui subsidi
upah ini, masing-masing penerima
akan mendapat bantuan sebesar
Rp600 ribu dan diberikan satu kali. Lalu
ketiga, pekerja menerima gaji paling
banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.

199 06
Kemnaker
.
September tetapkan syarat
2022
calon penerima
Bantuan Subsidi
Upah 2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan telah
menyusun pedoman pemberian atau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah
maksimal Rp3,5 juta. Dalam konferensi
pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa,
Menaker Ida mengatakan syarat dan
kriteria penerima BSU diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
Bagi Pekerja/Buruh. Kemnaker akan
melakukan pemeriksaan kembali dan
pemadanan data-data itu untuk
memastikan calon penerima belum
menerima bantuan lain dari
pemerintah seperti dari Kartu Prakerja
dan Program Keluarga Harapan (PKH)
dari Kementerian Sosial. Beberapa
syaratnya antara lain merupakan WNI

Positive Bali Netizen
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yang dibuktikan dengan kepemilikan
NIK dan merupakan peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
2022.
200 06
VIDEO Kabar
Neutral Serambi Indonesia
.
September Gembira, Bantuan
2022
Subsidi Upah
Tahap I Akan Cair
Jumat ini, Cek
Syaratnya

Menaker dalam konferensi pers BSU di
Kantor Kemenaker Jakarta, Selasa
(6/9/2022), pada Jumat Minggu ini,
BSU sudah bisa diterima oleh para
pekerja tersebut. Menteri
Ketenagakerjaan Indonesia (Menaker)
Ida Fauziyah berharap bantuan
pemerintah berupa Bantuan Subsidi
Upah (BSU) bisa segera cair kepada
pekerja. Setelah menerima 5.099.915
data calon penerima bantuan subsidi
upah (BSU) tahun 2022 dari BPJS
Ketenagakerjaan,. Terkait syarat dan
kriteria BSU 2022, diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022
soal pedoman bantuan pemerintah
berupa BSU.

201 06
Kemnaker: Tahap Neutral Pripos
.
September Awal Terima 5
2022
Juta Data Calon
Penerima BSU
Tahun 2022

Kementerian Ketenagakerjaan
menerima 5.099.915 data calon
penerima Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji/Upah (BSU) Tahun 2022
dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain
serah terima data, dalam kesempatan
ini juga dilakukan penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama tentang
Penyaluran BSU Tahun 2022 antara
Kemnaker dengan Bank Himbara (Bank
BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank
Mandiri); Bank Syariah Indonesia (BSI);
dan PT Pos Indonesia. Menaker
mengatakan, setelah dilakukan serah
terima data, Kemnaker akan
melakukan check and screening serta
pemadanan data sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh. "Maka
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tahun ini, tahun 2022 ini, untuk
mempercepat penyalurannya di
samping kami salurkan melalui Bankbank Himbara dan BSI, Kami juga
menyalurkan melalui PT Pos Indonesia.
202 06
Data 5 Juta
Neutral Mistar.id
.
September Pekerja Penerima
2022
BLT BBM Mulai
Diverifikasi

Kementerian Ketenagakerjaan sudah
menerima data 5 juta calon pekerja
yang akan menerima bantuan subsidi
upah (BSU) atau BLT BBM. Pada
kesempatan itu, Ida menyebutkan ada
tiga syarat agar bisa mendapatkan BLT
BBM yaitu WNI, aktif sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan, dan upah
maksimum Rp3,5 juta atau UMK.
Selain tiga syarat itu, yang berhak
menerima BLT BBM adalah bukan
peserta Program Keluarga Harapan
(PKH), tidak pernah menjadi peserta
program Kartu Prakerja, dan bukan
anggota TNI, Polri, maupun Aparatur
Sipil Negara (ASN). Data tersebut akan
diverifikasi oleh Kemenaker.

203 06
Penerima Bantuan Neutral Tempo.co
.
September Subsidi Upah
2022
Harus Peserta
Aktif BPJS
Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek)
bertugas sebagai penyedia data
pekerja untuk dijadikan dasar
penentuan calon penerima BSU.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
melakukan launching penyerahan data
calon penerima BSU bersama Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro
Eko Cahyo di ruang Tridharma
Kemnaker, Selasa, 6 September 2022.
"Baru saja kita melaksanakan
launching penyerahan data dari BPJS
Ketenagakerjaan sekaligus tadi ada
penandatangan perjanjian kerja
bersama bantuan pemerintah berupa
subsidi gaji/ upah bagi para pekerja
atau buruh tahun 2022 bersama BankBank Himbara, Bank Syariah Indonesia
dan PT Pos Indonesia," jelas Menaker
Ida. "Di situ disebutkan syaratnya,
warga negara Indonesia dibuktikan
dengan kepemilikan NIK, kemudian
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peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan- BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan bulan
Juli tahun 2022, mempunyai gaji atau
upah paling banyak Rp3,5 juta atau
senilai Upah Minimum Provinsi/
Kabupaten/ Kota.
204 06
Simak! Ini Syarat Neutral Media Indonesia
.
September Penerima Bantuan
2022
Subsidi Upah
2022, Salah
Satunya Harus
Peserta Aktif BPJS
Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
kembali dipercaya sebagai partner
untuk menyediakan data pekerja untuk
dijadikan dasar penentuan calon
penerima BSU. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah seusai
melakukan launching penyerahan data
calon penerima BSU bersama Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro
Eko Cahyo di ruang Tridharma
Kemenaker, Selasa (6/9) mengatakan
beberapa syarat menerima BSU
tersebut. "Baru saja kita melaksanakan
launching penyerahan data dari BPJS
Ketenagakerjaan sekaligus tadi ada
penandatanganan perjanjian kerja
bersama bantuan pemerintah berupa
subsidi gaji/upah bagi para pekerja
atau buruh tahun 2022 bersama BankBank Himbara, Bank Syariah Indonesia
dan PT Pos Indonesia," jelas Ida. "Di
situ disebutkan syaratnya, warga
negara Indonesia dibuktikan dengan
kepemilikan NIK, kemudian peserta
aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan-BPJS Ketenagakerjaan
sampai dengan bulan Juli tahun 2022,
mempunyai gaji atau upah paling
banyak Rp3,5 juta atau senilai Upah
Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota.

205 06
Topang Daya Beli, Positive Sindo News
.
September Pemerintah
2022
Siapkan Rp9,6
Triliun untuk
Bantuan Subsidi
Upah Buruh

BSU yang dikucurkan senilai Rp9,6
triliun itu untuk menopang daya beli
pekerja di tengah kenaikan harga
kebutuhan pokok. Hal itu disampaikan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah dalam diskusi online
bertema "Alih Subsidi, Bansos Topang
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Masyarakat Miskin" yang digelar
FMB9, Selasa (6/9/2022). Pemerintah,
kata Ida Fauziyah, telah
mengalokasikan bantuan sosial sebesar
Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi
BBM untuk bantuan sosial dalam tiga
jenis bantuan. "Kami mendapat bagian
untuk menyalurkan bantuan subsidi
upah atau gaji bagi pekerja dengan gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan.
206 06
Menaker:
Positive Antara Sulteng
.
September Penyaluran BSU
2022
2022 untuk
topang daya beli
pekerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022
senilai Rp9,6 triliun bertujuan
menopang daya beli pekerja atau
buruh di tengah kenaikan harga
kebutuhan pokok. "Saya ingin
sampaikan bantuan pemerintah
berupa subsidi gaji atau upah bagi
pekerja atau buruh tujuannya untuk
mempertahankan daya beli pekerja
atau buruh dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya akibat kenaikan
harga," kata Menteri Ida dalam diskusi
virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)
di Jakarta, Selasa. Dalam diskusi
bertajuk "Alih Subsidi BBM, Bansos
Topang Masyarakat Miskin" itu, Ida
menjelaskan program BSU 2022
diberikan kepada para pekerja untuk
satu kali dengan besaran Rp600.000.
Penyaluran BSU diharapkan akan
selesai secepatnya paling lambat akhir
tahun anggaran 2022, sehingga pekerja
atau buruh dapat mencairkan dan
dapat membelanjakan subsidi itu.

207 06
Menaker:
Positive Antara
.
September Penyaluran BSU
2022
2022 untuk
topang daya beli
pekerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022
senilai Rp9,6 triliun bertujuan
menopang daya beli pekerja atau
buruh di tengah kenaikan harga
kebutuhan pokok. "Saya ingin
sampaikan bantuan pemerintah
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berupa subsidi gaji atau upah bagi
pekerja atau buruh tujuannya untuk
mempertahankan daya beli pekerja
atau buruh dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya akibat kenaikan
harga," kata Menteri Ida dalam diskusi
virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)
di Jakarta, Selasa. Dalam diskusi
bertajuk "Alih Subsidi BBM, Bansos
Topang Masyarakat Miskin" itu, Ida
menjelaskan program BSU 2022
diberikan kepada para pekerja untuk
satu kali dengan besaran Rp600.000.
Penyaluran BSU diharapkan akan
selesai secepatnya paling lambat akhir
tahun anggaran 2022, sehingga pekerja
atau buruh dapat mencairkan dan
dapat membelanjakan subsidi itu.
208 06
Data
Negativ Kompas.id
.
September Dimutakhirkan, 56 e
2022
Juta Data Dicoret

Kementerian Sosial mencoret 56 juta
data penerima bantuan sosial yang
tidak sesuai setelah diverifikasi. "Dari
hasil perbaikan data per 8 Agustus
2022, kami sudah menidurkan 56 juta
data. Pemutakhiran data serupa akan
dilakukan setiap bulan guna
meminimalkan risiko bansos salah
sasaran. Ini ada yang data ganda, ada
yang tidak ada penduduknya.

209 06
Menaker Pastikan Positive Tribun News
.
September Pekerja yang
2022
Bergaji Sebesar
UMP Berhak
Terima Bantuan
Subsidi Upah

Menteri Ketenagakerjaan Indonesia
(Menaker RI) Ida Fauziyah menjelaskan
syarat penerima bantuan pemerintah
berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU)
sebesar Rp 600 ribu. Dengan demikian
pekerja yang bekerja di wilayah yang
memiliki upah minimum di atas Rp 3,5
juta berhak mendapatkan BSU,
termasuk pekerja di DKI Jakarta yang
UMP-nya sebesar Rp 4,7 juta. Menaker
mengatakan, berdasarkan syarat dan
kriteria yang diatur dan sesuai dengan
informasi dari BPJS Ketenagakerjaan
bahwa terdapat 16.198.731 pekerja
atau buruh yang memenuhi syarat
untuk menerima program BSU.
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"Contoh teman-teman yang bekerja di
DKI upah minimumnya itu berhak
mendapatkan BSU karena kita
menghitungnya adalah senilai upah
minimum provinsi kabupaten/kota.
210 06
Menaker:
Positive Antara Riau
.
September Penyaluran BSU
2022
2022 untuk
topang daya beli
pekerja

211 06
Sebanyak Lima
.
September Juta Data Calon
2022
Penerima BSU
Tahun 2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022
senilai Rp9,6 triliun bertujuan
menopang daya beli pekerja atau
buruh di tengah kenaikan harga
kebutuhan pokok. "Saya ingin
sampaikan bantuan pemerintah
berupa subsidi gaji atau upah bagi
pekerja atau buruh tujuannya untuk
mempertahankan daya beli pekerja
atau buruh dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya akibat kenaikan
harga," kata Menteri Ida dalam diskusi
virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)
di Jakarta, Selasa. Dalam diskusi
bertajuk "Alih Subsidi BBM, Bansos
Topang Masyarakat Miskin" itu, Ida
menjelaskan program BSU 2022
diberikan kepada para pekerja untuk
satu kali dengan besaran Rp600.000.
Penyaluran BSU diharapkan akan
selesai secepatnya paling lambat akhir
tahun anggaran 2022, sehingga pekerja
atau buruh dapat mencairkan dan
dapat membelanjakan subsidi itu.

Neutral Progresnews.info Kementerian Ketenagakerjaan
menerima 5.099.915 data calon
penerima Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji/Upah (BSU) Tahun 2022
dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain
serah terima data, dalam kesempatan
ini juga dilakukan penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama tentang
Penyaluran BSU Tahun 2022 antara
Kemnaker dengan Bank Himbara (Bank
BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank
Mandiri); Bank Syariah Indonesia (BSI);
dan PT Pos Indonesia. Menaker
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mengatakan, setelah dilakukan serah
terima data, Kemnaker akan
melakukan check and screening serta
pemadanan data sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh. "Maka
tahun ini, tahun 2022 ini, untuk
mempercepat penyalurannya di
samping kami salurkan melalui Bankbank Himbara dan BSI, Kami juga
menyalurkan melalui PT Pos Indonesia.
212 06
Menaker:
Positive Antara Papua
.
September Penyaluran BSU
2022
2022 untuk
topang daya beli
pekerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022
senilai Rp9,6 triliun bertujuan
menopang daya beli pekerja atau
buruh di tengah kenaikan harga
kebutuhan pokok. "Saya ingin
sampaikan bantuan pemerintah
berupa subsidi gaji atau upah bagi
pekerja atau buruh tujuannya untuk
mempertahankan daya beli pekerja
atau buruh dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya akibat kenaikan
harga," kata Menteri Ida dalam diskusi
virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)
di Jakarta, Selasa. Dalam diskusi
bertajuk "Alih Subsidi BBM, Bansos
Topang Masyarakat Miskin" itu, Ida
menjelaskan program BSU 2022
diberikan kepada para pekerja untuk
satu kali dengan besaran Rp600.000.
Penyaluran BSU diharapkan akan
selesai secepatnya paling lambat akhir
tahun anggaran 2022, sehingga pekerja
atau buruh dapat mencairkan dan
dapat membelanjakan subsidi itu..

213 06
Kemnaker
.
September Kantongi 5 Juta
2022
Data Pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menerima 5.099.915 data
calon penerima Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022

Neutral Jawa Pos
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Calon Penerima
BSU, Kapan Cair?

dari BPJS Ketenagakerjaan. Ida
mengatakan, setelah dilakukan serah
terima data, Kemnaker akan
melakukan check and screening serta
pemadanan data sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh. Selain
serah terima data, dalam kesempatan
ini juga dilakukan penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama tentang
Penyaluran BSU Tahun 2022 antara
Kemnaker dengan Bank Himbara. Ida
menambahkan, untuk meningkatkan
kinerja penyaluran BSU, tahun ini
pihaknya juga menggandeng PT Pos
Indonesia.

214 06
Indonesia
Positive Artikel.news
.
September Visionary Leaders,
2022
Danny Raih
Penghargaan
Kategori Best
Overall
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Malam Inagurasi Indonesia Visionary
Leaders (IVL) yang diadakan MNC
Portal, mengapresiasi Wali Kota
Makassar Moh. Ramdhan "Danny"
Pomanto dengan penghargaan Best
Overall di MNC Conference Hall, INews
Tower, Jakarta, Senin (5/9/2022)
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 masingmasing. Danny mengatakan
penghargaan yang diraih Pemkot
Makassar, harus disyukuri karena

merupakan kerja bersama semua
pihak.
215 06
Menaker:
Positive Antara Sulsel
.
September Penyaluran BSU
2022
2022 senilai Rp9,6
triliun untuk
topang daya beli
pekerja

Com dengan judul: Menaker:
Penyaluran BSU 2022 untuk topang
daya beli pekerja. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022
senilai Rp9,6 triliun bertujuan
menopang daya beli pekerja atau
buruh di tengah kenaikan harga
kebutuhan pokok. "Saya ingin
sampaikan bantuan pemerintah
berupa subsidi gaji atau upah bagi
pekerja atau buruh tujuannya untuk
mempertahankan daya beli pekerja
atau buruh dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya akibat kenaikan
harga," kata Menteri Ida dalam diskusi
virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)
di Jakarta, Selasa. Dalam diskusi
bertajuk "Alih Subsidi BBM, Bansos
Topang Masyarakat Miskin" itu, Ida
menjelaskan program BSU 2022
diberikan kepada para pekerja untuk
satu kali dengan besaran Rp600.000.

216 06
Syarat Penerima Neutral Tribun News
.
September BSU 2022: Peserta
2022
Aktif BPJS
Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan syarat
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tahun 2022 salah satunya adalah
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
sampai dengan bulan Juli 2022. "Di situ
disebutkan syaratnya, warga negara
Indonesia dibuktikan dengan
kepemilikan NIK, kemudian peserta
aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan- BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan bulan
Juli tahun 2022, mempunyai gaji atau
upah paling banyak Rp3,5 juta atau
senilai Upah Minimum Provinsi/
Kabupaten/ Kota. Diketahui jumlah
data pekerja calon penerima BSU yang
diserahkan pada tahap pertama ini
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oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada
Kemnaker sejumlah 5.099.915. Data
tersebut kemudian akan dilakukan
check dan skrining ulang oleh
Kemnaker serta pemadanan data
terhadap bantuan pemerintah yang
lain seperti bantuan Kartu Prakerja,
Program Keluarga Harapan, maupun
bantuan pemerintah lainnya. Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro
Eko Cahyo mengatakan BSU
merupakan salah satu nilai tambah
bagi pekerja yang terdaftar sebagai
peserta aktif BPJAMSOSTEK hingga
bulan Juli 2022.
217 06
Menaker: Tahun Neutral Media Indonesia
.
September Ini, Penerima BSU
2022
Turun Jadi 14 Juta
Pekerja

MENTERI Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah memproyeksikan adanya
penurunan jumlah pekerja yang
menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)
sebagai peralihan subsidi bahan bakar
minyak (BBM), yakni menjadi 14 juta
orang. Awalnya, penyaluran BSU
ditargetkan menyasar 16 juta pekerja,
dengan kriteria gaji maksimum Rp3,5
juta per bulan, untuk mendapat
bantuan tersebut. Diketahui syarat
penerima BSU kali ini tidak boleh
menerima bantuan sosial dari
pemerintah pusat, seperti Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu
Sembako, BPUM, hingga Kartu
Prakerja. "Estimasi sekitar 14 juta
setelah hasil screening.

218 06
Mau Bantuan
.
September Subsidi Upah
2022
2022? Ini
Syaratnya

Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan akan memberikan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun
2022 kepada pekerja atau buruh.
"Bantuan Subsidi Upah ini merupakan
salah satu nilai tambah bagi pekerja
yang terdaftar sebagai peserta aktif
BPJAMSOSTEK hingga bulan Juli 2022,
tentu saja selain 5 program yang kami
selenggarakan, yaitu Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan

Positive Cnbc Indonesia

125

Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua
(JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),
tambah Anggoro. "Di situ disebutkan
syaratnya, warga negara Indonesia
dibuktikan dengan kepemilikan NIK,
kemudian peserta aktif program
jaminan sosial ketenagakerjaan- BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan bulan
Juli tahun 2022, mempunyai gaji atau
upah paling banyak Rp 3,5 juta atau
senilai Upah Minimum Provinsi/
Kabupaten/ Kota. Artikel Selanjutnya
Cara Cek Bantuan BPJS
Ketenagakerjaan Pakai KTP, Simak!.
219 06
Menaker Ida
Positive Voi
.
September Fauziyah: Bantuan
2022
Subsidi Upah
Tidak Boleh
Dipotong Rp1 Pun

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memastikan bantuan
subsidi upah (BSU) yang diterima
pekerja atau buruh tidak boleh kurang
satu rupiah pun. Besaran uang yang
diterima pekerja atau buruh harus
sesuai dengan yang diberikan
pemerintah. Bantuan subsidi upah ini
dicairkan dan diberikan kepada para
pekerja untuk satu kali atau sekaligus
sebesar Rp600.000. Artinya, subsidi
upah ini tidak akan disalurkan secara
bertahap.

220 06
Pemerintah Buat Neutral Kemenkopmk
.
September Pilot Project
2022
Untuk Penuhi Hal
Anak Didik di LPKA

Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak Kemenko PMK
Imron Rosadi menyatakan, pemerintah
terus berupaya memenuhi hak anak
didik di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA). "Layananan pendidikan
maupun keterampilan kerja sangat
dibutuhkan sebagai bekal untuk
memperoleh pekerjaan yang layak di
masyarakat," ujar Imron dalam Rapat
Koordinasi Tindak Lanjut Pemenuhan
Hak Anak di LPKA, di Jakarta, pada
Selasa (6/9). Hal itu dilakukan untuk
mempersiapkan anak didik selepas
terminasi dari LPKA. Untuk
melaksanakannya, Asdep Imron
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menerangkan, butuh sinergi dan
koordinasi antara Pembimbing
Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan
(PK Bapas), bersama dengan
stakeholder mulai dari Kemenkumham,
Kemendikbudristek, Kemenaker,
Kemensos, Kemendagri, Pemerintah
Daerah, dan mitra pembangunan.
221 06
Warga Rusunawa Positive Kompas
.
September Marunda
2022
Terdampak Debu
Batu Bara, Ahli
Sarankan Gunakan
Masker hingga
Penyaring Udara

Di beberapa tower Rusunawa
Marunda, tampak debu batu bara
berwarna hitam mengotori lantai
rusunawa. Berkaitan dengan debu batu
bara yang dirasakan warga Rusunawa
Marunda, Peneliti Ahli Madya Pusat
Riset Sumber Daya Geologi Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN), Miftahul
Huda, memberikan sejumlah saran.
Warga Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) Marunda, Cilincing, Jakarta
Utara, mengeluhkan dampak dari debu
batu bara. Pelataran hingga bagian
dalam rumah selalu kotor.

222 06
Ingat! Penerima Neutral Detik
.
September BSU Rp 600 Ribu
2022
Harus Peserta
Aktif BPJS
Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menerima penyerahan
data calon penerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) dari Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.
"Baru saja kita melaksanakan
launching penyerahan data dari BPJS
Ketenagakerjaan sekaligus tadi ada
penandatangan perjanjian kerja
bersama bantuan pemerintah berupa
subsidi gaji/ upah bagi para pekerja
atau buruh tahun 2022 bersama BankBank Himbara, Bank Syariah Indonesia
dan PT Pos Indonesia," jelas Menaker
Ida dalam keterangan tertulis BPJS
Ketenagakerjaan, Selasa (6/9/2022).
"Di situ disebutkan syaratnya, warga
negara Indonesia dibuktikan dengan
kepemilikan NIK, kemudian peserta
aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan- BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan bulan
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Juli tahun 2022, mempunyai gaji atau
upah paling banyak Rp3,5 juta atau
senilai Upah Minimum Provinsi/
Kabupaten/ Kota. Data tersebut berisi
5 juta calon penerima BSU.
223 06
Bupati Basel Riza Positive Kabar Babel
.
September Herdavid Terima
2022
Penghargaan IVL
2022

Atas penghargaan itu Bupati Basel Riza
Herdavid mengucapkan terima kasih
kepada MNC Portal yang telah
memberikan penghargaan Indonesia
Visionary Leader melalui penilaian
yang telah dilakukan beberapa waktu
lalu. Bupati Kabupaten Bangka Selatan
(Basel) Riza Herdavid menerima
penghargaan Indonesia Visionary
Leader (IVL) Presentation Certivficate
of Infrastructure Development musim
ke IX, X, dan XI yang diselenggarakan
MNC Portal pada Senin (5/9) malam.
Penghargaan yang diterima bersama
13 kepala daerah lainnya se-Indonesia
di Gedung iNews Tower Kebon Sirih
Jakarta Pusat ini setelah melalui
penilaian dari empat dewan juri IVL
tahun 2022 pada bulan Juni lalu.
"Alhamdulillah, malam hari ini Pemkab
Basel kembali menerima penghargaan.

224 06
Penerima Bantuan Neutral Riau Post
.
September Subsidi Upah Bisa
2022
Disubsidi Lagi,
Begini Kriterianya

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan, pekerja yang
pernah menerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) sebelumnya tetap
berpotensi mendapatkan penyaluran
pada 2022 asalkan sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan.
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) telah mengatur syarat
dan kriteria penerima BSU dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
Bagi Pekerja/Buruh. "Kemungkinan
besar penerima tahun 2021 juga
menerima. Jadi patokannya bukan
menerima atau tidak tahun lalu tapi
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sudah sesuai dengan kriteria yang
diatur dalam Permenaker," kata
Menaker dalam konferensi pers di
Kantor Kementerian Ketenagakerjaan
Jakarta, Selasa (6/9/2022).
225 06
Wali Kota
Positive Harian Buana
.
September Mojokerto Ika
2022
Puspitasari Dapat
Penghargaan IVL
IX Dari MNC
Group

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari
mendapat anugerah penghargaan
prestisius dari MNC Group dalam ajang
Indonesia Visionary Leader (IVL)
season IX kategori Best in Leadership
on Historical Tourism. Penghargaan
tersebut dianugerahkan, karena Wali
Kota Mojokerto Ika Puspitasari dinilai
sukses dalam melakukan city branding
'Spirit of Mojopahit' di Kota Mojokerto.
Wali Kota Mojokerto yang akrab
dengan sapaan Ning Ita menjadi kepala
daerah wanita satu-satunya yang
mendapat penghargaan pada IVL
season IX ini. Sebagai informasi, 5
kepala daerah dari Provinsi Jawa Timur
yang berhasil meraih penghargaan
Indonesia Visionary Leader 2022 di
antaranya Wali Kota Mojokerto Ika
Psupitasari, Wali Kota Surabaya Eri
Cahyadi, Wali Kota Madiun Maidi,
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
dan Bupati Ngawi, Ony Anwar
Harsono.

226 06
Kemenaker
Neutral Investor Daily
.
September Terima 5 Juta Data
2022
Tahap Awal Calon
Penerima BSU

- Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) menerima 5.099.915 data
calon penerima Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Tahun
2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. "Kami
sudah menandatangani MoU dengan
Bank Himbara, PT Pos, Bank Syariah
Indonesia dan sudah ada penyerahan
data tahap pertama dari BPJS
Ketenagakerjaan, mudah-mudahan
bisa segera kita salurkan dalam minggu
ini," kata Menaker Ida di Jakarta,
Selasa (6/9/2022). Menaker
mengatakan, setelah dilakukan serah
terima data, Kemenaker akan
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melakukan check and screening serta
pemadanan data sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Menaker menambahkan, untuk
meningkatkan kinerja penyaluran BSU,
tahun ini pihaknya juga menggandeng
PT Pos Indonesia.
227 07
Kemensos Susun Negativ Koran Jakarta
.
September Strategi
e
2022
Penyaluran BLT
Daerah Terpencil

Kementerian Sosial (Kemensos)
menyusun strategi khusus Penyaluran
Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di
daerah terpencil. Lebih lanjut, Risma
mengatakan, mulai 1 September
kemarin, pemerintah telah
menyalurkan BLT BBM melalui
Kemensos. Beberapa daerah seperti di
Papua dan Kalimantan memiliki jalur
yang sulit diakses. "Kita lagi ngatur
strategi dengan PT Pos terutama di
daerah terpencil pegunungan yang
nggak bisa diakses untuk darat," ujar
Mensos, Tri Rismaharini, dalam Forum
Merdeka Barat 9, di Jakarta, Selasa
(6/9).

228 07
Menaker: Pekerja Positive Republika
.
September Jakarta akan
2022
Terima Bantuan
Subsidi Upah

Pemerintah sebelumnya menetapkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU)
pengalihan subsidi BBM diberikan
kepada pekerja dengan gaji maksimum
Rp 3,5 juta. Terbaru, pemerintah
menyatakan pekerja di wilayah dengan
Upah Minimum Provinsi (UMP) di atas
Rp 3,5 juta seperti Jakarta akan ikut
menerima bantuan ini. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan, pekerja di
Jakarta ikut menerima karena terdapat
dua syarat gaji bagi penerima BSU.
"Misalnya DKI Jakarta yang UMP-nya
Rp 4,7 juta, maka pekerja tetap berhak
mendapatkan BSU karena aturannya
bagi pekerja yang gajinya senilai UMP,"
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kata Ida dalam diskusi daring FMB9,
Selasa (6/9/2022).
229 07
Kemnaker Terima Positive Suara.com
.
September 5 Juta Data Calon
2022
Penerima BSU
Tahun 2022 di
Tahap Awal,
Segera Disalurkan

Metro, Kementerian Ketenagakerjaan
menerima 5.099.915 data calon
penerima Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji/Upah (BSU) Tahun 2022
dari BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta,
Selasa (6/9/2022). Selain serah terima
data juga dilakukan penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama tentang
Penyaluran BSU Tahun 2022 antara
Kemnaker dengan Bank Himbara (Bank
BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank
Mandiri); Bank Syariah Indonesia (BSI);
dan PT Pos Indonesia. Ida
menambahkan setelah dilakukan serah
terima data, Kemnaker akan
melakukan check and screening serta
pemadanan data sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh. "Maka
tahun ini, tahun 2022 ini, untuk
mempercepat penyalurannya di
samping kami salurkan melalui Bankbank Himbara dan BSI, Kami juga
menyalurkan melalui PT Pos Indonesia.

230 07
Menaker: Pekerja Positive Investor Daily
.
September Jakarta dengan
2022
UMP Rp 4,7 Juta
Berhak Terima
BSU Rp 600 Ribu

- Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyebut, pekerja di DKI
Jakarta yang memiliki upah minimum
provinsi (UMP) sebesar Rp 4,7 juta
berhak menerima bantuan subsidi
upah (BSU) sebagai bantalan atas
kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM). Dalam peraturan yang telah
diterbitkan Kementerian
Ketenagakerjaan, BSU diperuntukkan
bagi pekerja dengan upah Rp 3,5 juta
atau senilai upah minimum provinsi
(UMP), kabupaten/kota. Alhasil,
pekerja dengan UMP DKI Jakarta yang
lebih dari Rp 3,5 juta tetap berhak
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menerima bantuan pemerintah
tersebut. "Misalnya DKI Jakarta upah
minimum Rp 4,7 juta, maka dia tetap
berhak mendapatkan BSU karena di
sini ketentuannya senilai upah
minimum Provinsi, Kabupaten, dan
Kota, meski upah minimumnya di atas
Rp 3,5 juta," ucap Ida dalam acara
Forum Merdeka Barat di Jakarta,
Selasa (6/9/2022).
231 07
Siap-siap, Pekerja Neutral E-kabari.com
.
September dengan Besaran
2022
Gaji Segini akan
Dapat BSU Rp 600
Ribu

Para pekerja dengan besaran gaji yang
ditentukan akan mendapatkan
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU). Pemerintah berharap
melalui BSU, masing-masing penerima
akan mendapat bantuan sebesar Rp
600 ribu. Menaker menyatakan saat ini
pihaknya terus menyiapkan berbagai
langkah percepatan penyaluran
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) tahun 2022.
Kemnaker juga 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.

232 07
BSU Dialokasikan Neutral Republika
.
September untuk 16 Juta
2022
Pekerja, Menaker:
Kemungkinan
Hanya 14 Juta
Penerima

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
mengalokasikan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) pengalihan subsidi BBM untuk 16
juta pekerja. Kendati demikian,
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memperkirakan jumlah
penerimanya hanya 14 juta pekerja.
Ida menjelaskan, jumlah penerima
kemungkinan hanya 14 juta karena
Kementerian Tenaga Kerja
(Kemenaker) mengecek ulang semua
data calon penerima yang diserahkan
oleh BPJS Ketenagakerjaan. Salah
satunya BSU untuk 16 juta pekerja
dengan anggaran program senilai 9,6
triliun.
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233 07
Menaker:
Positive Republika
.
September Penerima BSU
2022
Sebelumnya
Berpotensi Terima
Subsidi Tahun Ini

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan, pekerja yang
pernah menerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) sebelumnya tetap
berpotensi mendapatkan penyaluran
pada 2022 asalkan sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan. Jadi
patokannya bukan menerima atau
tidak tahun lalu tapi sudah sesuai
dengan kriteria yang diatur dalam
Permenaker," kata Menaker dalam
konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan Jakarta, Selasa
(6/9/2022). Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah
mengatur syarat dan kriteria penerima
BSU dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.
Kemenaker telah menerima
penyaluran data tahap pertama
sejumlah 5.099.915 pekerja, yang
penyalurannya diusahakan dilakukan
pekan ini setelah dilakukan
pemeriksaan dan pemadanan data.

234 07
Menaker:
Positive Republika
.
September Penyaluran BSU
2022
2022 untuk
Topang Daya Beli
Pekerja

"Saya ingin sampaikan bantuan
pemerintah berupa subsidi gaji atau
upah bagi pekerja atau buruh
tujuannya untuk mempertahankan
daya beli pekerja atau buruh dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya akibat
kenaikan harga," kata Ida dalam diskusi
virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)
bertajuk "Alih Subsidi BBM, Bansos
Topang Masyarakat Miskin" di Jakarta,
Selasa (6/9/2022). Ida menjelaskan
program BSU 2022 diberikan kepada
para pekerja untuk satu kali dengan
besaran Rp 600.000. Penyaluran BSU
diharapkan akan selesai secepatnya
paling lambat akhir tahun anggaran
2022, sehingga pekerja atau buruh
dapat mencairkan dan dapat
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membelanjakan subsidi itu.
Pemerintah juga memberikan syarat
lain untuk penerima BSU yakni telah
membayarkan iuran BPJS
Ketenagakerjaan sampai Juli 2022.
235 07
BLT Subsidi Gaji Positive Okezone
.
September Cair, Pekerja
2022
Jangan Kaget Cek
Rekening Saldo
Bertambah
Rp600.000

Berikut cara cek nama pekerja yang
berhak dapat BLT subsidi gaji
Rp600.000:. 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. Menteri
ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziah memastikan Kemnaker terus
berupaya agar BSU ini tersalurkan.

236 07
3 Fakta Pekerja
Neutral Detik
.
September Bergaji di Atas Rp
2022
3,5 Juta Bisa
Dapat BSU

1. Pekerja Gaji di Atas Rp 3,5 Juta
Dapat BSU. 3. UMP di Atas Rp 3,5 Juta.
Sekali lagi Ida menegaskan bahwa
pekerja atau buruh yang mendapatkan
BSU jika gajinya di atas Rp 3,5 juta juga
bisa mendapatkan bantuan. "Meskipun
upah minimumnya Rp 4,7 di atas Rp
3,5 juta, pekerja di DKI yang UMP-nya
Rp 4,7 juta tetap berhak mendapatkan
BSU ini," tutur Ida.

237 07
Humaniora
Neutral Antara Sulteng
.
September kemarin, status
2022
PPKM di Indonesia
hingga penyaluran
BLT

Sejumlah berita humaniora pada
Selasa (6/9) yang banyak menarik
perhatian pembaca dan masih layak
untuk disimak pagi ini, mulai dari
Kemendagri menyatakan bahwa semua
daerah di Indonesia berstatus level 1
PPKM hingga penyaluran BLT
pengalihan subsidi BBM. Selain itu, ada
berita perihal Wakil Presiden RI Ma'ruf
Amin meminta penyelenggaraan
Indonesian SDGs Corporate Summit
dioptimalkan, serta berita tentang
Menaker Ida Fauziyah mengusahakan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2022
mulai dilakukan pekan ini. 1.
Kemendagri: Semua daerah di
Indonesia statusnya PPKM level 1.
Kementerian Dalam Negeri

134

(Kemendagri) menyatakan bahwa
seluruh daerah di Indonesia statusnya
berada pada level 1 untuk
perpanjangan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar
Jawa-Bali.
238 07
Humaniora
Neutral Antara Riau
.
September kemarin, status
2022
PPKM di Indonesia
hingga penyaluran
BLT

Sejumlah berita humaniora pada
Selasa (6/9) yang banyak menarik
perhatian pembaca dan masih layak
untuk disimak pagi ini, mulai dari
Kemendagri menyatakan bahwa semua
daerah di Indonesia berstatus level 1
PPKM hingga penyaluran BLT
pengalihan subsidi BBM. Selain itu, ada
berita perihal Wakil Presiden RI Ma'ruf
Amin meminta penyelenggaraan
Indonesian SDGs Corporate Summit
dioptimalkan, serta berita tentang
Menaker Ida Fauziyah mengusahakan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2022
mulai dilakukan pekan ini. 1.
Kemendagri: Semua daerah di
Indonesia statusnya PPKM level 1.
Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) menyatakan bahwa
seluruh daerah di Indonesia statusnya
berada pada level 1 untuk
perpanjangan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar
Jawa-Bali.

239 07
Humaniora
Neutral Antara Papua
.
September kemarin, status
2022
PPKM di Indonesia
hingga penyaluran
BLT

Sejumlah berita humaniora pada
Selasa (6/9) yang banyak menarik
perhatian pembaca dan masih layak
untuk disimak pagi ini, mulai dari
Kemendagri menyatakan bahwa semua
daerah di Indonesia berstatus level 1
PPKM hingga penyaluran BLT
pengalihan subsidi BBM. Selain itu, ada
berita perihal Wakil Presiden RI Ma'ruf
Amin meminta penyelenggaraan
Indonesian SDGs Corporate Summit
dioptimalkan, serta berita tentang
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Menaker Ida Fauziyah mengusahakan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2022
mulai dilakukan pekan ini. 1.
Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) menyatakan bahwa
seluruh daerah di Indonesia statusnya
berada pada level 1 untuk
perpanjangan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar
Jawa-Bali. "Hasil asesmen PPKM kali ini
dan berdasarkan pertimbangan para
ahli masih ditetapkan seluruh daerah
di Indonesia berada di Level 1," kata
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan
Kemendagri Safrizal ZA lewat pesan
elektronik di Jakarta Selasa.
240 07
Cek Rekening BLT Neutral Okezone
.
September Subsidi Gaji
2022
Rp600. 000 Cair,
Pekerja Bisa Ambil
BSU di Pos
Indonesia

Dia menambahkan bahwa selain
melalui Bank Himbara, penerima juga
bisa mencairkan dana tersebut melalui
PT Pos Indonesia tanpa adanya biaya
tambahan. BLT subsidi gaji atau
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022
sebesar Rp600. 000 langsung ditransfer
ke rekening pekerja. Pencairan BLT
subsidi gaji ditargetkan pada Jumat
pekan ini. "Jadi setelah nantinya
disalurkan ke Bank Himbara maka dari
Bank Himbara akan ditranfer langsung
ke rekening pekerja yang berhak," kata
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
saat Diskusi Langsung Forum Merdeka
Barat 9 di channel YouTube FMB9ID,
Jakarta, Selasa (6/9/2022).

241 07
Pemerintah
Neutral Detik
.
September Pernah Janji BSU
2022
Rp 1 Juta,
Sekarang Cair Rp
600.000

Namun, nominal BSU yang akan cair
adalah sebesar Rp 600 ribu. Padahal
beberapa waktu lalu pemerintah
sempat menjanjikan BLT yang akan cair
sebesar Rp 1 juta. Meski demikian,
penyaluran BLT sebesar Rp 1 juta tak
kunjung terealisasi. "Ada program baru
yang diarahkan bapak Presiden, yaitu
bantuan subsidi upah untuk para
pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5
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juta," ungkap Airlangga dalam
konferensi pers hasil rapat terbatas
yang disiarkan di Instagram Sekretaris
Kabinet, Selasa (5/4/2022).
242 07
Pekerja Bergaji
.
September UMK Bisa Dapat
2022
BLT BBM Rp600
Ribu

Neutral Cakaplah

Pekerja dengan gaji sebesar upah
minimum kabupaten/kota (UMK)
berhak menerima bantuan langsung
tunai (BLT) BBM Rp600 ribu. Lebih
lanjut, syarat lain untuk bisa
mendapatkan BLT BBM adalah warga
negara Indonesia (WNI) yang
dibuktikan dengan nomor induk
kependudukan (NIK). Kebijakan itu
diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor
10 tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh. Dalam aturan tersebut,
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
memang menetapkan syarat penerima
BLT adalah pekerja dengan gaji
maksimal Rp3,5 juta ke bawah.

243 07
Menaker Pastikan Positive Dnaberita
.
September Alokasi Anggaran
2022
BSU Tidak Bocor

Pemerintah memastikan alokasi
anggaran bantuan subsidi upah (BSU)
tidak akan terjadi kebocoran.
Kebijakan itu sebagai bantalan
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) sebesar Rp 8,8 triliun. "Kami
meyakini tidak ada kebocoran karena
uang itu langsung di transfer ke
rekeningnya para penerima. Jadi tidak
mampir kemana-mana," kata Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam
diskusi 'Forum Merdeka Barat' dengan
tema 'Alih Subsidi BBM, Bansos Topang
Masyarakat Miskin', Selasa (6/9/2022).

244 07
Siap-siap BSU Cair Positive Pikiran Rakyat
.
September September 2022,
2022
Simak Persyaratan
Calon
Penerimanya!

Bantuan Subsidi Upah (BSU)
dikabarkan akan cair bulan September
2022, untuk itu calon penerima wajib
memerhatikan beberapa syarat untuk
menerimanya. Menaker Ida Fauziyah
juga berharap penyaluran dana BSU
bisa langsung dicairkan pada Jumat, 9
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September 2022. Kemenaker sangat
mengupayakan agar penyaluran BSU
setidaknya bisa disalurkan pada bulan
September 2022. Hal ini disampaikan
oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah dalam
konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan Jakarta, Selasa, 6
September 2022 kemarin.
245 07
Update 5 Syarat Positive Pikiran Rakyat
.
September Penerima BSU,
2022
BPJS
Ketenagakerjaan
Serahkan 5 Juta
Data Calon
Penerima

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menerima 5.099.915 data
calon penerima Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Tahun
2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. "Kita
sudah menandatangani MoU dengan
Bank Himbara, PT Pos, Bank Syariah
Indonesia dan sudah ada penyerahan
data tahap pertama dari BPJS
Ketenagakerjaan. Penyerahan data
dilakukan oleh Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo,
dan diterima langsung oleh Ida
Fauziyah. Berikut 5 syarat penerima
BSU, di antaranya adalah:.

246 07
Cara Cek
Neutral Detik
.
September Penerima BSU Rp
2022
600 Ribu di Situs
Kemnaker.go.id

Penerima bantuan dapat dicek di situs
Kemnaker.go.id. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
memastikanBSU mulai dicairkan hari
Jumat (9/9/2022). Cara Cek Penerima
BSU Rp 600 Ribu di Kemnaker.go.id
Buka browser di HP atau desktop Akses
situs bsu.kemnaker.go.id Daftar akun
jika belum pernah melakukan
registrasi. Pemerintah akan
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) bernilai Rp 600. 000 untuk
pekerja atau buruh sebagai
kompensasi kenaikan harga BBM.
Kemnaker sudah mencatat 5.099.915
data calon penerima BSU untuk tahap
satu.
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247 07
Menaker Sebut Positive Tirto.id
.
September Penyaluran BSU
2022
2022 untuk
Topang Daya Beli
Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menargetkan 16 juta
pekerja atau buruh mendapatkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022.
Pemerintah juga memberikan syarat
lain untuk penerima BSU yakni telah
membayarkan iuran BPJS
Ketenagakerjaan sampai Juli 2022.
Program BSU diberikan kepada para
pekerja untuk satu kali dengan besaran
Rp600 ribu. Ida mengatakan
penyaluran BSU diharapkan selesai
paling lambat akhir tahun anggaran
2022.

248 07
Jumlah Penerima Neutral Bisnis Indonesia
.
September BSU Hanya 14,6
2022
Juta Pekerja, Ini
Alasannya

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengungkapkan bahwa setelah
pihaknya melakukan pemadanan data
bersama BPJS Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek), Kementerian Sosial, dan
Badan Kepegawaian Negara, tercatat
hanya sekitar 14,6 juta pekerja yang
lolos syarat penerima BSU. Bagikan.
Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah yang
semula akan memberikan bantuan
subsidi upah (BSU) sebesar Rp600. 000
per orang untuk 16 juta pekerja, kini
jumlahnya menyusut menjadi 14,6 juta
penerima saja. "Kami juga memberikan
syarat lain untuk penerima BSU yakni
telah membayarkan iuran BPJS
Ketenagakerjaan sampai Juli 2022.

249 07
KABAR BAIK BSU Neutral Tribun News Jambi
.
September 2022 Segera Cair,
2022
Ini Syarat Dapat
Rp 600 Ribu

Pemerintah akan menyalurkan BSU Rp
600 ribu bagi pekerja seperti tahuntahun sebelumnya. Syarat Penerima
BSU 2022:. Di tengah kenaikan BBM
bersubsidi, Bantuan Subsidi Upah atau
BSU 2022 akan segera cair. Mengutip
dari Kompas.com, Kemanker
memastikan bahwa BSU akan cair
Jumat, 9 September 2022.

250 07
Cara Cek Nama
Positive Pikiran Rakyat
.
September Penerima BLT
Depok
2022
BBM di Link
cekbansos.kemens

Simak, berikut penjelasan cara cek
nama penerima BLT BBM di link
cekbansos.kemensos.go.id untuk dapat
bantuan Rp600. 000 dari Kemensos.
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os.go.id untuk
Dapat Bantuan
Rp600.000

Adapun untuk mendapatkan dana BLT
BBM, masyarakat harus lebih dulu
melakukan pendaftaran di DTKS, dan
mengetahui cara cek nama penerima
di link cekbansos.kemensos.go.id
untuk mendapatkan bantuan
Rpp600.000. Sebagaimana dikutip oleh
Pikiranrayat-Depok.com, berikut
penjelasan cara cek nama penerima
BLT BBM di link resmi Kemensos. 1.
Login ke link resmi Kemensos
(cekbansos.kemensos.go.id) untuk cek
nama penerima BLT BBM di DTKS. BLT
BBM senilai Rp600. 000 hingga saat ini
masih terus dicairkan oleh Kemnaker
kepada penerima PKH dan BPNT yang
sudah terdaftar di DTKS.

251 07
Kabar Gembira
Positive Tribun News
.
September dari Kemenaker,
Kupang
2022
BSU 2022 Senilai
Rp 600 Ribu Cair
Pekan Ini, Simak
Syarat Penerima

( Kemenaker ). Bantuan Subsidi Upah
atau BSU Tenaga Kerja atau BSU 2022
senilai Rp 600 ribu cair pekan ini.
Mengutip dari Kompas.com, Kemanker
memastikan bahwa BSU akan cair pada
pekan ini, tepatnya pada Jumat, 9
September 2022. Ada Kabar Gembira
dari Kementerian Ketenagakerjaan
Simak syarat penerima dan cara cek
penerima BSU Rp 600 ribu.

252 07
Syarat Penerima
.
September BLT Gaji Rp3,5
2022
Juta yang Cair
Minggu Ini

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
dalam keterangan resminya, Rabu
(7/9/2022) mengemukakan jika tak ada
aral melintang, maka pemerintah akan
segera mencairkan bantuan tersebut
pada minggu ini kepada para pekerja.
"Mudah-mudahan bisa segera kita
salurkan dalam minggu ini," kata Ida.
Kementerian Ketenagakerjaan telah
menerima 5,09 juta data para pekerja
berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta
yang rencananya akan diberikan
bantuan langsung tunai (BLT) berupa
subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu.
Lantas, apa saja syarat penerima
bantuan subsidi upah?.

Neutral Cnbc Indonesia
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253 07
BBM Naik,
Positive Republika
.
September Pemerintah
2022
Berikan Beragam
Bansos

Pemerintah akan memberikan
beragam bantuan sosial kepada
masyarakat guna menjaga daya beli
lantaran kenaikan harga BBM
bersubsidi. Saat diskusi secara daring
pada Selasa (6/9) Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menjelaskan para pekerja dengan gaji
di bawah Rp 3.5 juta dan senilai UMP
akan mendapat BSU sebesar Rp 600
ribu. Sementara, Menteri Sosial Tri
Rismaharini juga akan memberikan
bansos sebesar Rp 600 ribu kepada
penerima manfaat yang akan
disalurkan secara bertahap.

254 07
BSU 2022 Cair
.
September Pekan Ini, Login
2022
kemnaker.go.id
untuk Cek
Penerirma BLT
Subsidi Gaji

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 atau
BLT Subsidi Gaji akan dicairkan mulai
pekan ini, segera cek penerima dengan
login kemnaker.go.id. Melalui login
kemnaker.go.id, pekerja bisa melihat
statusnya terdaftar atau tidak sebagai
penerima BSU 2022 atau BLT Subsidi
Gaji. Para pekerja yang tercatat
menjadi penerima BSU 2022 atau BLT
Subsidi Gaji akan menerima uang
bantuan sebesar Rp600. 000 satu kali.
Selengkapnya terkait cara login
kemnaker.go.id untuk cek penerima
BSU 2022 dapat disimak pada akhir
artikel ini. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan
pihaknya mengusahakan penyaluran
BSU 2022 akan mulai dilakukan pekan
ini.

Positive Pikiran Rakyat
Depok
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Positive

Summary Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leaders (IVL) yang diadakan MNC Portal, mengapresiasi
Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto dengan penghargaan Best Overall di
MNC Conference Hall, INews Tower, Senin (5/9//2022) malam.

Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leaders (IVL) yang diadakan MNC Portal, mengapresiasi Wali Kota
Makassar Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto dengan penghargaan Best Overall di MNC Conference Hall,
INews Tower, Senin (5/9//2022) 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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Positive

Summary Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leaders (IVL) 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.

Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leaders (IVL) 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."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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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan tiga syarat atau kriteria bagi pekerja
untuk bisa mendapatkan bantuan subsidi upah BLT BBM Rp600 ribu. Syarat tersebut
tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh. Lalu ketiga, pekerja menerima gaji paling banyak sebesar Rp3,5 juta per
bulan. Dalam aturan tersebut, Kemenaker juga mencantumkan klausul khusus pekerja di
wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) lebih besar dari Rp3,5 juta.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan tiga syarat atau kriteria bagi pekerja untuk bisa
mendapatkan bantuan subsidi upah BLT BBM Rp600 ribu.Syarat tersebut tercantum dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.Mengutip beleid tersebut, Selasa (6/9), syaratsyarat tersebut yang pertama adalah warga negara Indonesia (WNI). Kewarganegaraan ini harus
dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK).Kedua, pekerja yang merupakan
peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Lalu ketiga, pekerja menerima gaji
paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.Untuk besaran gaji dalam syarat tersebut adalah upah
terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan sudah tercatat."Gaji/upah
terakhir yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan
tetap," demikian tulis beleid itu.Dalam aturan tersebut, Kemenaker juga mencantumkan klausul khusus
pekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) lebih besar dari Rp3,5 juta.Dengan
kondisi tersebut, maka persyaratan upah menjadi paling banyak sebesar UMK masing-masing dan
dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Sedangkan, bagi pekerja di wilayah yang tidak menetapkan
UMK, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi (UMP) masingmasing yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuanpenuh.Pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi
gaji ini dikecualikan bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau TNI/Polri.Lebih lanjut, Permenaker yang
ditetapkan pada 5 September 2022 itu menyatakan pemberian subsidi gaji diprioritaskan bagi pekerja
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yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan (PKH), atau bantuan produktif
usaha mikro pada tahun anggaran berjalan sebelum bantuan ini disalurkan.Bantuan subsidi upah ini
merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu pekerja dalam
menghadapi tekanan hidup.Sebagaimana instruksi Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, bantuan
dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan.Adapun total anggarannya mencapai Rp9,6 triliun. Melalui subsidi upah ini, masing-masing
penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600 ribu dan diberikan satu kali.Ikuti berita menarik
Indopolitika. com di Google NewsSebarkan:Facebook Twitter Telegram

145

Title

Berhasil Kembangkan Destinasi Wisata Berbasis Sejarah , Walikota Author
Mojokerto Raih Penghargaan IVL Season IX

_noname

Media

Berita Lima

Reporter

Date

06 September 2022

Tone

Link

http://beritalima.com/berhasil-kembangkan-destinasi-wisata-berbasis-sejarah-walikotamojokerto-raih-penghargaan-ivl-season-ix

Positive

Summary Walikota Mojokerto Hj. Ika Puspitasari S.E menjadi Kepala daerah wanita satu-satunya yang
meraih penghargaan prestisius dari MNC Group dalam ajang Indonesia Visionary Leader (IVL)
season IX, kategori Best in Leadership on Historical Tourism. Walikota yang akrab disapa Ning
Ita ini dinilai sukses dalam melakukan city branding Spirit of Majapahit di Kota Mojokerto.
Tawaran destinasi wisata berbasis sejarah di Mojokerto menjadi kekuatan dalam upaya
pemberdayaan kota.

Walikota Mojokerto Hj. Ika Puspitasari S.E menjadi Kepala daerah wanita satu-satunya yang meraih
penghargaan prestisius dari MNC Group dalam ajang Indonesia Visionary Leader (IVL) season IX, kategori
Best in Leadership on Historical Tourism.Walikota yang akrab disapa Ning Ita ini dinilai sukses dalam
melakukan city branding Spirit of Majapahit di Kota Mojokerto.Tawaran destinasi wisata berbasis sejarah
di Mojokerto menjadi kekuatan dalam upaya pemberdayaan kota. Berbagai pembangunan infrastruktur
untuk penunjang ekonomi dan pariwisata juga telah dilakukan dengan baik oleh perempuan berusia 43
tahun ini.Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam malam puncak Inagurasi Indonesia Visionary
Leader 2022 Sesion IX, X, dan XI, di MNC Conference Hall, Inews Tower, Jakarta, Senin (5/9/2022)
malam.Pada kesempatan itu, Ning Ita mengungkapkan rasa syukurnya mendapatkan penghargaan, dan
dijadikan motivasi untuk mengembangkan Kota Mojokerto sebagai Kota wisata"Terimakasih banyak atas
apresiasi yang diberikan oleh MNC Group, penghargaan ini merupakan sebuah motivasi, semoga bisa
menambah semangat saya dan seluruh pihak untuk mewujudkan Kota Mojokerto sebagai kota wisata
yang berbasis sejarah dan budaya," ujar Ning Ita.Kota Mojokerto tidak lepas dari sejarah besar Kerajaan
Majapahit, dan perjalanan masa kecil sang proklamator bangsa, Ir. Soekarno. Dua sejarah besar bangsa
Indonesia ini merupakan sebuah kekuatan bagi Kota Mojokerto dalam mewujudkan kota pariwisata
berbasis sejarah dan budaya.Sebelum diselenggarakan malam puncak inagurasi, telah dilakukan
presentasi dan penjurian pada bulan Maret 2022. Adapun juri dalam IVL 2022 diantaranya, Direktur
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Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, DR. Akmal Malik, M.Si, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UI, Prof, DR. Budi F, SE, M.Kom, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Prof Robert Simanjuntak
Ph.D, Ketua Pembina Indonesia Insitute For Corporate Directorship, Ir. Andi Ilham Said, Ph.D, serta Pakar
Komunikasi Politik UIN Jakarta, DR. Gungun Heriyanto, M.Si."IVL adalah signeture program yang telah
jadi komitmen dari MNC Portal Indonesia untuk ikut andil dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin
bangsa yang tangguh, yang memiliki visi yang memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa, tetapi
tetap mampu memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat," ujar Agung Firman Sampurna, Komisaris
Utama PT. MNC Asia Holding Tbk dalam sambutannya.Lebih lanjut dikatakan, IVL merupakan program
strategis yang diselenggarakan secara berkala oleh MNC Portal Indonesia sejak tahun 2017, untuk
mengetahui upaya yang dilakukan oleh para Kepala Daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan,
dan mengimplementasikan visi hebatnya dalam wilayah kerja masing-masing.Turut hadir tokoh-tokoh
Nasional dalam malam puncak inagurasi IVL 2022, diantaranya Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, La
Nyalla Mahmud Mattalitti, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno, Menteri Koperasi
dan UKM RI, Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, serta Menteri Hukum dan HAM
RI, Yasonna Laoly.Sebagai informasi, 5 Kepala Daerah dari Jawa Timur yang berhasil meraih penghargaan
Indonesia Visionary Leader 2022 diantaranya Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, Wali Kota Surabaya,
Eri Cahyadi, Wali Kota Madiun, Maidi, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, dan Bupati Ngawi, Ony Anwar
Harsono.
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Positive

Summary Kesuksesan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dalam memimpin dan
mengelola potensi- potensi daerah Sidoarjo mendapatkan apresiasi tertinggi di ajang
Indonesia Visionary Leader 2022 (IVL) yang diselenggarakan oleh MNC Portal Indonesia
Jakarta Senin (5/9/2022) malam. Gus Muhdlor dinobatkan sebagai Best Leadership Based on
Potential Area. Bupati Sidoarjo yang akrab dipanggil Gus Muhdlor hadir langsung dan
mengapresiasi penghargaan bergengsi ini. Harapannya Sidoarjo semakin pesat tumbuh dan
berkembang menjadi kawasan potensi strategis penyokong pembangunan nasional," terang
Gus Muhdlor dalam rilis yang diterima beritajatim.com. Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor
Ali (Gus Muhdlor).

Kesuksesan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dalam memimpin dan mengelola
potensi - potensi daerah Sidoarjo mendapatkan apresiasi tertinggi di ajang Indonesia Visionary Leader
2022 (IVL) yang diselenggarakan oleh MNC Portal Indonesia Jakarta Senin (5/9/2022) malam.google.com,
pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0Gus Muhdlor 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 oleh 14 kab/kota.Bupati Sidoarjo yang
akrab dipanggil Gus Muhdlor hadir langsung dan mengapresiasi penghargaan bergengsi ini. Selain
Sidoarjo, ada empat kepala daerah di Jawa Timur juga mendapatkan penghargaan pada Malam Inagurasi
yang menjadi ajang apresiasi kepala daerah tersebut. Yakni Walikota Surabaya, Walikota Mojokerto,
Bupati Ngawi dan Walikota Madiun."Dengan potensi daerah luar biasa yang dimiliki Sidoarjo sekarang
dibutuhkan strategi dan penanganan ektra terlebih kita semua masih bersama - sama bangkit pasca
pandemi Covid-19, dan melalui program daerah seperti KURDA Sayang, KURMA dan program strategis
lainya. Harapannya Sidoarjo semakin pesat tumbuh dan berkembang menjadi kawasan potensi strategis
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penyokong pembangunan nasional," terang Gus Muhdlor dalam rilis yang diterima
beritajatim.com.Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor)Turut hadir dalam acara ini Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Tenaga Kerja & 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 mengaspresiasi 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.Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan, diharapakan kedepan semakin
banyak pemimpin - pemimpin daerah yang visioner yang saling menginpirasi dan semangat berkolaborasi
untuk membangun daerah - daerah menjadikan Indonesia semakin maju dan berdaya.Pada kesempatan
itu, Menteri PAN RB Tjahyo Kumolo (alm) 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 oleh perwakilan dari keluarga, yakni putri pertama Tjahyo Kumolo (alm), Rahajeng
Widyaswari.Ajang IVL 2022 ini telah melalui proses penjurian. Para juri yang menilai di antaranya, 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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Negative

Summary Hari ini Selasa (6/9) Serikat buruh dikabarkan bakal menggelar aksi demonstrasi besarbesaran secara serentak menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 6
September 2022 di 33 provinsi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal mengatakan akan ada puluhan ribu buruh yang akan menggelar demo. Adapun aksi
demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di depan Gedung DPR. Dalam kesempatan yang
sama, Ia meminta Pimpinan DPR memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan,
Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM.

Hari ini Selasa (6/9) Serikat buruh dikabarkan bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran secara
serentak menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 6 September 2022 di 33
provinsi.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan akan ada puluhan
ribu buruh yang akan menggelar demo. Adapun aksi demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di depan
Gedung DPR.Dalam kesempatan yang sama, Ia meminta Pimpinan DPR memanggil Menko
Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan
kenaikan harga BBM."Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh
dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus
law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen," ujar Said melalui pernyataan
tertulis, Minggu (4/9/2022).Said Iqbal mengungkap ada beberapa alasan mengapa buruh menolak
kenaikan harga BBM.Pertama, harga BBM naik tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat. Kedua,
buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak duniaDi sisi lain Said
Iqbal mengungkap bahwa upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri
Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali
menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penguapahan."Dengan kata
lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," kata Said.
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Positive

Summary Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leaders (IVL) 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. Danny 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.

Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leaders (IVL) 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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Positive

Summary Komandan Lanal Simeulue Letkol Laut (P) Hendra Dwinanto, S.H, M.Tr.Opsla, menghadiri
rapat secara Video Conference dalam rangka Antisipasi Dampak Kenaikan Bahan Bakar
Minyak (BBM), bertempat di Ruangan Ate Fulawan Mapolres Simeulue, Selasa (6/09/2022).
Rapat secara Video Conference dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri
Keuangan (Menkeu), Menteri Sosial (Mensos), Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Panglima
TNI, Jaksa Agung dan Kapolri dalam rangka Antisipasi Dampak Kenaikan BBM. Dalam acara
tersebut di jelaskan, pemerintah memahami bahwa akan terjadi peningkatan harga
komoditas pokok yang diakibatkan kenaikan harga BBM. Bupati Simeulue diwakili oleh Staf
Ahli Amin Amran Z, S.E, Dandim 0115/SML diwakili oleh Pjs.

Komandan Lanal Simeulue Letkol Laut (P) Hendra Dwinanto, S.H, M.Tr.Opsla, menghadiri rapat secara
Video Conference dalam rangka Antisipasi Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), bertempat di
Ruangan Ate Fulawan Mapolres Simeulue, Selasa (6/09/2022).Rapat secara Video Conference dipimpin
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Sosial (Mensos), Menteri
Tenaga Kerja (Menaker), Panglima TNI, Jaksa Agung dan Kapolri dalam rangka Antisipasi Dampak
Kenaikan BBM.Dalam acara tersebut di jelaskan, pemerintah memahami bahwa akan terjadi peningkatan
harga komoditas pokok yang diakibatkan kenaikan harga BBM. Namun pemerintah berupaya semaksimal
mungkin menahan supaya harga barang yang lain tidak meningkat terlalu besar dan juga berharap agar
masyarakat bisa mendapatkan bantuan sosial.Hadir mengikuti rapat secara video conference,Pj. Bupati
Simeulue diwakili oleh Staf Ahli Amin Amran Z, S.E, Dandim 0115/SML diwakili oleh Pjs. Pasintel Kodim
0115/SML Letda Inf Salman Bhakti Daulay, Danlanal Simeulue Letkol Laut (P) Hendra Dwinanto S.H, M.Tr.
Opsla, Kapolres Simeulue AKBP Jatmiko S.H, M.H, Kajari Simeulue R. Hari Wibowo, S.H, M.H, Perwira Staf
Polres Simeulue.
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Negative

Summary BLT BBM dan BSU merupakan dua bantuan berbeda dengan target penerima yang berbeda
pula. Lalu bagaimana cara mendapatkan BLT BBM dan BSU?. Mereka yang sudah menerima
BLT BBM tidak akan menerima BSU, begitupun sebaliknya. Apabila terdaftar sebagai calon
penerima BLT BBM Rp 600.000, maka akan mendapatkan notifikasi telah terdaftar sebagai
calon penerima BSU.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan bantuan sosial (bansos) sebagai bantalan bagi
masyarakat yang terimbas kenaikan harga BBM cair mulai pekan ini. Jenisnya adalah bantuan langsung
tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).BLT BBM dan 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 dikutip dari CNBC Indonesia TV, Senin (5/9/2022).Lalu
bagaimana cara mendapatkan BLT BBM dan BSU?Untuk 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.Lalu untuk mengetahui apakah Anda juga termasuk
penerima BLT BBM atau tidak, bisa mengunjungi laman kemnaker.go.id. Selanjutnya daftar akun, apabila
belum memiliki akun maka harus melakukan pendaftaran.Close Ads XSetelah mendaftar, login ke dalam
akun dan lengkapi profil seperti foto profil, tentang kamu, status pernikahan, dan tipe lokasi. Kemudian
cek pemberitahuan.Apabila terdaftar sebagai calon penerima BLT BBM Rp 600.000, maka akan
mendapatkan notifikasi telah terdaftar sebagai calon penerima BSU. Begitu pun jika tidak, akan
mendapat notifikasi sesuai keterangan.Jika kamu merasa telah memenuhi syarat penerima BLT BBM Rp
600. 000 tetapi tidak terdaftar, bisa langsung mengusulkan dalam program sanggah di situs Kementerian
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Sosial https://cekbansos.kemensos.go.id.Selain BLT BBM, Pemerintah juga menyediakan BSU. Lalu
bagaimana cara mendapatkanya?Sebagai informasi, Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 9,6 triliun
untuk 16 juta pekerja dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu sekaligus.Adapun,
syarat mendapat BSU adalah pekerja yang memiliki gaji/upah Rp 3,5 juta/bulan atau setara upah
minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK). Syarat mendapat BSU adalah
pekerja yang memiliki gaji/upah Rp 3,5 juta/bulan atau setara upah minimum provinsi (UMP) atau upah
minimum kabupaten/kota (UMK).Namun demikian, tidak semua pekerja yang bergaji sebesar itu bisa
mendapatkan BSU. Pekerja yang dikecualikan adalah mereka yang telah menerima PKH (Program
Keluarga Harapan), BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), Kartu Prakerja, ASN dan anggota TNIPolri.Oleh karena itu, setelah mengurangi para pekerja yang tidak masuk persyaratan penerima BSU
tersebut, jumlah penerima BSU menjadi hanya 14.639.675 orang."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," kata Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers, Senin (5/9/2022).
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Positive

Summary CARA CEK untuk Pekerja, Dikirim via Rekening Bank Anda. Jangan lupa cek Anda pekan ini.
Untuk kegiatan besok, Kemenaker akan melakukan penandatanganan PKB antara Himpunan
Bank Milik Negara (Himbara) dengan PT Pos Indonesia (Persero). BSU Tahun 2022
merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu 16 juta
pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.

Mulai bulan September pemerintah akan mencairkan bantuan subsidi upah (BSU).Jangan lupa cek Anda
pekan ini.Mulai hari ini, Selasa (6/9/2022), BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan data calon penerima
disertai penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama penyaluran subsidi gaji."Data calon penerima sudah
diterima. Sekarang prosesnya menunggu pemadanan data ASN dengan data supaya tidak nyasar ke ASN,"
ujar Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari kepada Kompas.com, Senin
(5/9/2022).Pemadanan data ke Kementerian Sosial (Kemensos) telah selesai dilakukan."Kalau
pemadanan data dengan Kemensos (BLT) sudah kelar," lanjut dia. Untuk kegiatan besok, Kemenaker akan
melakukan penandatanganan PKB antara Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan PT Pos
Indonesia (Persero)."Ini sedang disiapkan bersama dengan BNI, BRI, Mandiri, dan BTN," ucap Dita.BSU
Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu 16 juta
pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.Total anggaran subsidi gaji tahun 2022 ini
sebesar Rp 9,6 triliun. Melalui ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp
600.000."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga
yang terjadi secara global," pungkasnya.Bantuan sosial kepada pekerja/karyawan ini bisa
dicek.Penyaluran dikirim langsung ke pekerja.Besaran 2022 yakni Rp 600 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 kepada penerima yang telah memenuhi syarat.Kini Kemnaker terus menyiapkan berbagai
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langkah percepatan penyaluran tahun 2022 tersebut.Sehingga tujuannya untuk menjamin tersalurkan
secara cepat, tepat, dan akuntabel.Lantas bagaimana cara mengecek penerima 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 .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
website2. 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
2022-BSU Rp600 ribu diberikan ke pekerja yang bergaji Rp3,5 juta per bulan.-Warga Negara Indonesia
(WNI)-Berprofesi sebagai pekerja upah/gaji-Peserta aktif BPJS KetenagakerjaanLangkah-langkah
Penyaluran 2022Dikutip dari laman setkab.go.id, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyebut Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah.Sebagaimana
instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), akan disalurkan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan yang masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu. Total anggaran
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 . Kami terus berupaya agar ini dapat tersalurkan
pada September 2022 ini," ujar Menaker Ida.Ida menjelaskan, perihal langkah-langkah untuk penyaluran
, di antaranya:-Penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana-Finalisasi
regulasi berupa peraturan Menaker tentang penyaluran-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
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.CARA CEK untuk Pekerja, Dikirim via Rekening Bank Anda
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Positive

Summary "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
Pomanto saat menerima penghargaan di MNC Conference Hall, INews Tower, Senin (5/9)
malam. Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menerima penghargaan Best Overall
saat Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leaders (IVL) yang diadakan MNC Portal. Wali kota
yang akrab disapa Danny ini diganjar penghargaan karena dinilai menjadi kepala daerah yang
berhasil melakukan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 secara cepat dan optimal.
Danny mengatakan, 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.

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menerima penghargaan Best Overall saat Malam Inagurasi
Indonesia Visionary Leaders (IVL) yang diadakan MNC Portal. Wali kota yang akrab disapa Danny ini
diganjar penghargaan karena dinilai menjadi kepala daerah yang berhasil melakukan pemulihan ekonomi
pascapandemi Covid-19 secara cepat dan optimal."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 Pomanto saat menerima penghargaan di MNC Conference Hall, INews Tower, Senin
(5/9) malam.Danny mengatakan, 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," ujarnya.Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI La
Nyalla, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi dan UKM
Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H.
Laoly.
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Positive

Summary Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leaders (IVL) 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.

Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leaders (IVL) 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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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.Sebelumnya, jajaran KSPN dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan
pekerja melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.KSPN
mengawali audiensi dengan menyampaikan berbagai kendala yang masih dihadapi oleh pekerja mulai
dari tingginya pemutusan hubungan kerja karena relokasi pengusaha, rumusan upah minimum yang
belum dapat menjamin keadilan di berbagai daerah, hingga menurunnya angka pekerja tetap.Selain itu,
KSPN juga menyampaikan harapan agar Pemerintah dapat menambah kembali berbagai program
pendidikan dan pelatihan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja, program KUR bagi
pekerja yang memiliki usaha sampingan, pemberian sertifikasi kompetensi bagi pekerja, serta
pemberdayaan ekonomi bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sulawesi Selatan menggelar Job Fair Virtual selama tiga hari pada Senin-Rabu (2931/8/2022). Job fair virtual ini diikuti oleh 68 perusahaan, dan terdapat 5500 kuota lowongan
pekerjaan dari 174 jabatan (inklusi, disabilitas, dan non-disabilitas) di wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan yang terdiri atas berbagai sektor lapangan usaha, seperti retail, percetakan,
perhotelan dan restoran, pertambangan, perbankan, dan konstruksi.

Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi
Selatan menggelar Job Fair Virtual selama tiga hari pada Senin-Rabu (29-31/8/2022).Job fair virtual ini
diikuti oleh 68 perusahaan, dan terdapat 5500 kuota lowongan pekerjaan dari 174 jabatan (inklusi,
disabilitas, dan non-disabilitas) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas berbagai sektor
lapangan usaha, seperti retail, percetakan, perhotelan dan restoran, pertambangan, perbankan, dan
konstruksi.Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, Job fair dilakukan sebagai upaya
dalam menjembatani antara demand dan supply ketenagakerjaan, sehingga terbangun situasi link and
match yang semakin kondusif."Jadi bagaimana job fair virtual yang kita lakukan ini mampu
mengakomodir yang namanya tuntutan permintaan angkatan kerja dan langsung mendapatkan
pekerjaan," kata Sekjen Anwar di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (30/8/2022).Ia mengatakan, job fair
virtual seperti ini juga akan diselenggarakan di provinsi-provinsi lain agar semakin banyak pencari kerja
yang mendapatkan pekerjaannya dan pemberi kerja yang memperoleh pekerjanya."Keberhasilan yang
dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan ini akan saya sampaikan ke tempat-tempat lain biar tempat-tempat
lain juga mengikuti keberhasilan yang kita lakukan," ucapnya.Pada kesempatan itu Sekjen Anwar
mengatakan bahwa saat ini dunia ketenagakerjaan di hadapkan pada tiga tantangan yang perlu direspons
secara cepat. Tiga tantangan yang dimaksud, yaitu bonus demografi, disrupsi teknologi digital, dan tidak
kurang dari 50 persen angkatan kerja Indonesia diisi generasi milenial dan generasi Z."Tantangantantangan ini harus direspons dan dikelola dengan baik. Salah satunya kita memiliki sistem untuk
mengkomunikasikan antara demand dan supply yang namanya Pusat Pasar Kerja.Jadi Pusat Pasar kerja
ini kita ingin menghadirkan bahwa ketenagakerjaan ini seperti pasar. Mereka ada demand dan supply
dari sisi ketenagakerjaan," ucapnya.

160

Title

Berhasil Percepatan Pemulihan Ekonomi, Walkot Danny Raih
Penghargaan Best Overall IVL

Author

_noname

Media

Kompas

Reporter

Date

06 September 2022

Tone

Link

http://regional.kompas.com/read/2022/09/06/10493301/berhasil-percepatan-pemulihanekonomi-walkot-danny-raih-penghargaan-best

Positive

Summary Walkot Danny mengaku bersyukur bisa menerima penghargaan yang diraih oleh Pemerintah
Kota (Pemkot) Makassar dalam program IVL tersebut. Maka dari itu, penghargaan ini harus
memacu kita semua untuk kedepannya bisa bekerja dua kali lebih baik," ungkap Walkot
Danny dalam keterangan persnya, Selasa (6/9/2022).

Wali Kota (Walkot) Makassar Ramdhan "Danny" Pomanto berhasil meraih penghargaan Best Overall dari
Indonesia Visionary Leader (IVL) yang diselenggarakan oleh Media Nusantara Citra (MNC) Portal, di MNC
Conference Hall, INews Tower, Senin (5/9/2022).Walkot Danny mengaku bersyukur bisa menerima
penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam program IVL tersebut.Menurut
Danny, penghargaan yang diberikan itu merupakan tanda sekaligus bukti bahwa hasil yang dicapai ini
bisa bermanfaat bagi masyarakat dan membawa kemajuan Kota Makassar."Kita patut bersyukur atas
kerja keras dan karena semua pihak yang terlibat membuat kita berhasil meraih penghargaan di atas
penghargaan, yaitu Best Overall yang artinya semua kategori kita juara. Maka dari itu, penghargaan ini
harus memacu kita semua untuk kedepannya bisa bekerja dua kali lebih baik," ungkap Walkot Danny
dalam keterangan persnya, Selasa (6/9/2022).Hal itu disampaikan oleh Walkot Danny seusia menerima
penghargaan Best Overall pada Malam Inagurasi IVL yang digelar di MNC Conference Hall, INews Tower,
Senin.Sebagai informasi, Indonesia Visionary Leader (IVL) merupakan program rutin yang
diselenggarakan MNC Portal Indonesia untuk menggali upaya pemerintah daerah dalam merumuskan,
mengomunikasikan, mengimplementasikan, sekaligus membudayakan visi kepemimpinan kepala daerah
di wilayahnya masing-masing.Pada IVL 2022 kali ini, terdapat setidaknya 14 kepala daerah yang berhasil
meraih penghargaan terbaik secara keseluruhan berupa Best Overall.Hal itu dikarenakan, ke-14 daerah
tersebut dinilai berhasil dalam melakukan percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.Turut
hadir pada kesempatan tersebut Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) La Nyalla
serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.Kemudian ada
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly.
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Summary Sebanyak 4.992 peserta mengikuti kegiatan bursa kerja virtual bertajuk "Unpad Virtual Job
Fair 2022" kerja sama Pusat Pengembangan Karier Unpad dengan Jobs.id. Kegiatan bursa
kerja virtual ini digelar di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri,
Bandung, Senin dan Selasa (5-6/9/2022).

Sebanyak 4.992 peserta mengikuti kegiatan bursa kerja virtual bertajuk "Unpad Virtual Job Fair 2022"
kerja sama Pusat Pengembangan Karier Unpad dengan Jobs.id.Kegiatan bursa kerja virtual ini digelar di
Grha Sanusi Hardjadinata Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung, Senin dan Selasa (56/9/2022).Kepala Pusat Pengembangan Karier Unpad Dr. Rosaria Mita Amalia, M.Hum, menjelaskan,
bursa kerja ini digelar untuk mendorong peningkatan angka serapan lulusan perguruan tinggi, khususnya
bagi lulusan Unpad.Karena itu, 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 saat menyampaikan laporan di acara pembukaan, Senin (5/9/2022).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 sendiri dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI Prof. Anwar Sanusi
secara virtual.
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Summary Sedangkan dari Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas, hadir Kepala UPT
BLKPP Kepri, Tri Ciptoningsih, bersama pejabat struktural dan fungsional di BLKPP
Disnakertrans Provinsi Kepri. UPTD BLKPP Provinsi Kepri mengusulkan kembali agar daerah
Kepri yang berada di garda terdepan, berbatasan langsung dengan negeri jiran singapura dan
Mmalaysia, mendapatkan kuota peserta pelatihan boarding. Tags bbpvp serang BLK Kepri
DPRD Provinsi Kepri.

Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang membidangi urusan ketenagakerjaan bersama Kepala Balai
Latihan Kerja dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau melakukan
kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ( BBPVP ) Serang.Dalam upaya
peningkatan kualitas pelatihan, daya serap lulusan dan penurunan tingkat pengangguran di Kepulauan
Riau,Selain Kunjungan ke BBPVP Serang, beberapa anggota Komisi IV juga telah mengunjungi BBPVP
Semarang lebih awal, Kedua Balai Besar ini adalah milik Kementerian Tenaga Kerja ( Kemnaker ) RI, fokus
dalam reorientasi, revitalisasi, dan rebranding Balai Latihan Kerja.Di Indonesia hanya ada 6 Balai Besar, 4
diantaranya lagi yaitu BBPVP Bekasi, BBPVP Bandung, BBPVP Medan dan BBPVP Makassar. Keunggulan
Balai Besar selain menyelenggarakan pelatihan yang berkualitas, juga didesain untuk melakukan
reformasi kelembagaan pelatihan, rebranding persepsi, redesain substansi pelatihan, serta revitalisasi
sarana dan prasarana pelatihan.Anggota DPRD Komisi IV yang hadir dalam kunjungan tersebut adalah Hj.
Deby Maryanti, A.Md, Ir. Wirya Putra Sarsilalahi, Lis Darmansyah, SH, MH, Muhammad Taufiq, SH, MM,
Saproni, SE, Uba Ingan Sigalingging, S.Sn dan Hanafi Ekra, S.Ag, didampingi oleh bagian humas dan staff
DPRD Provinsi kepulauan Riau.Sedangkan dari Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas,
hadir Kepala UPT BLKPP Kepri, Tri Ciptoningsih, bersama pejabat struktural dan fungsional di BLKPP
Disnakertrans Provinsi Kepri.BBPVP Serang, hadir Bapak Sugiyanto, ST, MM selaku Kepala Bagian Tata
Usaha, Ibu Chairuka Dhewy IDI, S.Si, M.Si selaku Koordinator Pelaksana Bidang Penyelenggaraan dan
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Pemberdayaan, Bapak Sayekto, ST, M.Si selaku Sub Koordinator Pelaksana Seksi Pemberdayaan dan
Bapak Endang, SH selaku Sub Koordinator Pelaksana Seksi Penyelenggaraan BBPVP Serang, menerima
kunjungan rombongan dengan ramah.Dalam kunjungan ini dilakukan sharing session mengenai program
terkini dan proses bisnis yang ada di BBPVP Serang. Dilanjutkan dengan kunjungan ke workshop Kejuruan
Las dan Listrik sebagai kejuruan Unggulan, diluar jurusan lain di BBPVP Serang.Pembangunan BLK dan
penerapan pelatihan berbasis kompetensi, untuk kejuruan Las, food beverage dan perhotelan, saat ini
kemnaker sedang mendapatkan bantuan soft loan dari Negara Austria.Mengambil konsep BLK Maritim,
ada tiga BLK yang medapatkan bantuan yaitu BBPVP Medan, BBPVP Serang, dan BBPVP Makassar.Ada 4
komponen utama kegiatan, yaitu pembangunan gedung workshop, pengadaan peralatan pelatihan,
pelatihan instruktur dan manajemen, serta pengembangan program pelatihan.Dalam paparan BBPVP
Serang terlihat proses bisnis pelaksanaan pelatihan tergambar dengan baik, di mulai dari Training Need
Analysis - TNA, penyusunan program, evaluasi program, masukan dari dunia usaha dunia industri,
rekrutmen peserta, seleksi peserta, dan proses pelatihan, benar - benar menunjukkan ketepatan tujuan
pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan skill individu pekerja di perusahaan.Saat ini Sertifikasi
pelatihan di Kemnaker menggunakan LSP P2 berkedudukan di BLK UPT di Kemnaker.Hubungan dengan
stakeholder juga terjalin baik dengan kementerian / Lembaga seperti Kemdiknas, KESDM, KLHK, Kadin,
BNSP dan pemangku kepentingan lain baik di daerah maupun pusat dalam bingkai Skill Development
Centre - SDC. Hal ini dilakukan untuk mengatasi hambatan - hambatan di sektor hulu seperti kebijakan
dan penerapan Undang-Undang, sinkronisasi dan harmonisasi ruang lingkup kegiatan dan
kewenangan.Tampak pula on the job training atau pemegangan di industri yang mampu mengatasi
gab/kesenjangan pengetahuan dunia kerja untuk peserta pelatihan.Peserta pelatihan dapat berasal dari
kabupaten / kota, provinsi di seluruh Indonesia melalui di program boarding. Program yang muncul untuk
mengatasi kesenjangan kompetensi masyarakat di Indonesia.UPTD BLKPP Provinsi Kepri mengusulkan
kembali agar daerah Kepri yang berada di garda terdepan, berbatasan langsung dengan negeri jiran
singapura dan Mmalaysia, mendapatkan kuota peserta pelatihan boarding.Siswa pelatihan mendapatkan
informasi tentang lowongan kerja di balai - balai Latihan kerja pusat, dan menghadirkan rekrut pekerja
setelah pelatihan dari mitra perusahaan BLK.Hadirnya stake holder perusahaan dalam memberikan
masukan dalam penyusunan program pelatihan, membuat lengkap dan sempurnalah pemenuhan
kompetensi peserta pelatihan di BLK.Dalam proses mengajar juga pelibatan supervisor, manager dan
HRD perusahaan sangat membantu BLK dalam mencapai target penyerapan lulusan BLK.Menjadikan BLK
sebagai wadah berkumpulnya calon - calon pekerja yang unggul dan tersertifikasi, selain membantu
perusahaan mengisi jabatan - jabatan pekerjaan di Indusri, namun berimplikasi mengurangi
pengangguran, mengurangi kemiskinan, mensejahterakan masyarakat, dan indikator keberhasilan Balai
Latihan kerja.Dengan kegiatan ini maka pelaksanaan pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja kedepan akan
lebih lagi, selain adopsi program dari pusat, penerapan materi softskill dan produktivitas, juga melibatkan
stakeholder dari swasta, yakni perusahaan dan penyalur tenaga kerja.Ditengah meningkatnya
pengangguran, maka BLK akan lebih siap melahirkan program - program unggul, SDM yang berkualitas,
kompeten dan berdaya saing.Tags bbpvp serang BLK Kepri DPRD Provinsi Kepri
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Summary Cara Dapat BLT BBM dan BSU:. BLT BBM yang dianggarkan sebesar Rp 12,4 triliun akan
diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 600 ribu. Apabila kamu
terdaftar sebagai calon penerima BLT BBM Rp 600.000, maka akan mendapatkan notifikasi
telah terdaftar sebagai calon penerima BSU. MURIANEWS, Jakarta- Pemerintah telah
menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak
(BBM) sebesar Rp 600 ribu masing-masing penerima.

MURIANEWS, Jakarta - Pemerintah telah menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan
subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 600 ribu masing-masing penerima. Bantuan tersebut
dikhususkan bagi 20,65 juga keluarga miskin.Kemudian, pemerintah juga menggelontorkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) bagi para tenaga kerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan tersebut
dikhususkan untuk 16 juta pekerja. Masing-masing pekerja akan mendapatkan uang sebesar Rp 600
ribu.Untuk mendapatkan bantuan ini, memang ada beberapa kriterianya, terutama untuk BLT BBM.
sebab bantuan ini memang dikhususkan untuk masyarakat miskin.Tetapi bagi Anda yang masuk dalam
kategori miskin dan belum mendapatkan, maka disarankan untuk mengajukan terlebih dahulu. Terlebih,
BLT BBM ini mulai dicairkan pada minggu ini.Cara Dapat BLT BBM dan BSU:1. BLT BBMBLT 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.Untuk mengetahui apakah kamu
termasuk penerima BLT BBM atau tidak, kunjungi laman kemnaker.go.id. Selanjutnya daftar akun, apabila
belum memiliki akun maka harus melakukan pendaftaran.Setelah mendaftar, login ke dalam akun dan
lengkapi profil seperti foto profil, tentang kamu, status pernikahan, dan tipe lokasi. Kemudian cek
pemberitahuan.Apabila kamu terdaftar sebagai calon penerima BLT BBM Rp 600.000, maka akan
mendapatkan notifikasi telah terdaftar sebagai calon penerima BSU. Begitu pun jika tidak, akan
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mendapat notifikasi sesuai keterangan.Jika kamu merasa telah memenuhi syarat penerima BLT BBM Rp
600. 000 tetapi tidak terdaftar, bisa langsung mengusulkan dalam program sanggah di situs Kementerian
Sosial https://cekbansos.kemensos.go.id.2. Subsidi GajiPemerintah menyiapkan anggaran Rp 9,6 triliun
untuk 16 juta pekerja dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu sekaligus.Syarat
mendapat BSU adalah pekerja yang memiliki gaji/upah Rp 3,5 juta/bulan atau setara upah minimum
provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK).Meski begitu, tidak semua pekerja yang
bergaji sebesar itu bisa mendapatkan BSU. Pekerja 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 penerima BSU menjadi hanya 14.639.675 orang."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," tutur Ida Fauziyah dalam konferensi pers, Selasa
(6/9/2022).Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: Kemnaker.go.id
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Summary Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leaders (IVL) yang diadakan MNC Portal, mengapresiasi
Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto dengan penghargaan Best Overall di
MNC Conference Hall, INews Tower, Senin (5/9/) malam.

Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leaders (IVL) yang diadakan MNC Portal, mengapresiasi Wali Kota
Makassar Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto dengan penghargaan Best Overall di MNC Conference Hall,
INews Tower, Senin (5/9/) 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. (**)Tags : Daerah Ekonomi Hukum
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Summary United Tractors membuka lowongan pekerjaan yang akan diposisikan sebagai Konsultan
Bisnis dan Purna Jual, Kepala Departemen Administrasi, Informasi dan Teknologi
Perusahaan, dan Kepala Departemen Bagian. United Tractors merupakan salah satu anak
usaha grup terbesar di Indonesia dari PT Astra Internasional TBK. United Tractors merupakan
distributor alat berat yang mengadopsi sejumlah produk merek ternama dunia seperti
Scania, Bomag, Komatsu, UD Trucks, dan Tadano. United Tractors, semakin berkembang
sebagai pemain utama di sektor dan industri dalam negeri.

Bagi kamu lulusan Sarjana (S1) dari berbagai jurusan dan ingin berkarier di perusahaan distributor alat
berat, simak lowongan kerja yang satu ini.United Tractors membuka lowongan pekerjaan yang akan
diposisikan sebagai Konsultan Bisnis dan Purna Jual, Kepala Departemen Administrasi, Informasi dan
Teknologi Perusahaan, dan Kepala Departemen Bagian.United Tractors merupakan salah satu anak usaha
grup terbesar di Indonesia dari PT Astra Internasional TBK. (ASII).United Tractors merupakan distributor
alat berat yang mengadopsi sejumlah produk merek ternama dunia seperti Scania, Bomag, Komatsu, UD
Trucks, dan Tadano.Melalui lima pilar yang terdiri dari mesin konstruksi, kontraktor penambangan,
pertambangan, industri konstruksi, dan energi. United Tractors, semakin berkembang sebagai pemain
utama di sektor dan industri dalam negeri.Mengutip dari instagram resmi @kemnaker, Selasa (6/9/2022),
berikut adalah persyaratan dan cara mendaftarnya.Persyaratan1. Konsultan Bisnis dan Purna
JualKualifikasi:- Lulusan Sarjana (S1) Ekonomi- Teknik IPK Minimal 3.00- Memiliki komunikasi yang baikMemiliki kemampuan bekerja sebagai tim- Bersedia ditempatkan di mana-mana2. Kepala Departemen
AdministrasiKualifikasi:- Lulusan (S1) Ekonomi, Akuntansi, atau Teknik Industri- IPK Minimal 3.00Memiliki kemampuan komunikasi yang baik- Mampu bekerja sebagai tim- Bersedia ditempatkan di manamanaBagi kamu lulusan Sarjana (S1) dari berbagai jurusan dan ingin berkarier di perusahaan distributor
alat berat, simak lowongan kerja yang satu ini.United Tractors membuka lowongan pekerjaan yang akan
diposisikan sebagai Konsultan Bisnis dan Purna Jual, Kepala Departemen Administrasi, Informasi dan
Teknologi Perusahaan, dan Kepala Departemen Bagian.United Tractors merupakan salah satu anak usaha
grup terbesar di Indonesia dari PT Astra Internasional TBK. (ASII).United Tractors merupakan distributor
alat berat yang mengadopsi sejumlah produk merek ternama dunia seperti Scania, Bomag, Komatsu, UD
Trucks, dan Tadano.Melalui lima pilar yang terdiri dari mesin konstruksi, kontraktor penambangan,
pertambangan, industri konstruksi, dan energi. United Tractors, semakin berkembang sebagai pemain
utama di sektor dan industri dalam negeri.Mengutip dari instagram resmi @kemnaker, Selasa (6/9/2022),
berikut adalah persyaratan dan cara mendaftarnya.Persyaratan1. Konsultan Bisnis dan Purna
JualKualifikasi:- Lulusan Sarjana (S1) Ekonomi- Teknik IPK Minimal 3.00- Memiliki komunikasi yang baikMemiliki kemampuan bekerja sebagai tim- Bersedia ditempatkan di mana-mana2. Kepala Departemen
AdministrasiKualifikasi:- Lulusan (S1) Ekonomi, Akuntansi, atau Teknik Industri- IPK Minimal 3.00Memiliki kemampuan komunikasi yang baik- Mampu bekerja sebagai tim- Bersedia ditempatkan di manamana3. Informasi dan Teknologi PerusahaanKualifikasi:- Lulusan Sarjana (S1) Teknologi Informasi, Sistem
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Informasi, Teknik Elektro atauTelekomunikasi Rekayasa- IPK minimal 3.00- Memiliki komunikasi yang
baik- Mampu bekerja sebagai tim- Bersedia ditempatkan di mana-mana4. Kepala Departemen
BagianKualifikasi:- Sarjana Ekonomi atau Mesin- Memiliki komunikasi yang baik- IPK minimal 3.00Mampu bekerja dalam tim- Bersedia ditempatkan di mana-manaCara mendaftarBagi kamu yang tertarik
untuk mendaftar bisa mengisi data diri secara online melalui situs resminya di
recruitment@unitedtractors.com.Lowongan kerja United Tractors ini ditutup hingga tanggal 9
September 2022.Perusahaan ini tidak pernah meminta pembayaran apa pun dari pelamar.
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http://www.ayobandung.com/umum/pr-794541493/bsu-2022-hanya-akan-cair-ke-4rekening-bank-ini-karyawan-dengan-kategori-ini-bisa-dapat-rp600-ribu

Neutral

Summary Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 dikabarkan akan segera cair ke rekening penerima
dalam waktu dekat ini. BSU 2022 ini akan disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan total
anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Lantas siapa saja karyawan yang bisa mendapatkan BSU 2022
Rp600 ribu ini?. Kabar pencairan ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo.

Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 dikabarkan akan segera cair ke rekening penerima dalam waktu
dekat ini.Kabar pencairan ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam rapat bersama
Presiden Joko Widodo.BSU 2022 ini akan disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan total anggaran
sebesar Rp9,6 triliun.Lantas siapa saja karyawan yang bisa mendapatkan BSU 2022 Rp600 ribu
ini?Berdasarkan pernyataan Menkeu Sri Mulyani, bantuan subsidi gaji ini akan diberikan pada karyawan
yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta.Dalam keterangannya, Sri Mulyani juga menyebutkan Menaker
akan segera menerbitkan petunjuk dan teknisnya agar bantuan segera tersalurkan."Nanti Ibu
Menakertrans akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada
para pekerja tersebut," kata Menkeu.
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Neutral

Summary Berikut informasi dan cara cek nama penerima di link bsu.kemnaker.go.id. Pencairan BSU
2022 Rp600. 000 diperkirakan akan segera cair pada bulan September, namun masih belum
bisa dipastikan kapan tanggal penyalurannya dimulai oleh Kemnaker. Sebagai informasi,
untuk mendapatkan BSU 2022 Rp600.000, pekerja atau penerima bantuan harus lebih dulu
melakukan cek nama penerima di link resmi bsu.kemnaker.go.id, untuk lebih memastikan
bahwa nama dan data penerima sudah terdaftar. Sebagaimana dikutip oleh PikiranrakyatDepok.com dari situs resmi Kemnaker, berikut penjelasan cara cek nama penerima BSU 2022
Rp600. 000 melalui link bsu.kemnaker.go.id. 1. Kapan BSU 2022 Rp600. 000 cair?

Kapan BSU 2022 Rp600. 000 cair? Berikut informasi dan cara cek nama penerima di link
bsu.kemnaker.go.id.Pencairan BSU 2022 Rp600. 000 diperkirakan akan segera cair pada bulan
September, namun masih belum bisa dipastikan kapan tanggal penyalurannya dimulai oleh
Kemnaker.Sebagai informasi, untuk mendapatkan BSU 2022 Rp600.000, pekerja atau penerima bantuan
harus lebih dulu melakukan cek nama penerima di link resmi bsu.kemnaker.go.id, untuk lebih
memastikan bahwa nama dan data penerima sudah terdaftar.Adapun BSU 2022 Rp600. 000 yang
disalurkan oleh Kemnaker, hanya dapat dicairkan oleh para pekerja atau buruh yang per bulannya hanya
mendapatkan gaji atau upah di bawah Rp3,5 juta, dengan syarat-syarat tertentu yang harus
dipenuhi.Dengan demikian, walaupun peraturan baru pencairan dana BSU 2022 masih belum resmi
dikeluarkan, akan tetapi penerima bisa mengikuti persyaratan dan peraturan pencairan tahun lalu (2021),
jika nantinya peraturan yang baru sama dengan yang sebelumnya diterapkan.Sebagaimana dikutip oleh
Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi Kemnaker, berikut penjelasan cara cek nama penerima BSU
2022 Rp600. 000 melalui link bsu.kemnaker.go.id.1. Pertama, sudah pasti wajib melakukan login ke situs
bsu.kemnaker.go.id.
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Neutral

Summary Namun Anda Perlu tahu juga pemerintah Via Cekbansos.kemensos.go.id telah menyiapkan
BLTM BBM senilai Rp 600.00. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia telah resmi naik
per 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Sebelum pengumuman secara resmi kenaikan harga
BBM, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk
mengumumkan terlebih dahulu bantuan sosial untuk bantalan subsidi BBM, salah satunya
BLT BBM Rp600.000. Besaran anggaran untuk dana bantuan sosial tersebut sebesar Rp24,17
triliun. Com pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan total anggaran Rp12,4 triliun.
Daftar Isi. , Pemerintah baru saja menaikkan harga BBM di Seluruh Indonesia dengan harga
yang cukup signifikan.

Daftar Isi, Pemerintah baru saja menaikkan harga BBM di Seluruh Indonesia dengan harga yang cukup
signifikan. Namun Anda Perlu tahu juga pemerintah Via Cekbansos.kemensos.go.id telah menyiapkan
BLTM BBM senilai Rp 600.00.Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia telah resmi naik per 3
September 2022 pukul 14.30 WIB.Sebelum pengumuman secara resmi kenaikan harga BBM, Presiden
Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengumumkan terlebih
dahulu bantuan sosial untuk bantalan subsidi BBM, salah satunya BLT BBM Rp600.000.Besaran anggaran
untuk dana bantuan sosial tersebut sebesar Rp24,17 triliun. Hal ini diinformasikan oleh Sri Mulyani dalam
konferensi pers.Dana tersebut merupakan pengalihan subsidi BBM yang bersumber dari Anggaran
Pengeluaran Belanja Negara (APBN)."Saya mengumumkan untuk penambahan bansos dulu, itu yang
diinstruksikan bapak Presiden hari ini, jadi masyarakat akan mulai mendapatkan bantuan sosial," ungkap
Sri Mulyani.Ada tiga jenis bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat dari total anggaran Rp24,17
triliun itu.Dikutip dari laman pikiranrakyat. com pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan total
anggaran Rp12,4 triliun.Bansos ini diberikan untuk 20.65 juta kelompok masyarakat dengan jumlah
Rp150 ribu dengan pembagian sebanyak empat kali, total Rp600.000.Kedua, bansos subsidi upah sebesar
Rp600. 000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Anggaran jenis bantuan
ini sebesar Rp9,6 triliun melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan jenis bansos ini diberikan satu kali.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan memastikan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun
2022 dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini, data pekerja calon penerima BSU tengah
diverifikasi dengan sejumlah lembaga terkait. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan BPJamsostek telah menyerahkan sebanyak 16 juta nama pekerja yang sesuai
dengan syarat dan kriteria penerima BSU tahun 2022. Adapun syarat pekerja penerima BSU
di antaranya pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta tercatat sebagai anggota aktif
BPJamsostek dan bukan berstatus sebagai ASN maupun anggota TNI-Polri.

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022
dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini, data pekerja calon penerima BSU tengah diverifikasi dengan
sejumlah lembaga terkait.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan BPJamsostek telah
menyerahkan sebanyak 16 juta nama pekerja yang sesuai dengan syarat dan kriteria penerima BSU tahun
2022. Adapun syarat pekerja penerima BSU di antaranya pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta
tercatat sebagai anggota aktif BPJamsostek dan bukan berstatus sebagai ASN maupun anggota TNIPolri.Menaker menjanjikan verifikasi data pekerja penerima BSU dan regulasi penyaluran BSU akan
rampung pada pekan ini sehingga penyalurannya dapat dilakukan sesegera mungkin. BSU dikucurkan
pemerintah sebagai salah satu bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak
kenaikan harga BBBM. Masing-masing pekerja akan menerima bsu sebesar Rp600 ribu yang dilakukan
melalui PT Pos Indonesia dan 5 bank BUMN yaitu bank Mandiri/ BRI/ BNI/ BTN/ dan BSI. Adapun total
anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun yang menyasar 16 juta pekerja.Hai, Sobat Medcom.id!
Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke redaksi@medcom.id.

173

Title

Login kemnaker.go.id untuk Cek Penerima BSU 2022, Bantuan
Rp600. 000 Segera Cair Pekan Ini

Author

_noname

Media

Pikiran Rakyat Depok

Reporter

Date

06 September 2022

Tone

Link

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095446934/login-kemnakergoid-untuk-cekpenerima-bsu-2022-bantuan-rp600000-segera-cair-pekan-ini

Neutral

Summary BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji bakal disalurkan pekan ini senilai Rp600. 000 kepada 16 juta
pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Meskipun saat ini teknis pencairan BSU
2022 Rp600. 000 sedang disiapkan, namun apabila mengacu penyaluran BLT Subsidi Gaji
tahun lalu, maka pekerja bisa cek nama penerima secara online dengan login
kemnaker.go.id.

Adakah pekerja yang menantikan kabar pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji? Jika iya, tidak perlu
khawatir karena informasi tersebut bisa didapat dalam artikel ini.Kepastian pencairan BSU 2022 atau BLT
Subsidi Gaji bagi pekerja telah diumumkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beberapa waktu lalu
saat menyikapi pengalihan subsidi BBM yang kini sudah diberlakukan.BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji
bakal disalurkan pekan ini senilai Rp600. 000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta
per bulan.Masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja bisa segera login kemnaker.go.id untuk cek
penerima BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600.000, merujuk penyaluran bantuan tahun
sebelumnya.Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai penyalur BSU 2022 tengah
menyiapkan dan bakal segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) pencairan BLT Subsidi Gaji yang
dikabarkan menelan anggaran Rp9,6 triliun.BSU 2022 Rp600. 000 bakal disalurkan dalam satu kali
pencairan kepada pekerja penerima BLT Subsidi Gaji yang sudah ditentukan oleh Kemnaker.Meskipun
saat ini teknis pencairan BSU 2022 Rp600. 000 sedang disiapkan, namun apabila mengacu penyaluran
BLT Subsidi Gaji tahun lalu, maka pekerja bisa cek nama penerima secara online dengan login
kemnaker.go.id.Dengan login kemnaker.go.id untuk cek nama penerima BSU 2022, maka pekerja yang
bisa mencairkan BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 yang dikabarkan bakal segera cair pekan ini, bakal terlihat.
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Positive

Summary Berikut informasi mengenai lima contoh attitude yang baik di dunia kerja dimana penting
diketahui oleh para calon pekerja atau karyawan. Pada postingan tersebut memaparkan
contoh attitude yang perlu dimiliki oleh para pekerja atau karyawan pada saat berada di
dunia kerja. Salah satu contohnya adalah seperti bagaimana nantinya untuk bersikap ketika
berada di tempat kerja bersama dengan rekan kerja yang ada. Apakah terdapat tips terkait
cara bersikap yang baik pada saat berada di dunia kerja?

Kabar bahagia bagi para pelamar kerja adalah pada saat menerima pemberitahuan terkait keberhasilan
untuk diterima menjadi pekerja.Terlebih apabila dalam mendapatkan pekerjaan tersebut memerlukan
perjuangan yang sangat keras untuk dapat bersaing dengan para pelamar kerja lainnya.Namun para calon
pekerja atau karyawan yang belum mempunyai pengalaman bekerja mungkin mengalami kebingungan
terkait bagaimana nantinya dunia kerja tersebut.Salah satu contohnya adalah seperti bagaimana
nantinya untuk bersikap ketika berada di tempat kerja bersama dengan rekan kerja yang ada.Apakah
terdapat tips terkait cara bersikap yang baik pada saat berada di dunia kerja? Apa saja contoh dari sikap
yang baik tersebut?Berikut informasi mengenai lima contoh attitude yang baik di dunia kerja dimana
penting diketahui oleh para calon pekerja atau karyawan.Informasi mengenai contoh tersebut dilansir
PortalJember. com dari Instagram @kemnaker pada postingan 5 Agustus 2022.Pada postingan tersebut
memaparkan contoh attitude yang perlu dimiliki oleh para pekerja atau karyawan pada saat berada di
dunia kerja.Menurut postingan tersebut contoh attitude ini perlu atau penting untuk diterapkan oleh
para pekerja, dimana kelima contoh tersebut adalah sebagai berikut.1. Bersikap sopan dan ramah.2.
Bersikap konsisten.3. Bertanggung jawab.4. Menjaga hubungan yang ada dengan rekan kerja.5. Bersikap
assertive, namun tetap dengan rendah hati.
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Positive

Summary Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meraih penghargaan dari MNC Group dalam ajang
Indonesia Visionary Leader (IVL) season IX. Wali Kota Mojokerto memperoleh penghargaan
untuk kategori Best in Leadership on Historical Tourism. Sebagai informasi, 5 Kepala Daerah
dari Jawa Timur yang berhasil meraih penghargaan Indonesia Visionary Leader 2022
diantaranya Wali Kota Mojokerto Ika Psupitasari, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Wali Kota
Madiun, Maidi, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, dan Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono.
Sosok yang akrab disapa Ning Ita ini dinilai sukses dalam melakukan city branding Spirit of
Majapahit di Kota Mojokerto. Ning Ita menjadi Kepala Daerah wanita satu-satunya yang
mendapat penghargaan pada IVL season IX. Tawaran destinasi wisata berbasis sejarah di
Mojokerto menjadi kekuatan dalam upaya pemberdayaan kota.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meraih penghargaan dari MNC Group dalam ajang Indonesia
Visionary Leader (IVL) season IX.Wali Kota Mojokerto memperoleh penghargaan untuk kategori Best in
Leadership on Historical Tourism. Sosok yang akrab disapa Ning Ita ini dinilai sukses dalam melakukan
city branding Spirit of Majapahit di Kota Mojokerto.Ning Ita menjadi Kepala Daerah wanita satu-satunya
yang mendapat penghargaan pada IVL season IX.Tawaran destinasi wisata berbasis sejarah di Mojokerto
menjadi kekuatan dalam upaya pemberdayaan kota. Berbagai pembangunan infrastruktur untuk
penunjang ekonomi dan pariwisata juga telah dilakukan dengan baik oleh perempuan berusia 43 tahun
ini.Penghargaan tersebut diserahkan dalam malam puncak Inagurasi Indonesia Visionary Leader 2022
Sesion IX, X, dan XI, di MNC Conference Hall, Inews Tower, Jakarta, Senin (5/9/2022) malam."Terimakasih
banyak atas apresiasi yang diberikan oleh MNC Group, penghargaan ini merupakan sebuah motivasi,
semoga bisa menambah semangat saya dan seluruh pihak untuk mewujudkan Kota Mojokerto sebagai
kota wisata yang berbasis sejarah dan budaya," ujar Ning Ita dalam keterangan tertulis, Selasa
(6/9/2022).Kota Mojokerto tidak lepas dari sejarah besar Kerajaan Majapahit dan perjalanan masa kecil
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sang proklamator bangsa, Ir. Soekarno. Dua sejarah besar bangsa Indonesia ini merupakan sebuah
kekuatan bagi Kota Mojokerto dalam mewujudkan kota pariwisata berbasis sejarah dan budaya.Sebelum
diselenggarakan malam puncak Inagurasi, telah dilakukan presentasi dan penjurian pada bulan Maret
2022.Adapun juri dalam IVL 2022 di antaranya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, DR.
Akmal Malik, M.Si, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Prof, DR. Budi F, SE, M.Kom, Guru Besar
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Prof Robert Simanjuntak Ph.D, Ketua Pembina Indonesia Insitute For
Corporate Directorship, Ir. Andi Ilham Said, Ph.D, serta Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta, DR. Gungun
Heriyanto, M.Si."IVL adalah signeture program yang telah jadi komitmen dari MNC Portal Indonesia untuk
ikut andil dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh, yang memiliki visi yang
memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa, tetapi tetap mampu memprioritaskan pelayanan
kepada masyarakat," ujar Agung Firman Sampurna, Komisaris Utama PT. MNC Asia Holding Tbk.Lebih
lanjut dikatakan, IVL merupakan program strategis yang diselenggarakan secara berkala oleh MNC Portal
Indonesia sejak tahun 2017. Penghargaan ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh para Kepala
Daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan, dan mengimplementasikan visi hebatnya dalam
wilayah kerja masing-masing.Turut hadir tokoh-tokoh Nasional dalam malam puncak inagurasi IVL 2022,
diantaranya Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki, Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, dan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly.Sebagai informasi, 5
Kepala Daerah dari Jawa Timur yang berhasil meraih penghargaan Indonesia Visionary Leader 2022
diantaranya Wali Kota Mojokerto Ika Psupitasari, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Wali Kota Madiun,
Maidi, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, dan Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono. (*)*
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Positive

Summary Kalian sudah merasa dewasa saat ditempat kerja? Dewasa itu dalam artian mampu bekerja
dan bersosialisasi dengan baik sesama rekan maupun atasan. Lalu, apa saja tanda bahwa
anda sudah dewasa saat di tempat kerja,. Yuk simak ini yang telah dikutip dari laman
Instagram Kementerian Ketenagakerjaan.

Kalian sudah merasa dewasa saat ditempat kerja? Dewasa itu dalam artian mampu bekerja dan
bersosialisasi dengan baik sesama rekan maupun atasan. Lalu, apa saja tanda bahwa anda sudah dewasa
saat di tempat kerja,Yuk simak ini yang telah dikutip dari laman Instagram Kementerian Ketenagakerjaan
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Akurat.co

Reporter

Date

06 September 2022

Tone

Link
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Neutral

Summary Dapat ditarik kesimpulan, meskipun gajinya di atas Rp3,5 juta dan masih setara dengan UMP,
pekerja tersebut berhak mendapatkan BSU. Sebagai contoh, pekerja di DKI Jakarta dengan
UMP Rp4,7 juta, meski masih di atas Rp3,5 juta pekerja tersebut berhak mendapatkan BSU
dari Pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan syarat-syarat dari penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) yang kali ini Ida tekankan, bagi penerima BSU tidak boleh menerima bantuan sosial
dari Pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BPUM, Kartu Pra Kerja
dan sebagainya."Pemberian bantuan ini diprioritaskan untuk yang belum mendapatkan bantuan dari
Pemerintah di tahun berjalan," kata Ida dalam Rakor TPID, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin
(5/9/2022).Tak hanya itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri juga tidak masuk dalam kriteria
penerima BSU. Pemerintah juga melakukan pemadanan data antara BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian
Sosial, dan lembaga terkait lainnya."Sebelum dipadankan datanya ada 16 juta (calon penerima), setelah
dipadankan sebesar 1,1 juta telah menerima bantuan sosial pemerintah yang lain, lalu ada 22.000 PNS,"
ungkap Ida.Syarat lainnya, Ida mengatakan, penerima BSU wajib telah membayarkan iuran BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022. Dari data tersebut kemudian tereliminasi lagi, dan
menyisakan calon penerima BSU sebanyak 14,6 juta."Program BSU ini tak hanya untuk pekerja dengan
gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Program ini juga ditujukan bagi pekerja yang memiliki gaji setara
dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)," jelasnya.Dapat
ditarik kesimpulan, meskipun gajinya di atas Rp3,5 juta dan masih setara dengan UMP, pekerja tersebut
berhak mendapatkan BSU. Sebagai contoh, pekerja di DKI Jakarta dengan UMP Rp4,7 juta, meski masih
di atas Rp3,5 juta pekerja tersebut berhak mendapatkan BSU dari Pemerintah.Sejalan dengan itu, Ida
mengungkapkan, alokasi anggaran BSU pekerja terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi
hanya Rp8,8 triliun. Angka tersebut lebih rendah dari yang dialokasikan Pemerintah pusat sebesar Rp9,6
triliun. BSU ini nantinya akan diterima Rp600. 000 per orang.
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Positive

Summary Sepuluh Program Strategis yang langsung digeber sejak dilantik menjadi Wali Kota Cilegon,
mengantarkan Helldy Agustian meraih penghargaan Indonesia Visionary Leader (IVL) 2022.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menerima penghargaan Best Leadership In Human
Resource Empowerment di ajang Indonesia Visionary Leader 2022. Selain Helldy, ada 13
kepala daerah lainnya yang menerima penghargaan dengan kategori berbeda dari MNC
Portal Indonesia selaku penyelenggara ajang IVL. Selain mengucapkan terimakasih atas
apresiasi dari MNC Portal Indonesia, Helldy menegaskan bahwa penghargaan tersebut
didedikasikan bagi masyarakat Kota Cilegon.

Sepuluh Program Strategis yang langsung digeber sejak dilantik menjadi Wali Kota Cilegon,
mengantarkan Helldy Agustian meraih penghargaan Indonesia Visionary Leader (IVL) 2022.Helldy yang
dinilai dewan juri IVL 2022 inovatif dalam hal pembangunan SDM Kota Cilegon, didapuk sebagai Best
Leadership In Human Resource Empowerment.Helldy menerima penghargaan tersebut di acara Malam
Inaugurasi IVL season XI, X, dan XI, di MNC Conference Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat,
Senin (5/9/2022).Selain Helldy, ada 13 kepala daerah lainnya yang menerima penghargaan dengan
kategori berbeda dari MNC Portal Indonesia selaku penyelenggara ajang IVL.Selain mengucapkan
terimakasih atas apresiasi dari MNC Portal Indonesia, Helldy menegaskan bahwa penghargaan tersebut
didedikasikan bagi masyarakat Kota Cilegon.Helldy bersyukur kerja keras Pemkot Cilegon dalam
membangun SDM Kota Cilegon diapresiasi banyak pihak.Menurut Helldy, Dewan Juri IVL 2022 menilai
dirinya sukses membawa perubahan besar di Kota Cilegon lewat 10 Program Unggulan. Di antaranya
kenaikan honor RT dan RW serta program alokasi dana lingkungan RW sebesar Rp 100 juta per tahun.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menerima penghargaan Best Leadership In Human Resource
Empowerment di ajang Indonesia Visionary Leader 2022. Penghargaan diterima di acara Malam
Inaugurasi IVL 2022, di MNC Conference Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).
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(Istimewa)"Program pembangunan SDM di bidang pendidikan juga diapreasi. Yakni kenaikan guru
honorer maupun madrasah sebesar 50 persen dan pendirian 4 SMP Negeri baru. Yang paling berkesan
bagi dewan juri tentu peningkatan kualitas SDM jangka panjang yakni program Beasiswa Full Sarjana bagi
5.000 mahasiswa asal Kota Cilegon," paparnya.Komisaris Utama PT MNC Asia Holding Tbk Agung Firman
Sampurna memaparkan, IVL adalah wujud komitmen MNC Portal Indonesia dalam upaya ikut
menghasilkan kepala daerah yang visoner, inovatif, tangguh, dan mampu beradaptasi dalam situasi yang
luar biasa."IVL merupakan program strategis yang diselenggarakan berkala sejak 2017. Program ini
merupakan wahana kepala daerah dalam merumuskan, mengomunikasikan, dan mengimplementasikan,
serta membudayakan visi hebat mereka," jelasnya.Ketua DPD RI AA La Nyalla Mattalitti hadir di acara ini
bersama 4 menteri yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dan
Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziyah
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Neutral

Summary PT United Tractors Tbk sedang membuka kesempatan bagi para pencari lowongan kerja
(loker). PT United Tractors Tbk membutuhkan karyawan di bagian Business And After Sales
Consultant (BC and ASC). Terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pelamar
PT United Tractors Tbk, di antaranya:. Ada yang perlu diketahui, bahwa PT United Tractors
Tbk tidak pernah meminta pembayaran apapun alias gratis, dari pelamar selama proses
rekrutmen.

PT United Tractors Tbk sedang membuka kesempatan bagi para pencari lowongan kerja (loker).PT United
Tractors Tbk membutuhkan karyawan di bagian Business And After Sales Consultant (BC and
ASC).Lowongan kerja (loker) ini akan ditutup pada 9 September 2022, seperti dikutip PikiranRakyatTasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker.Terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi
oleh pelamar PT United Tractors Tbk, di antaranya:Pertama, lulusan pendidikan Sarjana Ekonomi atau
rekayasa.Kedua, mempunyai IPK minimal 3.00.Ketiga, mempunyai kemampuan komunikasi yang
baik.Keempat, mampu bekerja sama sebagai tim.Kelima, bersedia ditempatkan di seluruh
Indonesia.Selanjutnya, mengenai deskripsi pekerjaan di bagian Business And After Sales Consultant (BC
and ASC), meliputi:Membangun secara agresif pelanggan dengan memberikan solusi dan konsultasi
untuk kebutuhan pelanggan.Lalu, memberi fasilitas layanan purna jual untuk memastikan kepuasan
pelanggan dan meningkatkan proses bisnis.Anda dapat melakukan pendaftaran melalui
https://bit.ly/RecruitmentUT2022.Ada yang perlu diketahui, bahwa PT United Tractors Tbk tidak pernah
meminta pembayaran apapun alias gratis, dari pelamar selama proses rekrutmen.Lalu, pelamar akan
menerima undangan rekrutmen resmi dan informasi dari recruitment@unitedtractors.com.Selain itu,
pelamar disarankan untuk mengabaikan email rekrutmen dari alamat lain mana pun.Untuk informasi
lebih lanjut, Anda dapat menghubungi recruitment@unitedtractors.c atau Instagram
@unitedtractors.career.
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Neutral

Summary Bisnis.com, JAKARTA- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memastikan para pelaku
usaha akan mengikuti keputusan pemerintah bila memang nantinya ada kenaikan upah pada
2023 seperti tuntutan buruh. Maka dari itu, KSPI yang dipimpin oleh Said Iqbal memproyeksi
bahwa upah 2023 juga akan naik hanya sekitar 1 persen saja. Bagikan. Wakil Ketua Umum
Kadin Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menyampaikan bahwa penetapan upah tidak
serta merta dapat langsung dilakukan, karena harus menggunakan beberapa pertimbangan
dan kesepakatan dari beberapa pihak, termauk buruh/pekerja.

BagikanBisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memastikan para pelaku
usaha akan mengikuti keputusan pemerintah bila memang nantinya ada kenaikan upah pada 2023
seperti tuntutan buruh.Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menyampaikan
bahwa penetapan upah tidak serta merta dapat langsung dilakukan, karena harus menggunakan
beberapa pertimbangan dan kesepakatan dari beberapa pihak, termauk buruh/pekerja."Kalau soal
penetapan upah minimum pasti pemerintah akan menggunakan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan,
tetapi kita akan mencoba melihat harga di pasar, karena kami fleksibel," ujarnya dalam keterangan resmi,
Selasa (6/9/2022).Menurutnya, pelaku usaha akan menunggu keputusan Dewan Pengupahan terlebih
dahulu untuk memenuhi prasyarat dan hal-hal yang menjadi imbauan, serta dan kebijakan pemerintah
lewat Kementerian Ketenagakerjaan,"Kami sebagai pelaku usaha akan menaatinya," lanjutnya.Pada
dasarnya, upah disesuaikan setiap tahun dengan batas atas dan bawah, batas atas ditentukan
bersadarkan rata-rata konsumsi per kapita dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja
pada setiap rumah dan akan menggunakan formulasi yang sesuai dengan PP No. 36/2021.Sebagaimana
diketahui, pada hari ini, Selasa (6/9/2022), hampir 2.000 buruh yang diorganisir oleh Konfeserasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR dengan meminta
kenaikan upah sebagai salah satu tuntutannya.Berdasarkan PP No. 36/2021, upah 2022 ditetapkan naik
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sebesar 1,09 persen. Maka dari itu, KSPI yang dipimpin oleh Said Iqbal memproyeksi bahwa upah 2023
juga akan naik hanya sekitar 1 persen saja.Berbeda dengan KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara
(KSPN) memilih jalur audiensi bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait upah pada
Senin (5/9/2022).Wasekjen DPP KSPN Heru Budi Utoyo menyampaikan bahwa pihaknya menjadi mitra
kritis bagi Kementerian Ketenagakerjaan meminta Menaker Ida untuk membuat terobosan di tengah
kondisi pekerja yang tertekan akibat harga BBM yang naik lebih dari 30 persen."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 36/2021 tidak akan mampu menjawab persoalan pengupahan paska terjadi kenaikan harga
BBM," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (5/6/2022).Bagikan
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Positive

Summary Login bsu.kemnaker.go.id di sini dan cairkan BSU 2022 Rp600.000, berikut daftar penerima
BLT subsidi gaji. Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sedang disalurkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) kepada para pekerja. Sebanyak 16 juta pekerja akan
mendapatkan BSU 2022 yang merupakan satu dari tiga jenis bantalan sosial pengalihan
subsidi BBM. Disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, BSU akan disalurkan dalam
satu kali pencairan dengan besaran Rp600. 000 oleh Kemenaker.

Login bsu.kemnaker.go.id di sini dan cairkan BSU 2022 Rp600.000, berikut daftar penerima BLT subsidi
gaji.Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sedang disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) kepada para pekerja.Sebanyak 16 juta pekerja akan mendapatkan BSU 2022 yang
merupakan satu dari tiga jenis bantalan sosial pengalihan subsidi BBM.Disampaikan oleh Menteri
Keuangan, Sri Mulyani, BSU akan disalurkan dalam satu kali pencairan dengan besaran Rp600. 000 oleh
Kemenaker.Untuk menjadi penerima BLT subsidi gaji ini, terdapat beberapa syarat atau kriteria yang
harus dipenuhi pekerja.Apabila merujuk pada penyaluran tahun sebelumnya, syarat atau kriteria
tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.1. Warga Negara Indonesia atau WNI.2. Mempunyai gaji
atau penghasilan maksimum Rp3,5 juta per bulan.
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Neutral

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

siap cek rekening! Bantuan Subsidi Upah ( BSU 2022 ) atau subsidi gaji 2022 cair minggu 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 langkahlangkah 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 langkah-langkah ini. Berikut cara cek penerima subsidi gaji 2022:1. buka situs
186

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 kanal-kanal 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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Positive

Summary Untuk melakukan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 44, dapat dilakukan melalui
website resmi Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id. Adapun Kartu Prakerja adalah program
pemerintah yang ditujukan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan
masyarakat, melalui bantuan biaya. Berikut ini adalah informasi Pendaftaran Kartu Prakerja
Gelombang 44 berserta manfaat yang akan didapatkan.

Berikut ini adalah informasi Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 44 berserta manfaat yang akan
didapatkan.Pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 44, sebenarnya sudah diumukan sejak
tanggal 4 September lalu.Meski begitu, kesempatan untuk mendaftarkan Kartu Prakerja Gelombang 44
masih dapat dilakukan hingga hari ini.Untuk melakukan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 44, dapat
dilakukan melalui website resmi Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id.Adapun Kartu Prakerja adalah
program pemerintah yang ditujukan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan
masyarakat, melalui bantuan biaya.Bagi peserta yang menginginkan peningkatan kompetensi melalui
program ini, tentunya akan mendapatkan sejumlah keuntungan.Adapun keuntungan yang akan
didapatkan, berdasarkan website resmi Kementerian Ketenagakerjaan, adalah sebagai
berikut:KeuntunganCalon peserta akan mendapatkan bantuan pelatihan/pembekalan kompetensi kerja
dan/atau kewirausahaan, serta intensif secara nontunai. Calon peserta akan mendapatkan Intensif
sebesar Rp3.550.000.Adapun Intensif, akan dibagi menjadi beberapa bagian:Calon peserta akan
mendapatkan Intensif sebesar 1 juta rupiah, sebagai biaya pembelian pelatihan di platform digital mitra,
termasuk SISNAKER. Sementara sisanya, biaya intensif akan di dikirimkan melalui transfer ke rekening
bank masing-masing peserta, atau e-wallet yang terdiri dari LinkAja, OVO, dan Gopay. Intensif yang
dikirimkan melalui rekening atau e-wallet akan dibagi menjadi 2 hal, yaitu sebesar Rp600. 000 selama 4
bulan untuk penuntasan pelatihan, serta Rp50. 000 selama 3 kali untuk evaluasi survei. Adapun peserta
yang dapat menikmati keuntungan program Kartu Prakerja, tentunya adalah peserta yang memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan.Berdasarkan website prakerja.go.id, peserta yang dapat memperoleh
keuntungan program Kartu Prakerja ini adalah sebagai berikut:SyaratCalon peserta berstatus Warga
Negara Indonesia (WNI). Calon peserta tidak sedang menempuh pendidikan formal Calon peserta
berstatus sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang
membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja
bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil. Calon peserta bukan penerima bantuan
sosial lainnya, selama pandemi Covid-19 Calon peserta bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan
Pengawas pada BUMN atau BUMD. Maksimal dua NIK dalam satu KK yang dapat menerima program
Kartu Prakerja.Demikianlah informasi mengenai pendaftaran program Kartu Prakerja Gelombang 44.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi website resmi Kemnaker atau Prakerja.
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Positive

Summary Bagian yang tersedia di PT United Tractors Tbk yaitu Administration Department Head atau
ADH. PT United Tractors Tbk sedang membuka lowongan kerja (loker). Pihak PT United
Tractors Tbk akan menutup pendaftaran pada 9 September 2022. Dilansir PikiranRakyatTasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker, adapun kualifikasi yang berlaku di bagian
Administration Department Head (ADH), yaitu sebagai berikut:.

PT United Tractors Tbk sedang membuka lowongan kerja (loker).Bagian yang tersedia di PT United
Tractors Tbk yaitu Administration Department Head atau ADH.Pihak PT United Tractors Tbk akan
menutup pendaftaran pada 9 September 2022.Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun
Instagram @kemnaker, adapun kualifikasi yang berlaku di bagian Administration Department Head
(ADH), yaitu sebagai berikut:1. Mempunyai gelar pendidikan Sarjana Ekonomi, Akuntansi, atau Teknik
Industri.2. IPK minimal yaitu 3,00.3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.4. Mampu bekerja
sebagai tim.5. Pelamar yang direkrut bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia.Lalu, apa saja deskripsi
pekerjaan bagian ADH ini? simak penjelasan berikut.Pertama, mempunyai pengetahuan yang baik
tentang perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan.Kedua, mendukung operasi administrasi
keuangan sehari-hari.Ketiga, membangun jaringan dengan pemerintah, perbankan, dan perusahaan
leasing.Keempat, memantau akuntansi dan proses manajemen.Pendaftaran dapat melalui
https://bit.ly/RecruitmentUT2022.Untuk diketahui, PT United Tractors Tbk tidak pernah meminta
pembayaran apapun dari pelamar selama proses rekrutmen.Selanjutnya, pelamar akan menerima
undangan rekrutmen resmi serta informasi dari recruitment@unitedtractors.com.Di samping hal itu,
pelamar disarankan untuk mengabaikan email rekrutmen dari alamat lain mana pun.Untuk informasi
selengkapnya, Anda dapat menghubungi recruitment@unitedtractors.c atau melalui akun Instagram
@unitedtractors.career.
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Positive

Summary Selanjutnya, Isa menyebut kebijakan pengalihan subsidi BBM dilakukan untuk melindungi
daya beli masyarakat miskin dan rentan melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) antara
lain dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), serta 2% dana
transfer umum (DTU) untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek, nelayan dan
perlindungan sosial tambahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyatakan
bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan upaya pemerintah untuk
mengoptimalkan manfaat APBN sebaik-baiknya bagi masyarakat membutuhkan.Serta melindungi
masyarakat miskin dan rentan miskin dari dampak kenaikan harga pangan dan energi.Pemerintah telah
menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 sebesar lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari
Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Namun distribusi manfaatnya ternyata lebih banyak dinikmati
oleh kelompok masyarakat mampu, sehingga perlu diberlakukan kebijakan pengalihan subsidi agar lebih
tepat sasaran dan berkeadilan untuk meringankan beban APBN 2022 dan meningkatkan ruang fiskal
2023."Ternyata subsidi BBM kompensasi ini lebih banyak dinikmati oleh mereka yang lebih banyak
menggunakan kendaraan, artinya orang-orang yang lebih mampu lebih banyak menikmati subsidi ini.
Nah kalau kemudian kita bisa alihkan ini, kita bisa mengubah bentuknya menjadi bentuk rasa support
kita kepada orang yang miskin atau rentan miskin tentu akan menjadi lebih baik," ungkap Isa di Jakarta,
Selasa (6/9/2022).Selanjutnya, Isa menyebut kebijakan pengalihan subsidi BBM dilakukan untuk
melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) antara
lain dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), serta 2% dana transfer
umum (DTU) untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek, nelayan dan perlindungan sosial
tambahan."Ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli kapasitas dari semua masyarakat kita yang ada di
lapisan bawah," tambahnya.Isa juga menjelaskan BLT sudah mulai disalurkan melalui koordinasi bersama
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dengan Kementerian Sosial, Pos Indonesia, serta Kementerian Tenaga Kerja."Kemudian nanti Insya Allah
minggu ini juga akan segera dimulai distribusi untuk para pekerja dengan upah dibawah Rp3,5 juta per
bulan, yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian tenaga kerja," ujarnya.Dalam penyalurannya,
pemerintah menjamin penyaluran dana subsidi dilakukan dengan transparan, yaitu melalui proses
verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
dilanjutkan dengan proses audit anggaran yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara, untuk dana bantuan sosial (bansos) data akan diverifikasi, divalidasi dan diperbaharui oleh
Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)."Setelah pembayaran dilakukan
tentunya kita akan melakukan audit juga. Jadi hal itu akan memastikan bahwa kita membayarkan
menggunakan anggaran kepada orang yang betul-betul berhak, dalam hal ini mereka yang miskin dan
rentan miskin," ujar Isa.Di sesi akhir, dia memprediksi pemberian sejumlah bantuan sosial ini selain untuk
menjaga daya beli mayarakat juga berperan untuk mengurangi angka kemiskinan."Insya Allah kita justru
akan bisa sedikit mengurangi angka kemiskinan. Dari yang kami prediksi sementara ini ada di 9,3 persen,
mungkin bisa sampai 9 persen. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan," tutupnya
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Negative

Summary "Ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli kapasitas dari semua masyarakat kita yang ada di
lapisan bawah," katanya. Masifnya penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
yang dilakukan pemerintah pada akhir pekan lalu, membuat pemerintah angkat suara. Salah
satunya Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa
Rachmatarwata yang mengatakan penyesuaian harga BBM merupakan upaya pemerintah
untuk mengoptimalkan manfaat APBN sebaik-baiknya bagi masyarakat yang lebih
membutuhkan, serta melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin dari dampak
kenaikan harga pangan dan energi. "Ternyata subsidi BBM kompensasi ini lebih banyak
dinikmati oleh mereka yang lebih banyak menggunakan kendaraan, artinya orang-orang
yang lebih mampu lebih banyak menikmati subsidi ini.

Masifnya penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah pada akhir
pekan lalu, membuat pemerintah angkat suara.Salah satunya Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata yang mengatakan penyesuaian harga BBM
merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat APBN sebaik-baiknya bagi masyarakat
yang lebih membutuhkan, serta melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin dari dampak kenaikan
harga pangan dan energi.Dalam hal ini, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi
BBM tahun 2022 sebesar lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.Namun
distribusi manfaatnya ternyata lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, sehingga perlu
diberlakukan kebijakan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan untuk meringankan
beban APBN 2022 dan meningkatkan ruang fiskal 2023."Ternyata subsidi BBM kompensasi ini lebih
banyak dinikmati oleh mereka yang lebih banyak menggunakan kendaraan, artinya orang-orang yang
lebih mampu lebih banyak menikmati subsidi ini. Nah kalau kemudian kita bisa alihkan ini, kita bisa
mengubah bentuknya menjadi bentuk rasa support kita kepada orang yang miskin atau rentan miskin
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tentu akan menjadi lebih baik," kata Isa dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa
(6/9/2022).Selanjutnya, Isa menyebut kebijakan pengalihan subsidi BBM dilakukan untuk melindungi
daya beli masyarakat miskin dan rentan melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) antara lain dalam
bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), serta 2 persen dana transfer umum
(DTU) untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek, nelayan dan perlindungan sosial tambahan."Ini
dimaksudkan untuk menjaga daya beli kapasitas dari semua masyarakat kita yang ada di lapisan bawah,"
katanya.Isa juga menjelaskan BLT sudah mulai disalurkan melalui koordinasi bersama dengan
Kementerian Sosial, Pos Indonesia, serta Kementerian Tenaga Kerja."Kemudian Nanti insya Allah minggu
ini juga akan segera dimulai distribusi untuk para pekerja dengan upah dibawah Rp3,5 juta per bulan,
yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian tenaga kerja," ujarnya.Dalam penyalurannya, pemerintah
menjamin penyaluran dana subsidi dilakukan dengan transparan, yaitu melalui proses verifikasi dan
validasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dilanjutkan dengan
proses audit anggaran yang di lakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Sementara, untuk dana
bantuan sosial (bansos) data akan diverifikasi, divalidasi dan diperbaharui oleh Kementerian Sosial
melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)."Setelah pembayaran dilakukan tentunya kita akan
melakukan audit juga. Jadi hal itu akan memastikan bahwa kita membayarkan menggunakan anggaran
kepada orang yang betul-betul berhak, dalam hal ini mereka yang miskin dan rentan miskin," ujar
dia.Dirinya pun memprediksi pemberian sejumlah bantuan sosial ini selain untuk menjaga daya beli
mayarakat juga berperan untuk mengurangi angka kemiskinan."Insya Allah kita justru akan bisa sedikit
mengurangi angka kemiskinan. Dari yang kami prediksi sementara ini ada di 9,3 persen, mungkin bisa
sampai 9 persen. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan," pungkasnya.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini setelah
menerima data 5.099.915 calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. "Mudah-mudahan
minggu ini sudah tersalurkan dari Bank Himbara ke bank penerima," kata Menaker Ida
Fauziyah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa.
"Jumat mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima," tambah Menaker. Dia
menjelaskan bahwa data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja atau buruh
yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi gaji.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini setelah menerima data 5.099.915 calon
penerima dari BPJS Ketenagakerjaan."Mudah-mudahan minggu ini sudah tersalurkan dari Bank Himbara
ke bank penerima," kata Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa."Jumat mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima,"
tambah Menaker.Dia menjelaskan bahwa data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja atau
buruh yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi gaji. Dari keseluruhan data yang memenuhi syarat
akan disampaikan kepada Kemnaker secara bertahap.Kemnaker kemudian akan melakukan pemadanan
data untuk memastikan penerima bantuan lain seperti dan yang tidak memenuhi syarat tidak masuk
dalam penerima bantuan tersebut.Pada hari ini BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan penyerahan data
tahap pertama sebanyak 5.099.915 calon penerima BSU 2022.Dia mengatakan akan mengupayakan data
yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk itu penyaluran BSU tahun ini dilakukan
bekerjasama dengan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia."Tahun 2022 ini untuk mempercepat
penyalurannya di samping kami sampaikan melalui Bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos
Indonesia," kata Ida.Langkah itu dilakukan untuk memastikan penyaluran BSU yang lebih cepat kepada
calon penerima.Beberapa syarat dan kriteria penerima BSU untuk 2022 antara lain WNI yang dibuktikan
dengan kepemilikan NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 dan mempunyai
upah paling besar Rp3,5 juta atau upah minimum di daerah masing-masing.Penyaluran sendiri berlaku
nasional dengan pengecualian untuk PNS dan TNI dan Polri.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini setelah
menerima data 5.099.915 calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. "Mudah-mudahan
minggu ini sudah tersalurkan dari Bank Himbara ke bank penerima," kata Menaker Ida
Fauziyah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa.
"Jumat mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima," tambah Menaker. Dia
menjelaskan bahwa data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja atau buruh
yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi gaji.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini setelah menerima data 5.099.915 calon
penerima dari BPJS Ketenagakerjaan."Mudah-mudahan minggu ini sudah tersalurkan dari Bank Himbara
ke bank penerima," kata Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa."Jumat mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima,"
tambah Menaker.Dia menjelaskan bahwa data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja atau
buruh yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi gaji. Dari keseluruhan data yang memenuhi syarat
akan disampaikan kepada Kemnaker secara bertahap.Kemnaker kemudian akan melakukan pemadanan
data untuk memastikan penerima bantuan lain seperti dan yang tidak memenuhi syarat tidak masuk
dalam penerima bantuan tersebut.Pada hari ini BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan penyerahan data
tahap pertama sebanyak 5.099.915 calon penerima BSU 2022.Dia mengatakan akan mengupayakan data
yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk itu penyaluran BSU tahun ini dilakukan
bekerjasama dengan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia."Tahun 2022 ini untuk mempercepat
penyalurannya di samping kami sampaikan melalui Bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos
Indonesia," kata Ida.Langkah itu dilakukan untuk memastikan penyaluran BSU yang lebih cepat kepada
calon penerima.Beberapa syarat dan kriteria penerima BSU untuk 2022 antara lain WNI yang dibuktikan
dengan kepemilikan NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 dan mempunyai
upah paling besar Rp3,5 juta atau upah minimum di daerah masing-masing.Penyaluran sendiri berlaku
nasional dengan pengecualian untuk PNS dan TNI dan Polri.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini setelah
menerima data 5.099.915 calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. "Mudah-mudahan
minggu ini sudah tersalurkan dari Bank Himbara ke bank penerima," kata Menaker Ida
Fauziyah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa.
"Jumat mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima," tambah Menaker. Dia
menjelaskan bahwa data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja atau buruh
yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi gaji.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini setelah menerima data 5.099.915 calon
penerima dari BPJS Ketenagakerjaan."Mudah-mudahan minggu ini sudah tersalurkan dari Bank Himbara
ke bank penerima," kata Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa."Jumat mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima,"
tambah Menaker.Dia menjelaskan bahwa data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja atau
buruh yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi gaji. Dari keseluruhan data yang memenuhi syarat
akan disampaikan kepada Kemnaker secara bertahap.Kemnaker kemudian akan melakukan pemadanan
data untuk memastikan penerima bantuan lain seperti dan yang tidak memenuhi syarat tidak masuk
dalam penerima bantuan tersebut.Pada hari ini BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan penyerahan data
tahap pertama sebanyak 5.099.915 calon penerima BSU 2022.Dia mengatakan akan mengupayakan data
yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk itu penyaluran BSU tahun ini dilakukan
bekerjasama dengan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia."Tahun 2022 ini untuk mempercepat
penyalurannya di samping kami sampaikan melalui Bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos
Indonesia," kata Ida.Langkah itu dilakukan untuk memastikan penyaluran BSU yang lebih cepat kepada
calon penerima.Beberapa syarat dan kriteria penerima BSU untuk 2022 antara lain WNI yang dibuktikan
dengan kepemilikan NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 dan mempunyai
upah paling besar Rp3,5 juta atau upah minimum di daerah masing-masing.Penyaluran sendiri berlaku
nasional dengan pengecualian untuk PNS dan TNI dan Polri.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini setelah
menerima data 5.099.915 calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. "Mudah-mudahan
minggu ini sudah tersalurkan dari Bank Himbara ke bank penerima," kata Menaker Ida
Fauziyah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa.
"Jumat mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima," tambah Menaker. Dia
menjelaskan bahwa data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja atau buruh
yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi gaji.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini setelah menerima data 5.099.915 calon
penerima dari BPJS Ketenagakerjaan."Mudah-mudahan minggu ini sudah tersalurkan dari Bank Himbara
ke bank penerima," kata Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa."Jumat mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima,"
tambah Menaker.Dia menjelaskan bahwa data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja atau
buruh yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi gaji. Dari keseluruhan data yang memenuhi syarat
akan disampaikan kepada Kemnaker secara bertahap.Kemnaker kemudian akan melakukan pemadanan
data untuk memastikan penerima bantuan lain seperti dan yang tidak memenuhi syarat tidak masuk
dalam penerima bantuan tersebut.Pada hari ini BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan penyerahan data
tahap pertama sebanyak 5.099.915 calon penerima BSU 2022.Dia mengatakan akan mengupayakan data
yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk itu penyaluran BSU tahun ini dilakukan
bekerjasama dengan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia."Tahun 2022 ini untuk mempercepat
penyalurannya di samping kami sampaikan melalui Bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos
Indonesia," kata Ida.Langkah itu dilakukan untuk memastikan penyaluran BSU yang lebih cepat kepada
calon penerima.Beberapa syarat dan kriteria penerima BSU untuk 2022 antara lain WNI yang dibuktikan
dengan kepemilikan NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 dan mempunyai
upah paling besar Rp3,5 juta atau upah minimum di daerah masing-masing.Penyaluran sendiri berlaku
nasional dengan pengecualian untuk PNS dan TNI dan Polri.
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Neutral

Summary Pekerja dengan gaji di atas Rp3,5 juta bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
BLT Subsidi Gaji. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa para
pekerja sektor formal yang memiliki gaji di atas Rp3,5 juta tetap bisa berkesempatan untuk
mendapatkan BSU. Dia menambahkan bahwa yang berhak atas BSU ini adalah pekerja yang
memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta dan juga pekerja yang gajinya senilai UMP. "Contohnya
Jakarta, nya adalah Rp4,7 juta, meskipun di atas Rp3,5 juta tapi pekerja yang gajinya Rp4,7
juta atau kurang maka akan mendapatkan BSU," jelasnya saat Diskusi Langsung Forum
Merdeka Barat 9 di channel YouTube FMB9ID, Selasa (6/9/22).

Pekerja dengan gaji di atas Rp3,5 juta bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi
Gaji. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa para pekerja sektor formal
yang memiliki gaji di atas Rp3,5 juta tetap bisa berkesempatan untuk mendapatkan BSU.Dia
menambahkan bahwa yang berhak atas BSU ini adalah pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta
dan juga pekerja yang gajinya senilai UMP."Contohnya Jakarta, nya adalah Rp4,7 juta, meskipun di atas
Rp3,5 juta tapi pekerja yang gajinya Rp4,7 juta atau kurang maka akan mendapatkan BSU," jelasnya saat
Diskusi Langsung Forum Merdeka Barat 9 di channel YouTube FMB9ID, Selasa (6/9/22).Sementara itu dia
menambahkan bahwa BSU memang dialokasikan untuk pekerja sektor formal saja, sedangkan pekerja
informal akan diberikan bantuan melalui program lain."Jadi seperti nelayan, driver ojol, supir dan pekerja
sektor informal lainnya akan diberi bantuan namun bukan melalui Bantuan Subsidi Upah ini,"
tuturnya.Ida menjabarkan bahwa calon penerima BSU terbesar saat ini berada di DKI Jakarta, Provinsi
Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera
Utara.Nantinya setelah pemadanan data selesai dilaksanakan maka dana BSU akan disalurkan melalui
Bank Himbara. Selain itu para penerima juga bisa mencairkannya di PT Pos Indonesia."Pencairannya pun
tanpa biaya tambahan, pokoknya Rp600 ribu itu harus bulat diterima oleh para pekerja yang berhak,"
tandasnya.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa para pekerja sektor
formal yang memiliki gaji di atas Rp3,5 juta tetap bisa berkesempatan untuk mendapatkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU). "Jadi seperti nelayan, driver ojol, supir dan pekerja sektor
informal lainnya akan diberi bantuan namun bukan melalui Bantuan Subsidi Upah ini"
tuturnya. Dia menambahkan bahwa yang berhak atas BSU ini adalah pekerja yang memiliki
gaji di bawah Rp3,5 juta dan juga pekerja yang gajinya senilai UMP. "Contohnya Jakarta,
UMP-nya adalah Rp4,7 juta, meskipun di atas Rp3,5 juta tapi pekerja yang gajinya Rp4,7 juta
atau kurang maka akan mendapatkan BSU" jelasnya saat Diskusi Langsung Forum Merdeka
Barat 9 di channel YouTube FMB9ID, Selasa (6/9/22).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa para pekerja sektor formal yang
memiliki gaji di atas Rp3,5 juta tetap bisa berkesempatan untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU).Dia menambahkan bahwa yang berhak atas BSU ini adalah pekerja yang memiliki gaji di bawah
Rp3,5 juta dan juga pekerja yang gajinya senilai UMP."Contohnya Jakarta, UMP-nya adalah Rp4,7 juta,
meskipun di atas Rp3,5 juta tapi pekerja yang gajinya Rp4,7 juta atau kurang maka akan mendapatkan
BSU" jelasnya saat Diskusi Langsung Forum Merdeka Barat 9 di channel YouTube FMB9ID, Selasa
(6/9/22).Sementara itu dia menambahkan bahwa BSU memang dialokasikan untuk pekerja sektor formal
saja, sedangkan pekerja informal akan diberikan bantuan melalui program lain."Jadi seperti nelayan,
driver ojol, supir dan pekerja sektor informal lainnya akan diberi bantuan namun bukan melalui Bantuan
Subsidi Upah ini" tuturnya.Ida menjabarkan bahwa calon penerima BSU terbesar saat ini berada di DKI
Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Banten, dan
Sumatera Utara.Nantinya setelah pemadanan data selesai dilaksanakan maka dana BSU akan disalurkan
melalui Bank Himbara. Selain itu para penerima juga bisa mencairkannya di PT Pos Indonesia.
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Negative

Summary Bisnis.com, JAKARTA- Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menempuh jalur
audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam upaya menolak
kenaikan BBM dan meminta perbaikan dalam sistem pengupahan. Pada pertemuannya
dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Senin (5/9/2022), Presiden KSPN Ristadi
menyampaikan persoalan yang tengah pekerja/buruh hadapi, terutama dengan harga BBM
yang naik lebih dari 30 persen. "KSPN akan menjadi mitra kritis yang sehat dan akan
bersinergi dengan Kementerian ketenagakerjaan dalam upaya perlindungan pekerja/buruh
dengan cara memberikan saran dan kritik yang beradab," kata Ristadi dalam keterangan
tertulis, Senin (5/9/2022). Melihat kenaikan upah yang tak sebanding dengan kenaikan
energi dan bahan pokok, Wasekjen DPP KSPN Heru Budi Utoyo menambahkan bahwa
formulasi upah menggunakan PP No. 36/2021 tidak dapat menjadi solusi atas kenaikan
berbagai harga kebutuhan.

BagikanBisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menempuh jalur audiensi
dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam upaya menolak kenaikan BBM dan meminta
perbaikan dalam sistem pengupahan.Pada pertemuannya dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, Senin (5/9/2022), Presiden KSPN Ristadi menyampaikan persoalan yang tengah pekerja/buruh
hadapi, terutama dengan harga BBM yang naik lebih dari 30 persen."KSPN akan menjadi mitra kritis yang
sehat dan akan bersinergi dengan Kementerian ketenagakerjaan dalam upaya perlindungan
pekerja/buruh dengan cara memberikan saran dan kritik yang beradab," kata Ristadi dalam keterangan
tertulis, Senin (5/9/2022).Meski dikatakan pekerja akan mendapat bantuan subsidi upah (BSU) sebesar
Rp600. 000 per orang, Ristadi menilai penyalurannya belum dirasakan banyak bekerja karena kurang
tepat sasaran, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya."Masih banyak pekerja yang belum
didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan, sehingga mereka tidak mendapatkan BSU,
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padahal seharusnya mereka berhak mendapatkannya," ungkapnya.Adapun saat ini syarat pekerja yang
akan mendapatkan BSU adalah pekerja penerima upah yang terdaftar dalam peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan dan memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta. Lebih lanjut Ristadi menyebut pendataan dan
pendistribusian BSU masih perlu evaluasi dan peninjauan ulang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh
seluruh pekerja/buruh.Kondisi pekerja/buruh yang kian terpuruk tersebut ditambah membuat Ristadi
meminta kepada pemerintah melalui Kemenaker untuk mencarikan solusi lain, selain menaikkan harga
BBM yang tentu berdampak pada daya beli pekerja.Melihat kenaikan upah yang tak sebanding dengan
kenaikan energi dan bahan pokok, Wasekjen DPP KSPN Heru Budi Utoyo menambahkan bahwa formulasi
upah menggunakan PP No. 36/2021 tidak dapat menjadi solusi atas kenaikan berbagai harga
kebutuhan."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, PP No. 36/2021 tidak akan mampu menjawab persoalan pengupahan pasca kenaikan 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.Sebagai informasi, pada 2022 upah
pekerja/buruh berdasarkan formulasi PP No.36/2021 mengalami kenaikan sebesar 1,09 persen. Adapun
upah minimum terendah 2022 terdapat di Jawa Tengah sebesar Rp1.812.935 per bulan, sedangkan upah
tertinggi terdapat di Karawang Rp4.791.843/bulan.Bagikan
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini. Hal ini
dimungkinkan setelah menerima data 5.099.915 calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan.
"Mudah-mudahan minggu ini sudah tersalurkan dari Bank Himbara ke bank penerima," kata
Menaker Ida Fauziyah di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (6/9) dikutip
dari Kantor Berita Antara. "Jumat mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima,"
tambah Menaker.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini. Hal ini dimungkinkan setelah menerima
data 5.099.915 calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan."Mudah-mudahan minggu ini sudah
tersalurkan dari Bank Himbara ke bank penerima," kata Menaker Ida Fauziyah di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (6/9) dikutip dari Kantor Berita Antara."Jumat mudah-mudahan sudah
tersalurkan kepada penerima," tambah Menaker.Dia menjelaskan bahwa data BPJS Ketenagakerjaan
terdapat 16.198.731 pekerja atau buruh yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi gaji. Dari
keseluruhan data yang memenuhi syarat akan disampaikan kepada Kemnaker secara bertahap.Kemnaker
kemudian akan melakukan pemadanan data untuk memastikan penerima bantuan lain seperti dan yang
tidak memenuhi syarat tidak masuk dalam penerima bantuan tersebut.Pada hari ini BPJS
Ketenagakerjaan telah melakukan penyerahan data tahap pertama sebanyak 5.099.915 calon penerima
BSU 2022.Dia mengatakan akan mengupayakan data yang sudah disampaikan dapat disalurkan
secepatnya. Untuk itu penyaluran BSU tahun ini dilakukan bekerjasama dengan Bank Himbara dan PT Pos
Indonesia."Tahun 2022 ini untuk mempercepat penyalurannya di samping kami sampaikan melalui Bank
Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia," kata Ida.Langkah itu dilakukan untuk
memastikan penyaluran BSU yang lebih cepat kepada calon penerima.Beberapa syarat dan kriteria
penerima BSU untuk 2022 antara lain WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK, peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 dan mempunyai upah paling besar Rp3,5 juta atau upah
minimum di daerah masing-masing. Penyaluran sendiri berlaku nasional dengan pengecualian untuk PNS
dan TNI dan Polri.
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Negative

Summary Dalam pertemuan tersebut perwakilan buruh meminta Pemko Batam untuk menyediakan
bus antar jemput bagi karyawan, hal ini bisa membantu meringankan beban pekerja imbas
dari dari kenaikan BBM. Kami minta Pemko Batam membuat struktur skala upah. Karena
Pemko Batam tidak punya struktur itu. "Kami harap Pemko Batam turut mengawasi hal
tersebut, agar subsidi tepat sasaran, khususnya BBM subsidi jenis solar," pinta Siregar.

Aksi demo buruh tolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) berlanjut di depan kantor Wali Kota Batam,
Selasa (6/9/2022) siang.Sejumlah perwakilan buruh diterima Kepala Dinas Tenagakerja (Disnaker) Kota
Batam Rudi Sakyakirti dan Kepala Satpol-PP, Reza Khadafi.Dalam pertemuan tersebut perwakilan buruh
meminta Pemko Batam untuk menyediakan bus antar jemput bagi karyawan, hal ini bisa membantu
meringankan beban pekerja imbas dari dari kenaikan BBM."Hal itu bisa membantu beban buruh. Di
samping itu bantuan bus tersebut bisa meminimalisir laka kerja dan laka lantas," salah seorang
perwakilan buruh, Suparman.Senada, Panasunan Siregar juga mengungkapkan efek langsung dari
kenaikan harga BBM adalah biaya hidup masyarakat akan semakin meningkat, dengan demikian daya beli
semakin menurun. Belum lagi diperparah dengan tidak seimbangnya kenaikan BBM dengan kenaikan
upah pekerja."Pembahasan upah masih ngambang. Kami minta Pemko Batam membuat struktur skala
upah. Karena Pemko Batam tidak punya struktur itu. Ini sebuah indikator untuk menanggulangi
permasalahan buruh dan kenaikan sembako," ujar Pasunan SiregarSiregar melanjutkan, saat ini ada
pembiaran disejumlah SPBU terkait pengisian BBM subsidi. Dimana ada indikasi BBM subsidi dimainkan
oleh segelintir oknum untuk dikirim ke perusahaan. Sehingga subsidi tidak tepat sasaran."Kami harap
Pemko Batam turut mengawasi hal tersebut, agar subsidi tepat sasaran, khususnya BBM subsidi jenis
solar," pinta Siregar.Menanggapi hal itu, Kadisnaker Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan, BLT tenaga
kerja juga akan segera dikucurkan dari Kementerian Tenaga Kerja sebesar Rp 600 ribu, hal tersebut akan
diverifikasi melalui BPJS Ketenagakerjaan."Mengenai kenaikan upah buruh itu kewenangannya ada di
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provinsi, di bagian pengawasan, kami sifatnya hanya rekomendasi," ujar Rudi Sakyakirti.Terkait
transportasi yang diminta, lanjut Rudi Sakyakirti mengatakan Pemko Batam akan segera membuat surat
edaran. Dan akan meminta kepada perusahaan agar menambah uang transportasi kepada karyawan
(tranportasi insentif)."Surat tersebut berupa himbauan kepada perusahaan, bagi yang sudah
memberikan insentif transportasi agar ditambah, segara akan kita kirim surat edaran tersebut,"
katanya.Sementara itu, Kasatpol-PP kota Batam Reza Khadafi, menyampaikan, Pemko Batam sudah
melakukan pendataan terkait dampak kenaikan BBM, mulai dari Disperindag yang akan turun mengawasi
distributor, lalu Dinsos, terkait dampak sosial kepada masyarakat, pemberian BLT dan lainnya."Kami di
Satpol-PP akan turut mengawasi terkait kenaikan harga BBM subsidi, dan kemungkinan disalah gunakan
oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar RezaReza menambahkan, untuk transportasi angkutan
umum khusus trans Batam, pemerintah kota Batam tidak akan melakukan penyesuaian tarif hingga akhir
tahun."Sebelumnya, pak wali juga sudah melakukan rapat dengan sejumlah Kadis, sebelum teman-teman
buruh melakukan aksi. Hingga akhir tahun, bus trans Batam tidak akan ada kenaikan," pungkas Reza
Khadafi.
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Summary Aksi demo buruh tolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) berlanjut di depan kantor Wali
Kota Batam, Selasa (6/9/2022) siang. Sejumlah perwakilan buruh diterima Kepala Dinas
Tenagakerja (Disnaker) Kota Batam Rudi Sakyakirti dan Kepala Satpol-PP, Reza Khadafi.
Dalam pertemuan tersebut perwakilan buruh meminta Pemko Batam untuk menyediakan
bus antar jemput bagi karyawan, hal ini bisa membantu meringankan beban pekerja imbas
dari dari kenaikan BBM. Kami minta Pemko Batam membuat struktur skala upah.

Aksi demo buruh tolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) berlanjut di depan kantor Wali Kota Batam,
Selasa (6/9/2022) siang.Sejumlah perwakilan buruh diterima Kepala Dinas Tenagakerja (Disnaker) Kota
Batam Rudi Sakyakirti dan Kepala Satpol-PP, Reza Khadafi.Dalam pertemuan tersebut perwakilan buruh
meminta Pemko Batam untuk menyediakan bus antar jemput bagi karyawan, hal ini bisa membantu
meringankan beban pekerja imbas dari dari kenaikan BBM."Hal itu bisa membantu beban buruh. Di
samping itu bantuan bus tersebut bisa meminimalisir laka kerja dan laka lantas," salah seorang
perwakilan buruh, Suparman.Senada, Panasunan Siregar juga mengungkapkan efek langsung dari
kenaikan harga BBM adalah biaya hidup masyarakat akan semakin meningkat, dengan demikian daya beli
semakin menurun. Belum lagi diperparah dengan tidak seimbangnya kenaikan BBM dengan kenaikan
upah pekerja."Pembahasan upah masih ngambang. Kami minta Pemko Batam membuat struktur skala
upah. Karena Pemko Batam tidak punya struktur itu. Ini sebuah indikator untuk menanggulangi
permasalahan buruh dan kenaikan sembako," ujar Pasunan SiregarSiregar melanjutkan, saat ini ada
pembiaran disejumlah SPBU terkait pengisian BBM subsidi. Dimana ada indikasi BBM subsidi dimainkan
oleh segelintir oknum untuk dikirim ke perusahaan. Sehingga subsidi tidak tepat sasaran."Kami harap
Pemko Batam turut mengawasi hal tersebut, agar subsidi tepat sasaran, khususnya BBM subsidi jenis
solar," pinta Siregar.Menanggapi hal itu, Kadisnaker Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan, BLT tenaga
kerja juga akan segera dikucurkan dari Kementerian Tenaga Kerja sebesar Rp 600 ribu, hal tersebut akan
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diverifikasi melalui BPJS Ketenagakerjaan."Mengenai kenaikan upah buruh itu kewenangannya ada di
provinsi, di bagian pengawasan, kami sifatnya hanya rekomendasi," ujar Rudi Sakyakirti.Terkait
transportasi yang diminta, lanjut Rudi Sakyakirti mengatakan Pemko Batam akan segera membuat surat
edaran. Dan akan meminta kepada perusahaan agar menambah uang transportasi kepada karyawan
(tranportasi insentif)."Surat tersebut berupa himbauan kepada perusahaan, bagi yang sudah
memberikan insentif transportasi agar ditambah, segara akan kita kirim surat edaran tersebut,"
katanya.Sementara itu, Kasatpol-PP kota Batam Reza Khadafi, menyampaikan, Pemko Batam sudah
melakukan pendataan terkait dampak kenaikan BBM, mulai dari Disperindag yang akan turun mengawasi
distributor, lalu Dinsos, terkait dampak sosial kepada masyarakat, pemberian BLT dan lainnya."Kami di
Satpol-PP akan turut mengawasi terkait kenaikan harga BBM subsidi, dan kemungkinan disalah gunakan
oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar RezaReza menambahkan, untuk transportasi angkutan
umum khusus trans Batam, pemerintah kota Batam tidak akan melakukan penyesuaian tarif hingga akhir
tahun."Sebelumnya, pak wali juga sudah melakukan rapat dengan sejumlah Kadis, sebelum teman-teman
buruh melakukan aksi. Hingga akhir tahun, bus trans Batam tidak akan ada kenaikan," pungkas Reza
Khadafi.
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Positive

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan bantuan
subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji Rp 600. 000 akan disalurkan pada pekan ini. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya akan menyalurkan anggaran BSU 2022
ke bank-bank himbara BNI, Mandiri, Bank BRI, BSI, BTN, dan Pos Indonesia selaku penyalur
subsidi gaji Rp 600.000. "Mudah-mudahan (subsidi gaji atau BSU) hari Jumat (pekan ini) bisa
disalurkan kepada penerima," ujarnya saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Lebih
lanjut dia membeberkan syarat penerima BSU Rp 600. 000 tahun ini merupakan Warga
Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kepemilikan
(NIK), peserta aktif BPJS TK sampai Juli 2022, memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5
juta, atau senilai upah minimum provinsi kab/kota. "Yang punya upah minimum di atas itu
berhak.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan bantuan subsidi upah (BSU)
atau subsidi gaji Rp 600. 000 akan disalurkan pada pekan ini.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan, pihaknya akan menyalurkan anggaran BSU 2022 ke bank-bank himbara BNI, Mandiri, Bank
BRI, BSI, BTN, dan Pos Indonesia selaku penyalur subsidi gaji Rp 600.000."Mudah-mudahan (subsidi gaji
atau BSU) hari Jumat (pekan ini) bisa disalurkan kepada penerima," ujarnya saat jumpa pers di Jakarta,
Selasa (6/9/2022).Lebih lanjut dia membeberkan syarat penerima BSU Rp 600. 000 tahun ini merupakan
Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kepemilikan (NIK),
peserta aktif BPJS TK sampai Juli 2022, memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta, atau senilai
upah minimum provinsi kab/kota."Yang punya upah minimum di atas itu berhak. Contoh pekerja DKI
yang upah minimumnya Rp 4,7 juta, maka tetap mendapatkan bantuan itu. Karena hitungnya nilai
minimum kabupaten kota, senilai upah minimum kab/kota, mereka tetap berhak mendapat itu (subsidi
gaji)," jelas Ida.Adapun besaran BSU 2022 atau subsidi gaji masing-masing penerima akan mendapat
bantuan sebesar Rp 600.000.BSU 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan
pemerintah untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, tak cuma pekerja sektor
formal dengan gaji Rp3,5 juta yang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar
Rp600.000. Dia menjelaskan, pekerja dengan gaji di atas Rp3,5 juta per bulan, tapi
nominalnya setara atau di bawah ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota
akan mendapatkan BSU. "Jadi seperti nelayan, driver ojol, sopir, dan pekerja sektor informal
lainnya akan diberi bantuan, namun bukan melalui Bantuan Subsidi Upah ini," ucapnya.
Namun, para pekerja dengan gaji di atas itu juga berkesempatan mendapatkannya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, tak cuma pekerja sektor formal dengan
gaji Rp3,5 juta yang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000. Namun, para pekerja
dengan gaji di atas itu juga berkesempatan mendapatkannya.Dia menjelaskan, pekerja dengan gaji di
atas Rp3,5 juta per bulan, tapi nominalnya setara atau di bawah ketentuan upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota akan mendapatkan BSU."Contohnya Jakarta, UMP-nya adalah Rp4,7 juta, meskipun di
atas Rp3,5 juta tapi pekerja yang gajinya Rp4,7 juta atau kurang akan mendapatkan BSU," kata dia di
Jakarta, Selasa (6/9/22).Dia menuturkan, BSU memang dialokasikan untuk pekerja sektor formal saja.
Sedangkan pekerja informal akan diberikan bantuan melalui program lain."Jadi seperti nelayan, driver
ojol, sopir, dan pekerja sektor informal lainnya akan diberi bantuan, namun bukan melalui Bantuan
Subsidi Upah ini," ucapnya.Menaker mengatakan, calon penerima BSU terbesar saat ini berada di DKI
Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Banten, dan
Sumatera Utara.Sementara itu, dana BSU akan disalurkan melalui Bank Himbara setelah pemadanan data
selesai dilaksanakan. Para penerima BSU juga bisa mencairkannya di PT Pos Indonesia."Pencairannya pun
tanpa biaya tambahan, pokoknya Rp600. 000 itu harus bulat diterima oleh para pekerja yang berhak,"
ujar Menaker Ida.
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Positive

Summary Mudah-mudahan hari Jumat kita bisa salurkan kepada penerima," kata Ida, Selasa
(6/9/2022). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu cair 2022. Hal ini disampaikannya dalam Press Conference
Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 di gedung Kemnaker, Jakarta Selatan.
"Iya, karena kami harus padankan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp
600 ribu cair 2022. Hal ini disampaikannya dalam Press Conference Penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) tahun 2022 di gedung Kemnaker, Jakarta Selatan."Iya, karena kami harus padankan. Tunggu
Kemenkeu, berarti uangnya sudah tersedia. Mudah-mudahan hari Jumat kita bisa salurkan kepada
penerima," kata Ida, Selasa (6/9/2022).Ida mengatakan, Kemnaker sudah mencatat 5.099.915 data calon
penerima BSU untuk tahap satu. Kemnaker menggandeng bank Himbara dalam penyaluran BSU serta PT
Pos Indonesia."Kami BPJS Ketenagakerjaan tanda tangan berita acara penyerahan tahap satu, ada 5,9
juta data calon penerima BSU. Kami harap ini dapat disalurkan secepatnya. Penyaluran kerjasama dengan
bank Himbara, BNI, BRI, BTN, mandiri, BSI, dan tahun ini berbeda karena kami sertakan PT Pos Indonesia,"
tambahnya.Berdasarkan syarat dan kriteria yang diatur dan sesuai info BPJS Ketenagakerjaan, terdapat
16.198.731 pekerja atau buruh yg penuhi syarat terima program BSU. Dari keseluruhan data yang
memenuhi syarat ini akan disampaikan ke Kemnaker secara bertahap untuk dilakukan check dan
screening.Ida berharap penyaluran BSU bisa tepat sasaran. BSU juga diharapkan bisa menjaga daya beli
masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidupnya.Sementara itu, penyaluran BSU dilakukan setelah
Kemnaker melakukan screening ulang dan memadankan data calon penerima tahap selanjutnya. Setelah
screening selesai rencananya Kemenkeu akan mentransfer dana BSU ke bank-bank Himbara atau bank
penyalur."Setelah screening selesai, besok atau lusa Kemenkeu akan sampaikan uangnya, dan ditransfer
ke bank-ank Himbara, bank-bank penyalur. Dari situ langsung disalurkan ke rekening dan tidak ke
Kemnaker," ungkapnya.Ida menegaskan, yang berhak menerima BSU adalah yang sesuai kriteria
berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10/2022, yang berisi pedoman pemberian
bantuan pemerintah berupa subsidi atau upah untuk buruh.Ada kemungkinan penerima di tahun 2021
dapat kembali menerima BSU tahun ini. Dengan catatan, calon penerima itu belum mengalami kenaikan
gaji.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini setelah
menerima data 5.099.915 calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. Pada hari ini BPJS
Ketenagakerjaan telah melakukan penyerahan data tahap pertama sebanyak 5.099.915
calon penerima BSU 2022. Untuk itu penyaluran BSU tahun ini dilakukan bekerjasama
dengan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. "Tahun 2022 ini untuk mempercepat
penyalurannya di samping kami sampaikan melalui Bank Himbara, kami juga menyalurkan
melalui PT Pos Indonesia," kata Ida.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini setelah menerima data 5.099.915 calon
penerima dari BPJS Ketenagakerjaan."Mudah-mudahan minggu ini sudah tersalurkan dari Bank Himbara
ke bank penerima," kata Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa."Jumat mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima,"
tambah Menaker.Dia menjelaskan bahwa data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja atau
buruh yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi gaji. Dari keseluruhan data yang memenuhi syarat
akan disampaikan kepada Kemnaker secara bertahap.Kemnaker kemudian akan melakukan pemadanan
data untuk memastikan penerima bantuan lain seperti dan yang tidak memenuhi syarat tidak masuk
dalam penerima bantuan tersebut.Pada hari ini BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan penyerahan data
tahap pertama sebanyak 5.099.915 calon penerima BSU 2022.Dia mengatakan akan mengupayakan data
yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk itu penyaluran BSU tahun ini dilakukan
bekerjasama dengan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia."Tahun 2022 ini untuk mempercepat
penyalurannya di samping kami sampaikan melalui Bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos
Indonesia," kata Ida
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Positive

Summary "Kemudian nanti Insya Allah minggu ini juga akan segera dimulai distribusi untuk para
pekerja dengan upah dibawah Rp3,5 juta per bulan, yang akan dikoordinasikan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan," kata dia. Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, penyesuaian harga bahan bakar
minyak (BBM) merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat APBN sebaikbaiknya bagi masyarakat yang lebih membutuhkan. Adapun kebijakan pengalihan subsidi
BBM dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan melalui
penyaluran bantuan sosial (bansos). Beberapa bansos di antaranya dalam bentuk bantuan
langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), serta 2 persen dana transfer umum (DTU)
untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek, nelayan dan perlindungan sosial
tambahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata
mengatakan, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan upaya pemerintah untuk
mengoptimalkan manfaat APBN sebaik-baiknya bagi masyarakat yang lebih membutuhkan. Adapun
kebijakan pengalihan subsidi BBM dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan
melalui penyaluran bantuan sosial (bansos).Beberapa bansos di antaranya dalam bentuk bantuan
langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), serta 2 persen dana transfer umum (DTU) untuk subsidi
transportasi angkutan umum, ojek, nelayan dan perlindungan sosial tambahan."Ini dimaksudkan untuk
menjaga daya beli kapasitas dari semua masyarakat kita yang ada di lapisan bawah," ujar Isa di Jakarta,
Selasa (6/9/2022).Isa juga menjelaskan, BLT sudah mulai disalurkan melalui koordinasi bersama dengan
Kementerian Sosial, Pos Indonesia, serta Kementerian Ketenagakerjaan."Kemudian nanti Insya Allah
minggu ini juga akan segera dimulai distribusi untuk para pekerja dengan upah dibawah Rp3,5 juta per
bulan, yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata dia.Dalam penyalurannya,
pemerintah menjamin penyaluran dana subsidi dilakukan dengan transparan, yaitu melalui proses
verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
dilanjutkan dengan proses audit anggaran yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara, untuk dana bansos data akan diverifikasi, divalidasi dan diperbaharui oleh Kementerian Sosial
melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)."Setelah pembayaran dilakukan tentunya kita akan
melakukan audit juga. Jadi hal itu akan memastikan bahwa kita membayarkan menggunakan anggaran
kepada orang yang betul-betul berhak, dalam hal ini mereka yang miskin dan rentan miskin," ucap Isa.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini setelah
menerima data 5.099.915 calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. Com dengan judul:
Kemnaker usahakan penyaluran BSU 2022 tahap pertama dimulai pekan ini. "Mudahmudahan minggu ini sudah tersalurkan dari Bank Himbara ke bank penerima," kata Menaker
Ida Fauziyah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta,
Selasa. "Jumat mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima," tambah Menaker.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini setelah menerima data 5.099.915 calon
penerima dari BPJS Ketenagakerjaan."Mudah-mudahan minggu ini sudah tersalurkan dari Bank Himbara
ke bank penerima," kata Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa."Jumat mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima,"
tambah Menaker.Dia menjelaskan bahwa data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja atau
buruh yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi gaji. Dari keseluruhan data yang memenuhi syarat
akan disampaikan kepada Kemnaker secara bertahap.Kemnaker kemudian akan melakukan pemadanan
data untuk memastikan penerima bantuan lain seperti dan yang tidak memenuhi syarat tidak masuk
dalam penerima bantuan tersebut.Pada hari ini BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan penyerahan data
tahap pertama sebanyak 5.099.915 calon penerima BSU 2022.Dia mengatakan akan mengupayakan data
yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk itu penyaluran BSU tahun ini dilakukan
bekerjasama dengan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia."Tahun 2022 ini untuk mempercepat
penyalurannya di samping kami sampaikan melalui Bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos
Indonesia," kata Ida.Langkah itu dilakukan untuk memastikan penyaluran BSU yang lebih cepat kepada
calon penerima.Beberapa syarat dan kriteria penerima BSU untuk 2022 antara lain WNI yang dibuktikan
dengan kepemilikan NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 dan mempunyai
upah paling besar Rp3,5 juta atau upah minimum di daerah masing-masing.Penyaluran sendiri berlaku
nasional dengan pengecualian untuk PNS dan TNI dan Polri.Berita ini telah tayang di Antaranews. com
dengan judul: Kemnaker usahakan penyaluran BSU 2022 tahap pertama dimulai pekan ini
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, memastikan bantuan subsidi upah sebesar Rp600
ribu akan diberikan juga kepada pekerja yang memiliki gaji diatas Rp3,5 juta. Ia menyebut,
pemberiannya akan disesuaikan dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.
"Memiliki gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau senilai upah minimum
kabupaten/kota. Dengan demikian, pekerja yang bekerja di wilayah yang memiliki upah
diatas Rp3,5 juta berhak mendapatkan bantuan subsidi gaji atau upah (BSU)," ujar Ida
Fauziyah.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, memastikan bantuan subsidi upah sebesar Rp600 ribu akan
diberikan juga kepada pekerja yang memiliki gaji diatas Rp3,5 juta. Ia menyebut, pemberiannya akan
disesuaikan dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota."Memiliki gaji atau upah paling banyak
sebesar Rp3,5 juta atau senilai upah minimum kabupaten/kota. Dengan demikian, pekerja yang bekerja
di wilayah yang memiliki upah diatas Rp3,5 juta berhak mendapatkan bantuan subsidi gaji atau upah
(BSU)," ujar Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman
pemberian atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon penerima termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, Menaker
Ida mengatakan syarat dan kriteria penerima BSU diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman pemberian
atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, Menaker Ida mengatakan syarat dan kriteria penerima BSU diatur
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.Beberapa syaratnya antara lain merupakan
WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK dan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai
dengan Juli 2022."Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau senilai upah
minimum provinsi, kabupaten/kota," kata Ida.Penyaluran BSU sendiri berlaku untuk calon penerima di
seluruh Indonesia dan dikecualikan bagi PNS, TNI dan Polri.Dia menjelaskan bahwa menurut data BPJS
Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi upah
tersebut.Penyaluran data dari BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan secara bertahap kepada Kemnaker.
Tahap pertama sendiri telah diserahkan pada hari ini sebanyak 5.099.915 calon penerima.Kemnaker akan
melakukan pemeriksaan kembali dan pemadanan data-data itu untuk memastikan calon penerima belum
menerima bantuan lain dari pemerintah seperti dari Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan (PKH)
dari Kementerian Sosial.Penyaluran akan dilakukan melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk memastikan penyaluran dilakukan secepatnya."Pokoknya ingin
cepatnya sampai kepada teman-teman pekerja atau buruh," demikian Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau senilai upah minimum
provinsi, kabupaten/kota Jakarta (ANTARA)- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman pemberian atau penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya menetapkan beberapa syarat calon penerima
termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.

Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi,
kabupaten/kota Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah
menyusun pedoman pemberian atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon penerima termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.Dalam
konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, Menaker Ida mengatakan
syarat dan kriteria penerima BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh.Beberapa syaratnya antara lain merupakan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK
dan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022."Mempunyai gaji atau upah
paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi, kabupaten/kota," kata
Ida.Penyaluran BSU sendiri berlaku untuk calon penerima di seluruh Indonesia dan dikecualikan bagi PNS,
TNI dan Polri.Dia menjelaskan bahwa menurut data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja
yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi upah tersebut.Penyaluran data dari BPJS
Ketenagakerjaan akan dilakukan secara bertahap kepada Kemnaker. Tahap pertama sendiri telah
diserahkan pada hari ini sebanyak 5.099.915 calon penerima.Kemnaker akan melakukan pemeriksaan
kembali dan pemadanan data-data itu untuk memastikan calon penerima belum menerima bantuan lain
dari pemerintah seperti dari Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian
Sosial.Penyaluran akan dilakukan melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT
Pos Indonesia untuk memastikan penyaluran dilakukan secepatnya."Pokoknya ingin cepatnya sampai
kepada teman-teman pekerja atau buruh," demikian Ida Fauziyah.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 5.099.915 data calon penerima
bantuan subsidi upah (BSU) 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan, Selasa (6/9/2022). Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, berdasarkan syarat dan kriteria yang diatur dan
sesuai dengan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan, ada 16.198.731 pekerja atau buruh yang
memenuhi syarat menerima program BSU.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 5.099.915 data calon penerima bantuan subsidi
upah (BSU) 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan, Selasa (6/9/2022).Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan, berdasarkan syarat dan kriteria yang diatur dan sesuai dengan informasi dari BPJS
Ketenagakerjaan, ada 16.198.731 pekerja atau buruh yang memenuhi syarat menerima program
BSU."Dari data ini, dari keseluruhan data yang memenuhi syarat ini akan disampaikan BPJS
Ketenagakerjaan ke Kementerian Ketenagakerjaan secara bertahap," kata Ida saat konferensi pers.Syarat
dan kriteria BSU 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun
2022 soal pedoman bantuan pemerintah berupa BSU.Pertama, penerima harus WNI dengan kepemilikian
NIK.Kedua, penerima merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022.Ketiga, penerima mempunyai gaji atau upah paling banyak
sebesar Rp3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi kabupaten kota.Dengan demikian, pekerja yang
bekerja di wilayah yang memiliki upah minimum provinsi (UMP) di atas Rp3,5 juta, berhak mendapatkan
BSU."Misalnya, contoh teman-teman yang bekerja di DKI upah minimumnya itu berhak mendapatkan
BSU, karena kita menghitungnya adalah senilai upah minimum provinsi kabupaten/kota.""Di luar DKI
banyak yang upah minimumnya di atas Rp3,5 juta, mereka tetap berhak mendapatkan subsidi upah ini,"
jelas Ida.Pemberian BSU kali ini berlaku secara nasional, dikecualikan bagi PNS, TNI dan Polri."Memang
TNI, PNS, Polri yang juga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini tidak berhak, karena kita kecualikan
dari ketentuan sebagai penerima," papar Ida.
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Positive

Summary Dalam penyaluran ini, pekerja dengan upah di atas Rp 3,5 juta per bulan bisa mengantongi
BSU tetapi dengan syarat gaji pekerja tersebut senilai upah minimum provinsi (UMP) masingmasing kabupaten dan kota. "Jadi, dalam Peraturan ini disebutkan bahwa yang menerima
adalah yang memiliki upah Rp 3,5 juta atau senilai upah minimum tiap-tiap provinsi
kabupaten dan kota," jelas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam
konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/9/2022). "Meskipun upah minimum Rp 4,7 juta, di atas
Rp 3,5 juta. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk
membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.

Pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai bantalan kenaikan harga BBM di
September ini. Dalam penyaluran ini, pekerja dengan upah di atas Rp 3,5 juta per bulan bisa mengantongi
BSU tetapi dengan syarat gaji pekerja tersebut senilai upah minimum provinsi (UMP) masing-masing
kabupaten dan kota."Jadi, dalam Peraturan ini disebutkan bahwa yang menerima adalah yang memiliki
upah Rp 3,5 juta atau senilai upah minimum tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota," jelas Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/9/2022).Ida
menjelaskan, pekerja di Jakarta dengan gaji senilai UMP atau gaji di angka Rp 4,6 juta tetap berhak
memperoleh BSU. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan."Meskipun upah minimum Rp
4,7 juta, di atas Rp 3,5 juta. Pekerja di DKI tetap berhak mendapatkan BSU ini," bebernya.BSU di 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 Rp 3,5 juta
per bulan.Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima
akan mendapat bantuan sebesar Rp 600.000."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli
masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," tutup ida.Sebelumnya,
pemerintah akan kembali mengucurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji kepada
16 juta pekerja.Diketahui bahwa BSU atau BLT Subsidi Gaji tahun ini disalurkan kepada masing-masing
pekerja senilai Rp 600.000. Adapun kategori penerima BSU salah satunya pekerja yang bergaji maksimal
3,5 juta per bulan.Perihal langkah-langkah untuk penyaluran bantuan subsidi upah, di antaranya
penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU.Kemudian
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri
agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.Staf Khusus Menteri
Ketenagakerjaan Dita Indah Sari menghimbau para pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta agar
kembali mengecek masing-masing kepersertaannya di BPJS Ketenagakerjaan."Baik mengecek sendiri,
maupun mengecek melalui manajemen atau HRD di perusahaan tempat bekerja. Di cek kembali datanya,
apakah sesuai dengan NIK, serta alamat dan apakah rekeningnya masih aktif digunakan," jelas Dita saat
dihubungi Liputan6.com, Selasa (30/8/2022).Hal ini penting agar saat BSU disalurkan nantinya, penerima
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tidak akan ada menghadapi hambatan."Juga gunakan waktu yang masih tersedia untuk mengetahui
syarat-syarat (penerima BSU)," pungkas Dita.Dikutip dari laman resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id,
berikut Kriteria Penerima Bantuan Subsidi Gaji: Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor
Induk Kependudukan Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS
Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Peserta yang membayar iuran
dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp3,5 juta sesuai upah yang dilaporkan
kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang akan mendapat BLT subsidi gaji adalah mereka yang bekerja
pada industri barang konsumsi, perdagangan, dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan,
transportasi, aneka industri properti, dan real estate. Memiliki rekening bank yang aktif.Berikut langkah
pengecekan penerima BSU 2022 melalui laman kemnaker.go.id :1. Akses laman website
kemnaker.go.id.2. Daftar AkunApabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran.
Lengkapi pendaftaran akun. Selanjutnya, aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan
dikirimkan ke nomor handphone Anda.3. Login ke dalam akun Anda.4. Lengkapi profil biodata diri Anda
berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.5. Selanjutnya, cek pemberitahuan.
Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi.Cara mengecek apakah Anda terdaftar sebagai penerima
subsidi gaji kemungkinan masih sama seperti petunjuk sebelumnya.Bagi Anda yang ingin mengetahui
apakah terdaftar sebagai penerima BSU atau BLT subsidi gaji, bisa melakukan pengecekan melalui BPJS
Ketenagakerjaan, dengan cara berikut:1. Kunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pilih menu "Cek
Status Calon Penerima BSU" kemudian Anda akan masuk ke halaman cek penerima BSU.3. Masukkan
data sesuai kolom yang tersedia meliputi:NIK Nama lengkap Tanggal lahir. Setelah mengisi data diri, klik
gapcha "i'm not a robot' kemudian klik lanjutkan5. Akan terlihat di akun tersebut jika Kamu penerima
bantuan subsidi gaji.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini setelah
menerima data 5.099.915 calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengatakan paling
tidak akhir pekan ini yaitu Jumat, 9 September 2022 pekerja yang memenuhi persyaratan
menerima bantuan dari pemerintah itu. Namun dari keseluruhan data yang memenuhi
syarat akan disampaikan kepada Kemnaker secara bertahap. Kemnaker kemudian akan
melakukan pemadanan data untuk memastikan penerima bantuan lain seperti dan yang
tidak memenuhi syarat tidak masuk dalam penerima bantuan tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini setelah menerima data 5.099.915 calon
penerima dari BPJS Ketenagakerjaan."Mudah-mudahan minggu ini sudah tersalurkan dari Bank Himbara
ke bank penerima," kata Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 6 September 2022.Ia mengatakan paling tidak akhir
pekan ini yaitu Jumat, 9 September 2022 pekerja yang memenuhi persyaratan menerima bantuan dari
pemerintah itu."Jumat mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima," ujarnya.Dia menjelaskan,
dalam data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja atau buruh yang memenuhi syarat untuk
menerima subsidi gaji. Namun dari keseluruhan data yang memenuhi syarat akan disampaikan kepada
Kemnaker secara bertahap.Kemnaker kemudian akan melakukan pemadanan data untuk memastikan
penerima bantuan lain seperti dan yang tidak memenuhi syarat tidak masuk dalam penerima bantuan
tersebut.Pada hari ini BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan penyerahan data tahap pertama sebanyak
5.099.915 calon penerima BSU 2022.Dia mengatakan akan mengupayakan data yang sudah disampaikan
dapat disalurkan secepatnya. Untuk itu penyaluran BSU tahun ini dilakukan bekerjasama dengan Bank
Himbara dan PT Pos Indonesia."2022 ini untuk mempercepat penyalurannya di samping kami sampaikan
melalui Bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia," ucapnya.Langkah itu dilakukan
untuk memastikan penyaluran BSU yang lebih cepat kepada calon penerima.Adapun, beberapa syarat
dan kriteria penerima BSU untuk 2022 antara lain WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK, peserta
aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 dan mempunyai upah paling besar Rp3,5 juta atau
upah minimum di daerah masing-masing.Penyaluran sendiri berlaku nasional dengan pengecualian untuk
PNS dan TNI dan Polri.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman
pemberian atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon penerima termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, Menaker
Ida mengatakan syarat dan kriteria penerima BSU diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. Kemnaker akan melakukan pemeriksaan
kembali dan pemadanan data-data itu untuk memastikan calon penerima belum menerima
bantuan lain dari pemerintah seperti dari Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan
(PKH) dari Kementerian Sosial. Beberapa syaratnya antara lain merupakan WNI yang
dibuktikan dengan kepemilikan NIK dan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
sampai dengan Juli 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman pemberian
atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, Menaker Ida mengatakan syarat dan kriteria penerima BSU diatur
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.Beberapa syaratnya antara lain merupakan
WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK dan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai
dengan Juli 2022."Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau senilai upah
minimum provinsi, kabupaten/kota," kata Ida.Penyaluran BSU sendiri berlaku untuk calon penerima di
seluruh Indonesia dan dikecualikan bagi PNS, TNI dan Polri.Dia menjelaskan bahwa menurut data BPJS
Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi upah
tersebut.Penyaluran data dari BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan secara bertahap kepada Kemnaker.
Tahap pertama sendiri telah diserahkan pada hari ini sebanyak 5.099.915 calon penerima.Kemnaker akan
melakukan pemeriksaan kembali dan pemadanan data-data itu untuk memastikan calon penerima belum
menerima bantuan lain dari pemerintah seperti dari Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan (PKH)
dari Kementerian Sosial.Penyaluran akan dilakukan melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk memastikan penyaluran dilakukan secepatnya."Pokoknya ingin
cepatnya sampai kepada teman-teman pekerja atau buruh," demikian Ida Fauziyah.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman
pemberian atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon penerima termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, Menaker
Ida mengatakan syarat dan kriteria penerima BSU diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. Kemnaker akan melakukan pemeriksaan
kembali dan pemadanan data-data itu untuk memastikan calon penerima belum menerima
bantuan lain dari pemerintah seperti dari Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan
(PKH) dari Kementerian Sosial. Beberapa syaratnya antara lain merupakan WNI yang
dibuktikan dengan kepemilikan NIK dan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
sampai dengan Juli 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman pemberian
atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, Menaker Ida mengatakan syarat dan kriteria penerima BSU diatur
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.Beberapa syaratnya antara lain merupakan
WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK dan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai
dengan Juli 2022."Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau senilai upah
minimum provinsi, kabupaten/kota," kata Ida.Penyaluran BSU sendiri berlaku untuk calon penerima di
seluruh Indonesia dan dikecualikan bagi PNS, TNI dan Polri.Dia menjelaskan bahwa menurut data BPJS
Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi upah
tersebut.Penyaluran data dari BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan secara bertahap kepada Kemnaker.
Tahap pertama sendiri telah diserahkan pada hari ini sebanyak 5.099.915 calon penerima.Kemnaker akan
melakukan pemeriksaan kembali dan pemadanan data-data itu untuk memastikan calon penerima belum
menerima bantuan lain dari pemerintah seperti dari Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan (PKH)
dari Kementerian Sosial.Penyaluran akan dilakukan melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk memastikan penyaluran dilakukan secepatnya."Pokoknya ingin
cepatnya sampai kepada teman-teman pekerja atau buruh," demikian Ida Fauziyah.
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Summary Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah menargetkan pada pekan ini Bantuan Subsidi Upah (BSU)
sebesar Rp600. 000 sudah tersalurkan kepada penerima. Bagikan. Saat ini sudah ada
5.099.915 data calon penerima BSU tahap pertama dari total 16,1 juta pekerja atau buruh
calon penerima. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan data tersebut
berasal dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yang nantinya akan diseleksi kembali oleh
Kementerian Ketenagakerjaan.

BagikanBisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan pada pekan ini Bantuan Subsidi Upah (BSU)
sebesar Rp600. 000 sudah tersalurkan kepada penerima. Saat ini sudah ada 5.099.915 data calon
penerima BSU tahap pertama dari total 16,1 juta pekerja atau buruh calon penerima.Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan data tersebut berasal dari BPJS Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek) yang nantinya akan diseleksi kembali oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dia memastiakan
bantuan tersebut akan diberikan pemerintah kepada pekerja di seluruh Indonesia, yang menjadi peserta
aktif program BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022."Dari keseluruhan data memenuhi syarat
ini akan disampaikan ke Kemnaker secara bertahap. Kemudian Kemnaker akan lakukan check and
screening dan cek mereka sudah terima bantuan lainnya apa tidak," ujar Ida saat konferensi pers di
Kemanker, Selasa (6/9/2022).Ida mengatakan penerima BSU bukan hanya pekerja dengan gaji di bawah
Rp3,5 juta per bulan, namun juga pekerja yang mendapatkan gaji setara atau di bawah ketentuan upah
minimum wilayahnya. Dengan demikian, pekerja yang mendapatkan gaji di atas Rp 3,5 juta per bulan,
namun besarannya setara atau di bawah ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota, juga
mendapatkan BSU. Menurut Ida, penerima BSU juga dikecualikan untuk ASN dan TNI-Polri."Pemberian
bantuan ini diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program kartu PKH, atau banpres produktif
usaha mikro pada tahun berjalan. Punya gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta, atau senilai upah
minimum kabupaten/kota. Yang punya upah minimum di atas itu berhak. Contoh DKI yang Rp4,7 juta,"
ujar Ida.Adapun kriteria penerima subsidi upah tersebut, kata Ida, sudah diatur dalam Peraturan Menteri
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Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 tahun 2022 yang baru terbit.Lebih lanjut, BSU sendiri akan
disalurkan lewat PT Pos Indonesia dan bank himpunan bank negara (Himbara) yaitu BNI, BRI, BTN,
Mandiri dan BSI."Alhamdulillah launching BPJS, tadi ada tanda tangan kerja sama BSU 2022 bersama
bank-bank Himbara dan PT pos Indonesia," ungkap Ida.Selain itu, Ida juga mengatakan bahwa penerima
bantuan sosial pada tahun lalu pun tidak menutup kemungkinan juga akan menerima program BSU tahun
ini. "Kemungkinan besar penerima 2021 juga menerima 2022. Selama gajinya belum naik. Jadi
patokannya bukan menerima atau tidak, tapi sudah sesuai kah dengan kriteria atau tidak,"
tambahnya.Bagikan
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Neutral

Summary Kemudian pemberian bantuan BSU diprioritaskan bagi pekerja / buruh yang belum
menerima program Kartu PraKerja, Program keluarga harapan (PKH) atau program bantuan
produktif usaha mikro pada tahun anggaran berjalan sebelum bantuan pemerintah berupa
subsidi gaji/upah disalurkan. Namun salah satu syarat penerima BSU kali ini tidak boleh
menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH),
Kartu Sembako, BPUM, Kartu Pra Kerja dan sebagainya. Mengutip dari Peraturan Menteri
(Permen) Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendoman Pmeberian Banyaun
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji / Upah bagi Pekerja/Buruh yakni pada pasal 1 ayat 1 tertulis
Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang
diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan. Terkait penyaluran BSU akan disalurkan
melalui bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja
untuk menampung dana Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah yang akan
disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah.

Pemerintah resmi menaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak subsidi pada Sabtu 3 September 2022
lalu. Meskipun begitu pemerintah sudah menyiapkan bantalan sosial bagi masyarakat yang terdampak
akan kenaikan harga BBM, salah satunya subsidi gaji atau subsidi upah (BSU).Bantalan sosial yang
dimaksud adalah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada pekerja yang bergaji maksimal Rp 3,5
juta per bulan yang akan diberikan pada bulan September 2022 ini.Mengutip dari Peraturan Menteri
(Permen) Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendoman Pmeberian Banyaun Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji / Upah bagi Pekerja/Buruh yakni pada pasal 1 ayat 1 tertulis Bantuan Pemerintah
adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada
perseorangan.Terkait penyaluran BSU akan disalurkan melalui bank/pos mitra kerja sebagai tempat
dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Bantuan Pemerintah berupa subsidi
Gaji/Upah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah.Untuk
yang mendapatkan bantuan pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan kepada Pekerja/Buruh,
yakni terdapat pada pasal 3 ayat 2 harus memenuhi persyaratan pertama adalah Warga Negara Indonesia
yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.Kedua peserta aktif program jaminan
sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022. Ketiga menerima Gaji/Upah
paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulanPemberian Bantuan
Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dikecualikan bagi pegawai negeri sipil atau TNI/Polri."Gaji/Upah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 merupakan Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh
pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan,"
terang pasal 4 ayat 1.Kemudian pemberian bantuan BSU diprioritaskan bagi pekerja / buruh yang belum
menerima program Kartu PraKerja, Program keluarga harapan (PKH) atau program bantuan produktif
usaha mikro pada tahun anggaran berjalan sebelum bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah
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disalurkan.Sementara untuk besaran yang diterima oleh pekerja/buruh yakni Rp 600. 000 yang
dibayarkan sekaligus.Alokasi anggaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji sebagai batalan
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 8,8 triliun. Angka tersebut berbeda dengan yang
dialokasikan pemerintah pusat sebesar Rp 9,6 triliun."Anggaran yang diperlukan Rp 8,8 triliun," kata
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam Rakor TPID terkait Antisipasi Dampak Kenaikan harga BBM
secara daring, Jakarta, Seni (5/9/2022).Pemerintah sebelumnya memang menargetkan sasaran penerima
bantuan ini sekitar 16 juta pekerja. Namun salah satu syarat penerima BSU kali ini tidak boleh menerima
bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BPUM,
Kartu Pra Kerja dan sebagainya."Pemberian bantuan ini diprioritaskan untuk yang belum mendapatkan
bantuan dari pemerintah di tahun berjalan," kata dia.Selain itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri
juga tidak masuk dalam kriteria peneriman BSU. Kemudian pemerintah melakukan pemadanan data
antara BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan lembaga lainnya."Sebelum kami padankan
datanya ada 16 juta (calon penerima). Setelah dipadankan ini sebesar 1,1 juta telah menerima bantuan
sosial pemerintah yang lain, lalu ada 22 ribu ASN orang,"Pemerintah juga memberikan syarat lain untuk
penerima BSU yakni telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juli 2022. Sehingga
dari data tersebut tereliminasi dan menyisakan calon penerima BSU sebanyak 14,6 juta."Jadi setelah
dikurangi penerima BSU ini totalnya 14,6 juta," kata Ida.Ida menambahkan program BSU ini tak hanya
untuk pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Program ini juga ditujukan bagi pekerja yang
memiliki gaji setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/kota
(UMK).Dia mencontohkan pekerja di DKI yang UMP-nya sekitar Rp 4,7 juta. Maka, meski gajinya di atas
Rp 3,5 juta, pekerja tersebut berhak mendapatkan BSU."Jadi dengan demikian bagi pekerja yang gajinya
di atas Rp 3,5 juta per bulan tapi setara UMP atau UMK bisa mendapatkan BSU," kata Ida.Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah atau BSU 2022.Berbagai
persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan
akuntabel."Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran
BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (31/8/2022).Menaker menjelaskan, perihal langkahlangkah untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di antaranya berkoordinasi
dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota
Polri.Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon
penerima BSU 2022. Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis
penyaluran BSU."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan
dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya.BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan
sosial yang dikeluarkan pemerintah.Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan
untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Total anggaran BSU
2022 atau subsidi gaji ini sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU 2022 ini, masing-masing penerima akan
mendapat bantuan sebesar Rp600.000."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat
yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," tutup Menaker.Pemerintah menyiapkan
bantuan sosial berupa BLT subsidi gaji bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.
Bantuan subsidi gaji yang akan diberikan sebesar Rp 600 ribu dengan total anggaran Rp 9,6
triliun.Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT subsidi gaji sebagai pengalihan
subsidi bahan bakar minyak (BBM). Bantuan ini akan dicairkan mulai minggu depan."Dengan bantuan
sebesar Rp 600 ribu. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja, yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta
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per bulan, dengan total anggaran Rp 9,6 triliun," kata Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati , Senin
(29/8/2022).BLT Subsidi Gaji bagian dari program bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun, atau
senilai Rp 600 ribu untuk masing-masing penerima.Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah mulai
memberikan bantalan sosial tambahan bentuk pengalihan subsidi BBM senilai Rp 24,17 triliun.Bagi yang
ingin tahu apakah dirinya masuk sebagai penerima BLT subsidi gaji, berikut Cara Cek Penerima Subsidi
Gaji Rp 600 Ribu di bsu.kemnaker.go.id.Berikut cara cek penerima BLT subsidi gaji:1. Telusuri ke situs
bsu.kemnaker.go.id2. Daftar akunApabila pekerja belum memiliki akun maka harus melakukan
pendaftaranLengkapi pendaftaran akun. Kemudian, aktivasi akun dengan menggunakan OTP yang akan
dikirimkan melalui pesan teks pada nomor ponsel yang Anda daftarkan.3. Jika sudah mendaftarkan akun,
kemudian log in kembali menggunakan akun yang didaftarkan4. Lengkapi profil tahap ini, pekerja diminta
untuk melengkapi biodata diri tentang Anda, termasuk status pernikahan dan tipe lokasi disertai foto
profil.5. Cek pemberitahuan setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi apakah termasuk "Calon
Penerima BSU"6. Setelah ada pemberitahuan tersebut, bagi yang merupakan penerima BSU akan kembali
mendapat notifikasi penyaluran yang bisa di cek pada situs Kemenaker dan masuk menggunakan akun
yang Anda daftarkan.7. Notifikasi penyaluran akan munculSelain itu, untuk mengetahui apakah Anda
penerima BSU atau tidak, bisa mengakses melalui kanal-kanal informasi resmi yang disediakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan.Kanal-kanal resmi tersebut antara lain situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian
aplikasi BPJSTKU. Selain itu, juga dapat mengakses melalui situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman
pemberian atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon penerima termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman pemberian
atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, Menaker Ida mengatakan syarat dan kriteria penerima BSU diatur
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.Beberapa syaratnya antara lain merupakan
WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK dan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai
dengan Juli 2022."Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau senilai upah
minimum provinsi, kabupaten/kota," kata Ida.Penyaluran BSU sendiri berlaku untuk calon penerima di
seluruh Indonesia dan dikecualikan bagi PNS, TNI dan Polri.Dia menjelaskan bahwa menurut data BPJS
Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi upah
tersebut.Penyaluran data dari BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan secara bertahap kepada Kemnaker.
Tahap pertama sendiri telah diserahkan pada hari ini sebanyak 5.099.915 calon penerima.Kemnaker akan
melakukan pemeriksaan kembali dan pemadanan data-data itu untuk memastikan calon penerima belum
menerima bantuan lain dari pemerintah seperti dari Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan (PKH)
dari Kementerian Sosial.Penyaluran akan dilakukan melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk memastikan penyaluran dilakukan secepatnya."Pokoknya ingin
cepatnya sampai kepada teman-teman pekerja atau buruh," demikian Ida Fauziyah.
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Positive

Summary "Meskipun upah minimumnya Rp 4,7 di atas Rp 3,5 juta, pekerja di DKI yang UMP-nya Rp 4,7
juta tetap berhak mendapatkan BSU ini," tutur Ida. Ia mencontohkan, jika UMP DKI Jakarta
Rp 4,7 juta, maka pekerja dengan upah tersebut berhak mendapatkan BSU. Dalam peraturan
yang telah diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan, BSU diperuntukkan bagi pekerja
dengan upah Rp 3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi (UMP), kabupaten/kota.
Misalnya DKI Jakarta upah minimum provinsinya senilai Rp 4,7 misalnya maka dia tetap
berhak karena di sini ketentuannya senilai upah minimum Provinsi Kabupaten/Kota,"
jelasnya dalam dialog virtual, Selasa (6/9/2022).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan siapa saja yang berhak menerima bantuan subsidi
upah (BSU) sebagai bantalan atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ida bilang, penerima BSU
ini bukan hanya pekerja bergaji Rp 3,5 juta saja.Dalam peraturan yang telah diterbitkan Kementerian
Ketenagakerjaan, BSU diperuntukkan bagi pekerja dengan upah Rp 3,5 juta atau senilai upah minimum
provinsi (UMP), kabupaten/kota. Ia mencontohkan, jika UMP DKI Jakarta Rp 4,7 juta, maka pekerja
dengan upah tersebut berhak mendapatkan BSU."Jadi dalam peraturan ini disebutkan bahwa yang
menerima yang memiliki Rp 3,5 juta atau senilai upah minimum Provinsi Kabupaten/Kota. Misalnya DKI
Jakarta upah minimum provinsinya senilai Rp 4,7 misalnya maka dia tetap berhak karena di sini
ketentuannya senilai upah minimum Provinsi Kabupaten/Kota," jelasnya dalam dialog virtual, Selasa
(6/9/2022).Jadi, meskipun upah yang didapatkan pekerja misalnya tidak Rp 3,5 juta tetap bisa
mendapatkan BSU. Asalkan nilai gajinya senilai upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah dalam
hal ini provinsi kabupaten/kota."Meskipun upah minimumnya Rp 4,7 di atas Rp 3,5 juta, pekerja di DKI
yang UMP-nya Rp 4,7 juta tetap berhak mendapatkan BSU ini," tutur Ida.Dalam kesempatan itu Ida juga
mengungkap adapun jumlah calon penerima BSU di DKI Jakarta menjadi yang terbesar. Jumlahnya
mencapai 2.840.472 orang.Sebagai informasi, berdasarkan informasi dari Instagram resmi @kemnaker,
UMP DKI Jakarta Rp 4.641.854.
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Positive

Summary Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut
pihaknya tengah mengusahakan penyaluran BSU 2022 dapat terlaksana mulai pekan ini.
Pemerintah pusat tengah menyiapkan bantalan sosial melalui program Bantuan Subsidi
Upah (BSU) untuk para pekerja yang menerima gaji maksimal Rp3,5 juta.

Pemerintah pusat tengah menyiapkan bantalan sosial melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU)
untuk para pekerja yang menerima gaji maksimal Rp3,5 juta.Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut pihaknya tengah mengusahakan penyaluran BSU
2022 dapat terlaksana mulai pekan ini."Mudah-mudahan minggu ini sudah tersalurkan dari Bank Himbara
ke bank penerima," ujarnya saat konfrensi pers di Kantor Kemnaker Jakarta, Selasa (6/9)."Jumat mudahmudahan sudah tersalurkan kepada penerima," lanjutnya.Ida mengatakan data BPJS Ketenagakerjaan
terdapat 16.198.731 pekerja yang memenuhi syarat untuk menerima BSU. Namun data tersebut masih
harus divalidasi untuk memastikan penerima BSU tidak menjadi penerima bantuan lain serta benar-benar
memenuhi syarat.Dari keseluruhan data, BPJS Ketenagakerjaan akan menyerahkannya secara bertahap.
Seperti pada hari ini (6/9) BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyerahan data tahap pertama sebanyak
5.099.915 calon penerima BSU 2022.Penyaluran BSU 2022, selain melalui Bank Himbara juga akan
disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran BSU lebih
cepat kepada calon penerima."Tahun 2022 ini untuk mempercepat penyalurannya di samping kami
sampaikan melalui Bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia," ungkap Ida.Sebagai
informasi, beberapa syarat dan kriteria penerima BSU 2022 antara lain, WNI yang dibuktikan dengan
kepemilikan NIK, merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 dan
mempunyai upah paling besar Rp3,5 juta atau upah minimum di daerah masing-masing.Dilansir
Antaranews, penyaluran berlaku nasional dengan pengecualian untuk PNS, TNI dan Polri.
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Summary Pekerja dengan gaji di atas Rp3,5 juta bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
BLT Subsidi gaji. TODAY.COM, JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan bahwa para pekerja sektor formal yang memiliki gaji di atas Rp3,5 juta tetap
bisa berkesempatan untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Ida menambahkan
bahwa yang berhak atas BSU ini adalah pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta dan
juga pekerja yang gajinya senilai UMP. "Contohnya Jakarta, UMP-nya adalah Rp4,7 juta,
meskipun di atas Rp3,5 juta tapi pekerja yang gajinya Rp4,7 juta atau kurang maka akan
mendapatkan BSU," jelasnya, Selasa (6/9/22).

TODAY.COM, JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa para
pekerja sektor formal yang memiliki gaji di atas Rp3,5 juta tetap bisa berkesempatan untuk mendapatkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU). Pekerja dengan gaji di atas Rp3,5 juta bisa mendapatkan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) atau BLT Subsidi gaji.Ida menambahkan bahwa yang berhak atas BSU ini adalah pekerja yang
memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta dan juga pekerja yang gajinya senilai UMP."Contohnya Jakarta, UMPnya adalah Rp4,7 juta, meskipun di atas Rp3,5 juta tapi pekerja yang gajinya Rp4,7 juta atau kurang maka
akan mendapatkan BSU," jelasnya, Selasa (6/9/22).Sementara itu dia menambahkan bahwa BSU
memang dialokasikan untuk pekerja sektor formal saja, sedangkan pekerja informal akan diberikan
bantuan melalui program lain.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman
pemberian atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon penerima termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman pemberian
atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, Menaker Ida mengatakan syarat dan kriteria penerima BSU diatur
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.Beberapa syaratnya antara lain merupakan
WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK dan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai
dengan Juli 2022. "Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau senilai upah
minimum provinsi, kabupaten/kota," kata Ida.Penyaluran BSU sendiri berlaku untuk calon penerima di
seluruh Indonesia dan dikecualikan bagi PNS, TNI dan Polri. Dia menjelaskan bahwa menurut data BPJS
Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi upah
tersebut.Penyaluran data dari BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan secara bertahap kepada Kemnaker.
Tahap pertama sendiri telah diserahkan pada hari ini sebanyak 5.099.915 calon penerima.Kemnaker akan
melakukan pemeriksaan kembali dan pemadanan data-data itu untuk memastikan calon penerima belum
menerima bantuan lain dari pemerintah seperti dari Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan (PKH)
dari Kementerian Sosial.Penyaluran akan dilakukan melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk memastikan penyaluran dilakukan secepatnya. "Pokoknya ingin
cepatnya sampai kepada teman-teman pekerja atau buruh," demikian Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Com dengan judul: Kemnaker tetapkan syarat calon penerima Bantuan Subsidi Upah 2022.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman
pemberian atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon penerima termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, Menaker
Ida mengatakan syarat dan kriteria penerima BSU diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. Kemnaker akan melakukan pemeriksaan
kembali dan pemadanan data-data itu untuk memastikan calon penerima belum menerima
bantuan lain dari pemerintah seperti dari Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan
(PKH) dari Kementerian Sosial.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman pemberian
atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, Menaker Ida mengatakan syarat dan kriteria penerima BSU diatur
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.Beberapa syaratnya antara lain merupakan
WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK dan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai
dengan Juli 2022."Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau senilai upah
minimum provinsi, kabupaten/kota," kata Ida.Penyaluran BSU sendiri berlaku untuk calon penerima di
seluruh Indonesia dan dikecualikan bagi PNS, TNI dan Polri.Dia menjelaskan bahwa menurut data BPJS
Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi upah
tersebut.Penyaluran data dari BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan secara bertahap kepada Kemnaker.
Tahap pertama sendiri telah diserahkan pada hari ini sebanyak 5.099.915 calon penerima.Kemnaker akan
melakukan pemeriksaan kembali dan pemadanan data-data itu untuk memastikan calon penerima belum
menerima bantuan lain dari pemerintah seperti dari Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan (PKH)
dari Kementerian Sosial.Penyaluran akan dilakukan melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk memastikan penyaluran dilakukan secepatnya."Pokoknya ingin
cepatnya sampai kepada teman-teman pekerja atau buruh," demikian Ida Fauziyah.Berita ini telah tayang
di Antaranews. com dengan judul: Kemnaker tetapkan syarat calon penerima Bantuan Subsidi Upah 2022
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman
pemberian atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya
menetapkan beberapa syarat calon penerima termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.
Com dengan judul: Kemnaker tetapkan syarat calon penerima Bantuan Subsidi Upah 2022.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, Menaker
Ida mengatakan syarat dan kriteria penerima BSU diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. Kemnaker akan melakukan pemeriksaan
kembali dan pemadanan data-data itu untuk memastikan calon penerima belum menerima
bantuan lain dari pemerintah seperti dari Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan
(PKH) dari Kementerian Sosial.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman pemberian
atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, Menaker Ida mengatakan syarat dan kriteria penerima BSU diatur
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.Beberapa syaratnya antara lain merupakan
WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK dan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai
dengan Juli 2022."Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau senilai upah
minimum provinsi, kabupaten/kota," kata Ida.Penyaluran BSU sendiri berlaku untuk calon penerima di
seluruh Indonesia dan dikecualikan bagi PNS, TNI dan Polri.Dia menjelaskan bahwa menurut data BPJS
Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi upah
tersebut.Penyaluran data dari BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan secara bertahap kepada Kemnaker.
Tahap pertama sendiri telah diserahkan pada hari ini sebanyak 5.099.915 calon penerima.Kemnaker akan
melakukan pemeriksaan kembali dan pemadanan data-data itu untuk memastikan calon penerima belum
menerima bantuan lain dari pemerintah seperti dari Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan (PKH)
dari Kementerian Sosial.Penyaluran akan dilakukan melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk memastikan penyaluran dilakukan secepatnya."Pokoknya ingin
cepatnya sampai kepada teman-teman pekerja atau buruh," demikian Ida Fauziyah.Berita ini juga telah
tayang di Antaranews. com dengan judul: Kemnaker tetapkan syarat calon penerima Bantuan Subsidi
Upah 2022
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan cair
mulai Minggu ini. Hal ini disampaikan melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa 6 September 2022.
Sementara itu, melalui laman website Kemnaker, kriteria penerima BSU disebut berdasarkan
pada beberapa syarat, di antaranya:. Adapun secara khusus, pihaknya menargetkan dana
BSU akan tersalurkan ke rekening penerima pada Jumat mendatang.

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan cair mulai Minggu
ini.Hal ini disampaikan melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam konferensi pers
di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa 6 September 2022."Mudah-mudahan minggu ini sudah tersalurkan
dari Bank Himbara ke bank penerima," kata Ida Fauziyah seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari
Antara.Adapun secara khusus, pihaknya menargetkan dana BSU akan tersalurkan ke rekening penerima
pada Jumat mendatang."Jumat mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima," ujar Ida.Ida
menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan telah mengantongi setidaknya 16.198.731 nama pekerja yang
memenuhi syarat menjadi penerima BSU.Lebih lanjut ia menjelaskan, dana BSU yang cair pekan ini baru
untuk 5.099.915 calon penerima.Sedangkan, sisa daftar penerima lainnya akan disampaikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan secara bertahap.Dari data yang diterima, Kemnaker mengungkap akan melakukan
verifikasi dan pemindaian kembali.Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi mereka yang sudah
menerima bantuan lain atau yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerima BSU.Ida melanjutkan,
untuk mempercepat penyaluran dana, Kemnaker tidak hanya bekerja sama dengan Bank Himbara,
namun juga menggandeng PT Pos Indonesia."Tahun 2022 ini untuk mempercepat penyalurannya di
samping kami sampaikan melalui Bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia," kata
Ida.Sementara itu, melalui laman website Kemnaker, kriteria penerima BSU disebut berdasarkan pada
beberapa syarat, di antaranya:
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan Indonesia (Menaker) Ida Fauziyah berharap bantuan pemerintah
berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) bisa segera cair kepada pekerja. Setelah menerima
5.099.915 data calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2022 dari BPJS
Ketenagakerjaan, Menaker berharap pada Jumat Minggu ini, BSU sudah bisa diterima oleh
para pekerja tersebut. Belajar dari tahun lalu yang sudah menggunakan skema burekol
ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan maka tahun ini tahun 2022 ini untuk
mempercepat penyalurannya di samping kami salurkan melalui bank-banking himbara Kami
juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia," ujarnya. Pertama, penerima harus WNI dengan
kepemilikian NIK.

Menteri Ketenagakerjaan Indonesia (Menaker) Ida Fauziyah berharap bantuan pemerintah berupa
Bantuan Subsidi Upah (BSU) bisa segera cair kepada pekerja.Setelah menerima 5.099.915 data calon
penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan, Menaker berharap pada
Jumat Minggu ini, BSU sudah bisa diterima oleh para pekerja tersebut."Setelah data kami terima, kami
harus padankan kemudian sembari revisi anggaran dari Kementerian Keuangan selesai, besok atau lusa
selesai. Berarti uangnya tersedia dan disalurkan ke bank penyalur. Mudah-mudahan hari Jum'at bisa
disalurkan kepada penerima," ujarnya saat konferensi pers BSU di Kantor Kemenaker Jakarta, Selasa
(6/9/2022).Terkait syarat dan kriteria BSU 2022, diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 soal pedoman bantuan pemerintah berupa BSU.Pertama, penerima
harus WNI dengan kepemilikian NIK.Kedua, penerima merupakan peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli Tahun 2022.Ketiga, penerima
mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi,
kabupaten/kota.Dengan demikian, pekerja yang bekerja di wilayah yang memiliki upah minimum provinsi
(UMP) di atas Rp 3,5 juta itu berhak mendapatkan BSU.Pemberian BSU kali ini berlaku secara nasional,
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namun dikecualikan bagi PNS, TNI dan Polri.Menaker mengatakan berdasarkan syarat dan kriteria yang
diatur dan sesuai dengan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa terdapat 16.198.731 pekerja atau
buruh yang memenuhi syarat untuk menerima program BSU.Dari data ini, dari keseluruhan data yang
memenuhi syarat ini akan disampaikan BPJS Ketenagakerjaan ke Kementerian Ketenagakerjaan secara
bertahap.Selanjutnya Kemnaker akan melakukan check and skrining serta pemadanan data terhadap
bantuan yang lain seperti bantuan kartu pra kerja PPUN PKH PNS TNI Polri."Sebagaimana yang diatur
dalam peraturan menteri ketenagakerjaan. Saat ini kami dan BPJS Ketenagakerjaan tadi baru saja
menandatangani berita acara penyerahan data tahap 1 sudah diserahkan nih teman-teman sejumlah
5.099.915 data calon penerima BSU," kata Menaker.Menteri Ida mengatakan tahap pertama yang sudah
diterima ini diupayakan dapat disalurkan secepatnya.Untuk melakukan penyaluran BSU tahun ini
Kemnaker bekerja sama dengan bank Himbara, antara lain BRI, BNI, BTN Mandiri, BSI, serta PT Pos
Indonesia."Tahun ini berbeda karena kami juga mengikutsertakan PT Pos Indonesia. Belajar dari tahun
lalu yang sudah menggunakan skema burekol ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan maka
tahun ini tahun 2022 ini untuk mempercepat penyalurannya di samping kami salurkan melalui bankbanking himbara Kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia," ujarnya.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 5.099.915 data calon penerima
bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 5.099.915 data calon penerima bantuan subsidi
upah (BSU) tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan.Serah terima dilakukan di Kantor Kemenaker, Selasa
(6/9/2022).Menteri Ketenagakerjaan Indonesia (Menaker RI), Ida Fauziyah mengatakan berdasarkan
syarat dan kriteria yang diatur dan sesuai dengan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa terdapat
16.198.731 pekerja atau buruh yang memenuhi syarat untuk menerima program BSU."Dari data ini, dari
keseluruhan data yang memenuhi syarat ini akan disampaikan BPJS Ketenagakerjaan ke Kementerian
Ketenagakerjaan secara bertahap," kata Ida saat konferensi pers.Terkait syarat dan kriteria BSU 2022,
diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 soal pedoman
bantuan pemerintah berupa BSU.Pertama, penerima harus WNI dengan kepemilikian NIK.Kedua,
penerima merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
sampai dengan bulan Juli Tahun 2022.Ketiga, penerima mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar
3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi kabupaten kota.Dengan demikian, pekerja yang bekerja di
wilayah yang memiliki upah minimum provinsi (UMP) di atas Rp 3,5 juta itu berhak mendapatkan
BSU."Misalnya contoh teman-teman yang bekerja di DKI upah minimumnya itu berhak mendapatkan BSU
karena kita menghitungnya adalah senilai upah minimum provinsi kabupaten/kota. Di luar DKI banyak
yang upah minimumnya di atas 3,5 juta mereka tetap berhak mendapatkan subsidi upah ini," kata
Ida.Pemberian BSU kali ini berlaku secara nasional dikecualikan bagi PNS, TNI dan Polri."Memang TNI PNS
Polri yang juga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini tidak berhak karena kita kecuali kan dari
ketentuan sebagai penerima," kata Ida.
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Positive

Summary Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata
memberikan bocoran bahwa bantuan subsidi upah (BSU) bakal cair minggu ini. "Kemudian
nanti Insya Allah minggu ini juga akan segera dimulai distribusi untuk para pekerja dengan
upah di bawah Rp3,5 juta per bulan, yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian tenaga
kerja," ujar Isa di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Ia menjelaskan, BLT (bantuan langsung tunai )
sudah mulai disalurkan melalui koordinasi bersama dengan Kementerian Sosial, Pos
Indonesia, serta Kementerian Tenaga Kerja. Isa menyebut kebijakan pengalihan subsidi BBM
dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan melalui penyaluran
bantuan sosial (bansos) antara lain dalam bentuk BLT, BSU, serta 2% dana transfer umum
(DTU) untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek, nelayan dan perlindungan sosial
tambahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata memberikan
bocoran bahwa bantuan subsidi upah (BSU) bakal cair minggu ini. Ia menjelaskan, BLT (bantuan langsung
tunai ) sudah mulai disalurkan melalui koordinasi bersama dengan Kementerian Sosial, Pos Indonesia,
serta Kementerian Tenaga Kerja."Kemudian nanti Insya Allah minggu ini juga akan segera dimulai
distribusi untuk para pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta per bulan, yang akan dikoordinasikan oleh
Kementerian tenaga kerja," ujar Isa di Jakarta, Selasa (6/9/2022).Isa menyebut kebijakan pengalihan
subsidi BBM dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan melalui penyaluran
bantuan sosial (bansos) antara lain dalam bentuk BLT, BSU, serta 2% dana transfer umum (DTU) untuk
subsidi transportasi angkutan umum, ojek, nelayan dan perlindungan sosial tambahan."Ini dimaksudkan
untuk menjaga daya beli kapasitas dari semua masyarakat kita yang ada di lapisan bawah,"
tambahnya.Dalam penyalurannya, pemerintah menjamin penyaluran dana subsidi dilakukan dengan
transparan, yaitu melalui proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan
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dan Pembangunan (BPKP), dilanjutkan dengan proses audit anggaran yang dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).Sementara, untuk dana bantuan sosial (bansos) data akan diverifikasi,
divalidasi dan diperbaharui oleh Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS)."Setelah pembayaran dilakukan tentunya kita akan melakukan audit juga. Jadi hal itu akan
memastikan bahwa kita membayarkan menggunakan anggaran kepada orang yang betul-betul berhak,
dalam hal ini mereka yang miskin dan rentan miskin," ujar Isa.Di sesi akhir, dia memprediksi pemberian
sejumlah bantuan sosial ini selain untuk menjaga daya beli mayarakat juga berperan untuk mengurangi
angka kemiskinan."Insya Allah kita justru akan bisa sedikit mengurangi angka kemiskinan. Dari yang kami
prediksi sementara ini ada di 9,3 persen, mungkin bisa sampai 9 persen. Mudah-mudahan itu bisa kita
wujudkan," tutupnyaLebih lanjut Ia juga membeberkan, bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak
(BBM) merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat APBN sebaik-baiknya bagi
masyarakat yang lebih membutuhkan, serta melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin dari
dampak kenaikan harga pangan dan energi.Dalam hal ini, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi
dan kompensasi BBM tahun 2022 sebesar lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4
triliun.Namun distribusi manfaatnya ternyata lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu,
sehingga perlu diberlakukan kebijakan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan untuk
meringankan beban APBN 2022 dan meningkatkan ruang fiskal 2023."Ternyata subsidi BBM kompensasi
ini lebih banyak dinikmati oleh mereka yang lebih banyak menggunakan kendaraan, artinya orang-orang
yang lebih mampu lebih banyak menikmati subsidi ini. Nah kalau kemudian kita bisa alihkan ini, kita bisa
mengubah bentuknya menjadi bentuk rasa support kita kepada orang yang miskin atau rentan miskin
tentu akan menjadi lebih baik," ungkap Isa.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan, penyaluran Bantuan Subsidi
Upah (BSU) kepada pekerja dengan maksimal gaji Rp3,5 juta per bulan akan tepat sasaran.
Jadi, tidak akan ada kebocoran. Dirinya mengatakan, data yang diterima oleh Kementerian
Ketenagakerjaan berasal dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga minim akan ditemukannya
BSU yang salah sasaran dan tidak tepat penerimanya. "Kami meyakini tidak akan ada
kebocoran, karena uang tersebut akan ditransfer langsung ke rekening penerima.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU)
kepada pekerja dengan maksimal gaji Rp3,5 juta per bulan akan tepat sasaran. Jadi, tidak akan ada
kebocoran.Dirinya mengatakan, data yang diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan berasal dari BPJS
Ketenagakerjaan, sehingga minim akan ditemukannya BSU yang salah sasaran dan tidak tepat
penerimanya."Kami meyakini tidak akan ada kebocoran, karena uang tersebut akan ditransfer langsung
ke rekening penerima. Jadi setelah nantinya disalurkan ke Bank Himbara, maka dari Bank Himbara akan
ditransfer langsung ke rekening pekerja yang berkah," jelasnya saat Diskusi Langsung Forum Merdeka
Barat 9 di channel YouTube FMB9ID, Selasa (6/9/2022).Ida menambahkan, selain melalui Bank Himbara
(Himpunan Bank Milik Negara), penerima juga bisa mencairkan dana tersebut melalui PT Pos Indonesia
tanpa adanya biaya tambahan.
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Positive

Summary Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menyusun pedoman pemberian atau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menyusun pedoman pemberian atau penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022. Pedoman itu di antaranya menetapkan beberapa syarat calon penerima
termasuk memiliki upah maksimal Rp 3,5 juta.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, syarat dan kriteria penerima BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh. Syaratnya antara lain merupakan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK dan
merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022."Mempunyai gaji atau upah
paling banyak sebesar Rp 3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi, kabupaten/kota," kata Ida dalam
konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (6/9/2022).Penyaluran BSU
berlaku untuk calon penerima di seluruh Indonesia dan dikecualikan bagi PNS, TNI dan Polri. Dia
menjelaskan bahwa menurut data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja yang memenuhi
syarat untuk menerima subsidi upah tersebut.Penyaluran data dari BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan
secara bertahap kepada Kemnaker. Tahap pertama sendiri telah diserahkan pada hari ini sebanyak
5.099.915 calon penerima.Kemenaker akan melakukan pemeriksaan kembali dan pemadanan data itu
untuk memastikan calon penerima belum menerima bantuan lain dari pemerintah seperti dari Kartu
Prakerja dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial. Penyaluran akan dilakukan
melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk memastikan
penyaluran dilakukan secepatnya."Pokoknya ingin cepatnya sampai kepada teman-teman pekerja atau
buruh," kata Ida Fauziyah.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Gaji akan tepat sasaran dan
tidak akan ada data yang bocor. Dia menyatakan bahwa data yang diterima oleh
Kementerian Ketenagakerjaan berasal dari BPJS Ketenagakerjaan sehingga minim akan
ditemukannya Bantuan Subsidi Upah yang salah sasaran dan tidak tepat penerimanya. Selain
itu, jika terjadi kecurangan Ida berharap agar masyarakat dapat melaporkannya secara
langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan melalui call center di 1500630 atau melalui
website kemnaker.go.id atau siapkerja.go.id. Untuk informasi, pemerintah melalui
kementerian ketenagakerjaan memastikan bahwa Bantuan Subsidi Upah akan cair pekan ini.
"Kami meyakini tidak akan ada kebocoran karena uang tersebut akan ditransfer langsung ke
rekening penerima.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Gaji akan tepat sasaran dan tidak akan ada data yang
bocor.Dia menyatakan bahwa data yang diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan berasal dari BPJS
Ketenagakerjaan sehingga minim akan ditemukannya Bantuan Subsidi Upah yang salah sasaran dan tidak
tepat penerimanya."Kami meyakini tidak akan ada kebocoran karena uang tersebut akan ditransfer
langsung ke rekening penerima. Jadi setelah nantinya disalurkan ke Bank Himbara maka dari bank
Himbara akan ditranfer langsung ke rekening pekerja yang berkah," jelasnya saat Diskusi Langsung Forum
Merdeka Barat 9 di channel YouTube FMB9ID, Selasa (6/9/2022).Dia menambahkan bahwa selain melalui
Bank Himbara, penerima juga bisa mencairkan dana tersebut melalui PT Pos Indonesia tanpa adanya
biaya tambahan.Selain itu, jika terjadi kecurangan Ida berharap agar masyarakat dapat melaporkannya
secara langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan melalui call center di 1500630 atau melalui website
kemnaker.go.id atau siapkerja.go.id.Untuk informasi, pemerintah melalui kementerian ketenagakerjaan
memastikan bahwa Bantuan Subsidi Upah akan cair pekan ini.
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Positive

Summary Menaker memastikan BSU 2022 atau subsidi gaji Rp 600. 000 akan disalurkan pekan ini,
tepatnya pada Jumat, 9 September 2022. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memastikan pekerja dengan gaji di atas Rp 3,5 juta bisa dapat bantuan subsidi upah (BSU)
2022 atau subsidi gaji Rp 600. 000 yang cair pekan ini. Hal itu memungkinkan karena syarat
penerima BSU 2022 atau subsidi gaji tak hanya pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta,
namun juga pekerja yang gajinya sesuai atau di bawah upah minimum provinsi (UMP).
Adapun syarat penerima subsidi gaji atau BSU 2022 yakni Warga Negara Indonesia (WNI)
yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kepemilikan (NIK), peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai Juli 2022, memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta atau
senilai upah minimum provinsi kab/kota.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pekerja dengan gaji di atas Rp 3,5 juta bisa
dapat bantuan subsidi upah (BSU) 2022 atau subsidi gaji Rp 600. 000 yang cair pekan ini.Hal itu
memungkinkan karena syarat penerima BSU 2022 atau subsidi gaji tak hanya pekerja dengan gaji di
bawah Rp 3,5 juta, namun juga pekerja yang gajinya sesuai atau di bawah upah minimum provinsi (UMP).
Seperti diketahui, banyak daerah yang UMP-nya lebih dari Rp 3,5 juta."Yang punya upah minimum di atas
itu berhak. Contoh pekerja DKI yang upah minimumnya Rp 4,7 juta, maka tetap mendapatkan bantuan
itu. Karena hitungnya nilai minimum kabupaten kota, senilai upah minimum kab atau kota, mereka tetap
berhak mendapat itu," ujar Ida saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (6/9/2022).Menaker memastikan BSU
2022 atau subsidi gaji Rp 600. 000 akan disalurkan pekan ini, tepatnya pada Jumat, 9 September
2022.Adapun syarat penerima subsidi gaji atau BSU 2022 yakni Warga Negara Indonesia (WNI) yang
dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kepemilikan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
sampai Juli 2022, memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi
kab/kota.Lebih lanjut dia mengatakan, kemungkinan besar penerima BSU tahun sebelumnya juga akan
menerima BSU tahun ini selama gajinya belum naik."Jadi patokannya bukan terima atau tidak, tapi sudah
sesuai kah dengan kriteria atau tidak," jelas dia.Ida Fauziyah menambahkan, untuk mempercepat proses
penyaluran BSU 2022 pihaknya akan menggandeng Bank Himbara BNI, Mandiri, Bank BRI, BSI, BTN, dan
Pos Indonesia selaku penyalur."Mudah-mudahan hari Jumat (pekan ini) bisa disalurkan kepada
penerima," ujar Ida.BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah
untuk membantu 16 juta pekerja yang masing-masingnya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.
000 per masing-masing penerima.
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Summary Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, Menaker
Ida mengatakan syarat dan kriteria penerima BSU diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman pemberian atau penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya menetapkan beberapa syarat calon penerima
termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta. Kemnaker akan melakukan pemeriksaan
kembali dan pemadanan data-data itu untuk memastikan calon penerima belum menerima
bantuan lain dari pemerintah seperti dari Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan
(PKH) dari Kementerian Sosial. Beberapa syaratnya antara lain merupakan WNI yang
dibuktikan dengan kepemilikan NIK dan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
sampai dengan Juli 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman pemberian
atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang di dalamnya menetapkan beberapa syarat calon
penerima termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, Menaker Ida mengatakan syarat dan kriteria penerima BSU diatur
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.Beberapa syaratnya antara lain merupakan
WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK dan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai
dengan Juli 2022."Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau senilai upah
minimum provinsi, kabupaten/kota," kata Ida.Penyaluran BSU sendiri berlaku untuk calon penerima di
seluruh Indonesia dan dikecualikan bagi PNS, TNI dan Polri.Dia menjelaskan bahwa menurut data BPJS
Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi upah
tersebut.Penyaluran data dari BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan secara bertahap kepada Kemnaker.
Tahap pertama sendiri telah diserahkan pada hari ini sebanyak 5.099.915 calon penerima.Kemnaker akan
melakukan pemeriksaan kembali dan pemadanan data-data itu untuk memastikan calon penerima belum
menerima bantuan lain dari pemerintah seperti dari Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan (PKH)
dari Kementerian Sosial.Penyaluran akan dilakukan melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk memastikan penyaluran dilakukan secepatnya."Pokoknya ingin
cepatnya sampai kepada teman-teman pekerja atau buruh," demikian Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan Indonesia (Menaker) Ida Fauziyah mengharapkan, bantuan
pemerintah berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) bisa segera cair kepada pekerja pekan ini.
Setelah menerima 5.099.915 data calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2022
dari BPJS Ketenagakerjaan, Menaker menargetkan pada Jumat Minggu ini, BSU sudah bisa
diterima oleh para pekerja tersebut. Menaker mengatakan berdasarkan syarat dan kriteria
yang diatur dan sesuai dengan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa terdapat
16.198.731 pekerja atau buruh yang memenuhi syarat untuk menerima program BSU. "Saat
ini kami dan BPJS Ketenagakerjaan tadi baru saja menandatangani berita acara penyerahan
data tahap 1 sudah diserahkan nih teman-teman sejumlah 5.099.915 data calon penerima
BSU," kata Menaker.

Menteri Ketenagakerjaan Indonesia (Menaker) Ida Fauziyah mengharapkan, bantuan pemerintah berupa
Bantuan Subsidi Upah (BSU) bisa segera cair kepada pekerja pekan ini.Setelah menerima 5.099.915 data
calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan, Menaker
menargetkan pada Jumat Minggu ini, BSU sudah bisa diterima oleh para pekerja tersebut."Setelah data
kami terima, kami harus padankan kemudian sembari revisi anggaran dari Kementerian Keuangan selesai,
besok atau lusa selesai,""Berarti uangnya tersedia dan disalurkan ke bank penyalur. Mudah-mudahan
hari Jum'at bisa disalurkan kepada penerima," ujarnya saat konferensi pers BSU di Kantor Kemenaker
Jakarta, Selasa (6/9/2022).Terkait syarat dan kriteria BSU 2022, diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 soal pedoman bantuan pemerintah berupa
BSU.Pertama, penerima harus WNI dengan kepemilikian NIK.Kedua, penerima merupakan peserta aktif
program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli Tahun
2022.Ketiga, penerima mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta atau senilai upah
minimum provinsi, kabupaten/kota.Dengan demikian, pekerja yang bekerja di wilayah yang memiliki
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upah minimum provinsi (UMP) di atas Rp 3,5 juta itu berhak mendapatkan BSU.Pemberian BSU kali ini
berlaku secara nasional, namun dikecualikan bagi PNS, TNI dan Polri.Menaker mengatakan berdasarkan
syarat dan kriteria yang diatur dan sesuai dengan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa terdapat
16.198.731 pekerja atau buruh yang memenuhi syarat untuk menerima program BSU.Dari data ini, dari
keseluruhan data yang memenuhi syarat ini akan disampaikan BPJS Ketenagakerjaan ke Kementerian
Ketenagakerjaan secara bertahap.Selanjutnya Kemnaker akan melakukan check and skrining serta
pemadanan data terhadap bantuan yang lain seperti bantuan kartu pra kerja PPUN PKH PNS TNI
Polri."Sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri ketenagakerjaan,""Saat ini kami dan BPJS
Ketenagakerjaan tadi baru saja menandatangani berita acara penyerahan data tahap 1 sudah diserahkan
nih teman-teman sejumlah 5.099.915 data calon penerima BSU," kata Menaker.Menteri Ida mengatakan
tahap pertama yang sudah diterima ini diupayakan dapat disalurkan secepatnya.Untuk melakukan
penyaluran BSU tahun ini Kemnaker bekerja sama dengan bank Himbara, antara lain BRI, BNI, BTN
Mandiri, BSI, serta PT Pos Indonesia."Tahun ini berbeda karena kami juga mengikutsertakan PT Pos
Indonesia,""Belajar dari tahun lalu yang sudah menggunakan skema burekol ternyata masih juga ada
yang tidak tersampaikan maka tahun ini tahun 2022 ini untuk mempercepat penyalurannya di samping
kami salurkan melalui bank-banking himbara Kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia," ujarnya.
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Summary Mudah-mudahan hari Jumat kita bisa salurkan kepada penerima," kata Ida, Selasa
(6/9/2022). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan Bantuan
Langsung Tunai atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu cair 2022. Hal ini
disampaikannya dalam Press Conference Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun
2022 di gedung Kemnaker, Jakarta Selatan. "Iya, karena kami harus padankan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan Bantuan Langsung Tunai atau Bantuan
Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu cair 2022.Hal ini disampaikannya dalam Press Conference
Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 di gedung Kemnaker, Jakarta Selatan."Iya, karena
kami harus padankan. Tunggu Kemenkeu, berarti uangnya sudah tersedia. Mudah-mudahan hari Jumat
kita bisa salurkan kepada penerima," kata Ida, Selasa (6/9/2022).Ida mengatakan, Kemnaker sudah
mencatat 5.099.915 data calon penerima BSU untuk tahap satu. Kemnaker menggandeng bank Himbara
dalam penyaluran BSU serta PT Pos Indonesia."Kami BPJS Ketenagakerjaan tanda tangan berita acara
penyerahan tahap satu, ada 5,9 juta data calon penerima BSU. Kami harap ini dapat disalurkan
secepatnya. Penyaluran kerjasama dengan bank Himbara, BNI, BRI, BTN, mandiri, BSI, dan tahun ini
berbeda karena kami sertakan PT Pos Indonesia," tambahnya.Berdasarkan syarat dan kriteria yang diatur
dan sesuai info BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 16.198.731 pekerja atau buruh yg penuhi syarat terima
program BSU. Dari keseluruhan data yang memenuhi syarat ini akan disampaikan ke Kemnaker secara
bertahap untuk dilakukan check dan screening.Ida berharap penyaluran BSU bisa tepat sasaran. BSU juga
diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidupnya.Sementara itu,
penyaluran BSU dilakukan setelah Kemnaker melakukan screening ulang dan memadankan data calon
penerima tahap selanjutnya. Setelah screening selesai rencananya Kemenkeu akan mentransfer dana
BSU ke bank-bank Himbara atau bank penyalur."Setelah screening selesai, besok atau lusa Kemenkeu
akan sampaikan uangnya, dan ditransfer ke bank-ank Himbara, bank-bank penyalur. Dari situ langsung
disalurkan ke rekening dan tidak ke Kemnaker," ungkapnya.Ida menegaskan, yang berhak menerima BSU
adalah yang sesuai kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10/2022, yang berisi
pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi atau upah untuk buruh.Ada kemungkinan
penerima di tahun 2021 dapat kembali menerima BSU tahun ini. Dengan catatan, calon penerima itu
belum mengalami kenaikan gaji.(al)
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap bantuan subsidi upah (BSU) bisa dicairkan
kepada pekerja, mulai Jumat (9/9/2022) mendatang. Hal itu setelah pihaknya menerima
5.099.915 data calon penerima BSU 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. "Mudah-mudahan Hari
Jumat bisa disalurkan kepada penerima," ujarnya saat konferensi pers di Kantor Kemenaker,
Jakarta, Selasa (6/9/2022). "Sudah diserahkan nih teman-teman, sejumlah 5.099.915 data
calon penerima BSU," ungkap Ida.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap bantuan subsidi upah (BSU) bisa dicairkan kepada
pekerja, mulai Jumat (9/9/2022) mendatang.Hal itu setelah pihaknya menerima 5.099.915 data calon
penerima BSU 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan."Setelah data kami terima, kami harus padankan,
kemudian sembari revisi anggaran dari Kementerian Keuangan selesai, besok atau lusa selesai.""Berarti
uangnya tersedia dan disalurkan ke bank penyalur.""Mudah-mudahan Hari Jumat bisa disalurkan kepada
penerima," ujarnya saat konferensi pers di Kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa (6/9/2022).Syarat dan
kriteria BSU 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022,
soal pedoman bantuan pemerintah berupa BSU.Pertama, penerima harus WNI dengan kepemilikian
NIK.Kedua, penerima merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022.Ketiga, penerima mempunyai gaji atau upah paling banyak
sebesar Rp3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi, kabupaten/kota.Dengan demikian, pekerja yang
bekerja di wilayah yang memiliki upah minimum provinsi (UMP) di atas Rp3,5 juta, berhak mendapatkan
BSU.Pemberian BSU kali ini berlaku secara nasional, namun dikecualikan bagi PNS, TNI dan Polri.Ida
mengatakan, berdasarkan syarat dan kriteria yang diatur dan sesuai dengan informasi dari BPJS
Ketenagakerjaan, terdapat 16.198.731 pekerja atau buruh yang memenuhi syarat menerima BSU.Dari
data ini, dari keseluruhan data yang memenuhi syarat ini akan disampaikan BPJS Ketenagakerjaan,
kepada Kementerian Ketenagakerjaan secara bertahap.Selanjutnya, Kemnaker akan melakukan check
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and skrining serta pemadanan data terhadap bantuan yang lain, seperti bantuan kartu pra kerja PPUN
PKH PNS TNI Polri."Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, kami dan BPJS
Ketenagakerjaan baru saja menandatangani berita acara penyerahan data tahap satu.""Sudah
diserahkan nih teman-teman, sejumlah 5.099.915 data calon penerima BSU," ungkap Ida.Ida
mengatakan, daata tahap pertama yang sudah diterima ini diupayakan dapat disalurkan
secepatnya.Untuk melakukan penyaluran BSU tahun ini, Kemnaker bekerja sama dengan bank Himbara,
antara lain BRI, BNI, BTN Mandiri, BSI, serta PT Pos Indonesia."Tahun ini berbeda, karena kami juga
mengikutsertakan PT Pos Indonesia.""Belajar dari tahun lalu yang sudah menggunakan skema burekol,
ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan.""Maka tahun ini, tahun 2022 ini untuk mempercepat
penyalurannya, di samping kami salurkan melalui bank-banking himbara, kami juga menyalurkan melalui
PT Pos Indonesia," bebernya.
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Neutral

Summary Menurut Ida, pekerja bergaji di atas Rp 3,5 juta bisa menerima BSU dengan catatan khusus.
Dengan demikian pekerja yang bekerja di wilayah yang memiliki UMP di atas Rp 3,5 juta
berhak mendapatkan BSU. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan kriteria
pekerja yang berhak menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu. Adapun
syaratnya, pekerja tersebut harus bekerja di wilayah dengan upah minimum
Kabupaten/Kota di atas Rp 3,5 juta.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan kriteria pekerja yang berhak menerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu. Menurut Ida, pekerja bergaji di atas Rp 3,5 juta bisa menerima
BSU dengan catatan khusus.Adapun syaratnya, pekerja tersebut harus bekerja di wilayah dengan upah
minimum Kabupaten/Kota di atas Rp 3,5 juta. Aturan ini berlaku secara nasional di seluruh wilayah
Indonesia."Punya gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta, atau senilai upah minimum Kabupaten/Kota.
Dengan demikian pekerja yang bekerja di wilayah yang memiliki UMP di atas Rp 3,5 juta berhak
mendapatkan BSU. Misalnya temen-temen yang bekerja di DKI yang UMP Rp 4,7 juta maka tetap berhak
mendapatkan BSU," kata Ida di Gedung Kemenaker, Selasa (6/9/2022).Penyaluran BSU diatur oleh
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. Syarat utama untuk menerima BSU adalah
Warga Negara Indonesia (WNI). Kemudian, peserta terdaftar dan aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai
dengan Juli 2022.Berdasarkan syarat dan kriteria yg diatur, sesuai info BPJS Ketenagakerjaan terdapat
16,1 juta pekerja atau buruh yang memenuhi syarat penerima program BSU. Dari keseluruhan data ini
dinilai sudah memenuhi syarat.Pada kesempatan yang sama, Ida memastikan dana BSU cair minggu ini
di hari jumat. Pencairan ini termasuk dalam tahapan pertama, di mana Kemnaker sudah mengantongi
data 5,9 juta calon penerima BSU.Ida berharap penyaluran BSU bisa tepat sasaran. BSU juga diharapkan
bisa menjaga daya beli masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidupnya.
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Neutral

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan menyalurkan bantuan subsidi upah
(BSU) atau subsidi gaji mulai Jumat, 9 September 2022. Adapun penyaluran subsidi ini diatur
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.
Lalu berapa besaran nilai subsidi gaji atau BSU yang diberikan ke pekerja?. "Bantuan
Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 600. 000
yang dibayarkan sekaligus," tulis pemerintah dalam Pasal 6 ayat 1 Permenaker tersebut
dikutip Kompas.com, Selasa (6/9/2022).

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) atau
subsidi gaji mulai Jumat, 9 September 2022.Adapun penyaluran subsidi ini diatur dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.Lalu berapa besaran nilai subsidi gaji atau BSU
yang diberikan ke pekerja?"Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan dalam bentuk uang
sebesar Rp 600. 000 yang dibayarkan sekaligus," tulis pemerintah dalam Pasal 6 ayat 1 Permenaker
tersebut dikutip Kompas.com, Selasa (6/9/2022).Dalam peraturan tersebut juga tertera syarat-syarat
penerima subsidi gaji Rp 600. 000 atau BSU 2022 yakni sebagai berikut:Pekerja/Buruh yang merupakan
Warga Negara Indonesia (WNI) dan dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan
Merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan
bulan Juli 2022 menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta Pemberian bantuan pemerintah
berupa subsidi gaji/upah dikecualikan bagi pegawai negeri sipil atau TNI/PolriSubsidi gaji atau BSU 2022
diberikan untuk mempertahankan daya beli pekerja atau buruh yang terdampak kenaikan harga
kebutuhan sehari-hari.Gaji di atas Rp 3,5 juta bisa dapat BSUSebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan pekerja dengan gaji di atas Rp 3,5 juta bisa dapat bantuan subsidi
upah (BSU) 2022 atau subsidi gaji Rp 600. 000 yang cair pekan ini.Hal itu memungkinkan karena syarat
penerima BSU 2022 atau subsidi gaji tak hanya pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta, namun juga
pekerja yang gajinya sesuai atau di bawah upah minimum provinsi (UMP). Seperti diketahui, banyak
daerah yang UMP-nya lebih dari Rp 3,5 juta."Yang punya upah minimum di atas itu berhak. Contoh
pekerja DKI yang upah minimumnya Rp 4,7 juta, maka tetap mendapatkan bantuan itu. Karena hitungnya
nilai minimum kabupaten kota, senilai upah minimum kab atau kota, mereka tetap berhak mendapat
itu," ujar Ida saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, bahwa para pekerja sektor
formal yang memiliki gaji di atas Rp3,5 juta tetap bisa berkesempatan untuk mendapatkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU). Dia menambahkan, bahwa yang berhak atas BSU ini adalah
pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta dan juga pekerja yang gajinya senilai UMP.
"Contohnya Jakarta, UMP-nya adalah Rp4,7 juta, meskipun di atas Rp3,5 juta tapi pekerja
yang gajinya Rp4,7 juta atau kurang maka akan mendapatkan BSU," jelasnya saat Diskusi
Langsung Forum Merdeka Barat 9 di channel YouTube FMB9ID, Selasa (6/9/2022).
Sementara itu dia juga menerangkan, bahwa BSU memang dialokasikan untuk pekerja sektor
formal saja, sedangkan pekerja informal akan diberikan bantuan melalui program lain.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, bahwa para pekerja sektor formal yang
memiliki gaji di atas Rp3,5 juta tetap bisa berkesempatan untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) . Dia menambahkan, bahwa yang berhak atas BSU ini adalah pekerja yang memiliki gaji di bawah
Rp3,5 juta dan juga pekerja yang gajinya senilai UMP."Contohnya Jakarta, UMP-nya adalah Rp4,7 juta,
meskipun di atas Rp3,5 juta tapi pekerja yang gajinya Rp4,7 juta atau kurang maka akan mendapatkan
BSU," jelasnya saat Diskusi Langsung Forum Merdeka Barat 9 di channel YouTube FMB9ID, Selasa
(6/9/2022).Sementara itu dia juga menerangkan, bahwa BSU memang dialokasikan untuk pekerja sektor
formal saja, sedangkan pekerja informal akan diberikan bantuan melalui program lain."Jadi seperti
nelayan, driver ojol, supir dan pekerja sektor informal lainnya akan diberi bantuan namun bukan melalui
Bantuan Subsidi Upah ini" tuturnya.Menaker Ida menjabarkan, bahwa calon penerima BSU terbesar saat
ini berada di DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa
Tengah, Banten, dan Sumatera Utara.Nantinya setelah pemadanan data selesai dilaksanakan, maka dana
BSU akan disalurkan melalui Bank Himbara. Selain itu para penerima juga bisa mencairkannya di PT Pos
Indonesia."Pencairannya pun tanpa biaya tambahan, pokoknya Rp600 ribu itu harus bulat diterima oleh
para pekerja yang berhak," tandasnya.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan tiga syarat atau kriteria bagi pekerja
untuk bisa mendapatkan bantuan subsidi upah BLT BBM Rp600 ribu. Syarat tersebut
tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh. Mengutip beleid tersebut, Selasa (6/9), syarat-syarat tersebut yang pertama
adalah warga negara Indonesia (WNI). Kewarganegaraan ini harus dibuktikan dengan
kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan tiga syarat atau kriteria bagi pekerja untuk bisa
mendapatkan bantuan subsidi upah BLT BBM Rp600 ribu.Syarat tersebut tercantum dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.Mengutip beleid tersebut, Selasa (6/9), syaratsyarat tersebut yang pertama adalah warga negara Indonesia (WNI). Kewarganegaraan ini harus
dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK).Kedua, pekerja yang merupakan
peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Lalu ketiga, pekerja menerima gaji
paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.Untuk besaran gaji dalam syarat tersebut adalah upah
terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan sudah tercatat."Gaji/upah
terakhir yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan
tetap," demikian tulis beleid itu.Dalam aturan tersebut, Kemenaker juga mencantumkan klausul khusus
pekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) lebih besar dari Rp3,5 juta.Dengan
kondisi tersebut, maka persyaratan upah menjadi paling banyak sebesar UMK masing-masing dan
dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Sedangkan, bagi pekerja di wilayah yang tidak menetapkan
UMK, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi (UMP) masingmasing yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuanpenuh.Pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi
gaji ini dikecualikan bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau TNI/Polri.Lebih lanjut, Permenaker yang
ditetapkan pada 5 September 2022 itu menyatakan pemberian subsidi gaji diprioritaskan bagi pekerja
yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan (PKH), atau bantuan produktif
usaha mikro pada tahun anggaran berjalan sebelum bantuan ini disalurkan.Bantuan subsidi upah ini
merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu pekerja dalam
menghadapi tekanan hidup.Sebagaimana instruksi Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, bantuan
dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan.Adapun total anggarannya mencapai Rp9,6 triliun. Melalui subsidi upah ini, masing-masing
penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600 ribu dan diberikan satu kali.(mrh/dzu)
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan sudah mengantongi 5.099.915 data
calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama. Setelah skrining data, Kemnaker
akan mengumumkan angka pasti yang berhak menerima program BSU ini. Ida menargetkan
penyaluran BSU tahap pertama bisa dilakukan secepatnya dan rampung sebelum akhir 2022.
Saat ini, pihaknya masih melakukan pemadanan sehingga penerima bantuan tepat sasaran.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan sudah mengantongi 5.099.915 data calon penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama. Saat ini, pihaknya masih melakukan pemadanan sehingga
penerima bantuan tepat sasaran."Prosesnya minggu ini tahap pertama, akan kami lakukan pemadanan
sesuai syarakt Kemnaker. Kami juga berkoordinasi memadankan data ini dengan Project Management
Office (PMO), penerima program kartu prakerja, Kemensos, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk
memastikan PNS tidak menerima ini,"ujar Ida dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB), Selasa
(6/9/2022).Setelah skrining data, Kemnaker akan mengumumkan angka pasti yang berhak menerima
program BSU ini. Ida menargetkan penyaluran BSU tahap pertama bisa dilakukan secepatnya dan
rampung sebelum akhir 2022.
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Negative

Summary 40% Pengusaha Terancam Nggak Bisa Bayar THR Penuh. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziah mengindikasikan bahwa pekerja di sektor nonformal tidak mendapat bantuan
subsidi upah (BSU) sebesar 600 ribu per orang. Berbeda dengan pekerja formal yang
memenuhi syarat, yakni terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang berhak mendapatkan
bantuan ini. "Saya sampaikan memang yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) itu untuk buruh sektor formal.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengindikasikan bahwa pekerja di sektor nonformal tidak
mendapat bantuan subsidi upah (BSU) sebesar 600 ribu per orang.Berbeda dengan pekerja formal yang
memenuhi syarat, yakni terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang berhak mendapatkan bantuan ini."Saya
sampaikan memang yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) itu untuk buruh sektor
formal. Tentu di sektor di luar itu ada bantuan lain, misalnya bantuan diberikan kepada nelayan
pengemudi ojek online, pengemudi transportasi umum," kata Ida saat diskusi Forum Merdeka Barat 9,
Selasa (6/9/22).Artinya pekerja di sektor nonformal seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga
ojek tidak masuk ke dalam mereka yang berhak mendapat bantuan subsidi upah. Namun, Ida
mengindikasikan bakal tetap bantuan di program bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah."Pemda
akan menggunakan 2% dari dana transfer umum. Di luar itu ada program lain, PKH, BLT lain, Kartu
Prakerja dan lain. Kami Kemenaker hanya pekerja di fokus pekerja formal. Di luar itu wewenang di
kementerian lain," sebut Ida.Seperti diketahui, pemerintah akan menyalurkan bantuan subsidi upah
(BSU) alias subsidi gaji sebesar Rp 600. 000 mulai minggu depan. Bantuan ini disalurkan sebagai
konsekuensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).[Gambas:Video CNBC]Artikel Selanjutnya Duh!
40% Pengusaha Terancam Nggak Bisa Bayar THR Penuh
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memperkirakan, penyaluran bantuan
subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji senilai Rp 600. 000 untuk sekali pembayaran akan segera
dicairkan kepada 5 juta penerima pada Jumat, 9 September 2022 besok.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memperkirakan, penyaluran bantuan subsidi upah
(BSU) atau subsidi gaji senilai Rp 600. 000 untuk sekali pembayaran akan segera dicairkan kepada 5 juta
penerima pada Jumat, 9 September 2022 besok.Hal itu disampaikan dalam sesi konferensi pers serah
terima data calon penerima BSU 2022 dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama Penyaluran
Bantuan Subsidi Upah 2022 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).Untuk
penyaluran BSU 2022, Menaker Ida berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, PT Pos Indonesia
(Persero), dan bank-bank Himbara semisal BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Indonesia
(BSI).Ida menceritakan, saat ini Kemnaker masih akan melakukan screening ulang data calon penerima
BSU. Setelah itu, data tersebut akan disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk selanjutnya ditransfer
ke bank-bank Himbara.Diharapkan, akhir pekan ini uang bantuan tersebut sudah dapat disalurkan dari
bank-bank himbara ke masing-masing rekening penerima."Kami masih harus padankan. Tunggu
Kementerian Keuangan, berarti uangnya sudah tersedia. Mudah-mudahan hari Jumat bisa disalurkan
kepada penerima," ujar Menaker Ida Fauziyah.Untuk syarat dan kriteria penerima BSU 2022, Ida
melanjutkan, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terbaru Nomor 10 Tahun
2022, yang berisi pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi atau upah untuk
buruh.Adapun syarat dan kriterianya, calon penerima punya gaji atau upah maksimal Rp 3,5 juta per
bulan, atau sesuai dengan upah minimum di masing-masing kabupaten/kota.Berdasarkan syarat dan
kriteria yang diatur, Ida menyampaikan, dirinya mendapat data sekitar 16 juta pekerja atau buruh dari
BPJS Ketenagakerjaan yang berhak mendapat BSU Rp 600.000.Namun, Kementerian Ketenagakerjaan
akan melakukan pengecekan kembali, apakah ada diantaranya yang dikecualikan lantaran telah
menerima bantuan sosial (bansos) lain semisal Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, atau
penerima Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM)."Kami sudah tanda tangan berita acara penyerahan
tahap satu, ada 5.099.915 juta data calon penerima BSU. Kami harap ini dapat disalurkan secepatnya,"
ungkap Ida.Tak hanya melalui bank himbara, penyaluran uang bantuan Rp 600. 000 itu pun bakal
diserahkan kepada PT Pos Indonesia untuk calon penerima yang termasuk ke dalam kelompok
unbankable."Penyaluran kerjasama dengan bank himbara, BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, BSI. Dan tahun
ini berbeda, karena kami sertakan PT pos Indonesia. Untuk percepat peyaluran, di samping bank himbara,
kita salurkan lewat PT Pos. Pokoknya pinginnya cepat aja," tuturnya.

256

Title

Siap-siap! Menaker Ida Fauziyah Blak-blakan Soal Kapan Bantuan Author
Subsidi Upah Rp600 Ribu Cair

Koran Jakarta

Media

Koran Jakarta

Reporter

Date

06 September 2022

Tone

Link

http://koran-jakarta.com/siap-siap-menaker-ida-fauziyah-blak-blakan-soal-kapan-bantuansubsidi-upah-rp600-ribu-cair

Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini. Hal tersebut
setelah menerima data 5.099.915 calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengusahakan penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini. Hal tersebut setelah menerima data
5.099.915 calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan."Mudah-mudahan minggu ini sudah tersalurkan
dari Bank Himbara ke bank penerima," kata Ida dalam konferensi pers di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (6/9)."Jumat mudah-mudahan sudah tersalurkan
kepada penerima," tambahnya.Ida menjelaskan, data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja
atau buruh yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi gaji. Dari keseluruhan data yang memenuhi
syarat akan disampaikan kepada Kemnaker secara bertahap.Kemnaker kemudian akan melakukan
pemadanan data untuk memastikan penerima bantuan lain seperti dan yang tidak memenuhi syarat tidak
masuk dalam penerima bantuan tersebut.Pada hari ini BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan
penyerahan data tahap pertama sebanyak 5.099.915 calon penerima BSU 2022.Dia mengatakan akan
mengupayakan data yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk itu penyaluran BSU
tahun ini dilakukan bekerjasama dengan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia."Tahun 2022 ini untuk
mempercepat penyalurannya di samg kami sampaikan melalui Bank Himbara, kami juga menyalurkan
melalui PT Pos Indonesia," ujar Ida.Langkah itu dilakukan untuk memastikan penyaluran BSU yang lebih
cepat kepada calon penerima.Beberapa syarat dan kriteria penerima BSU untuk 2022 antara lain WNI
yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022
dan mempunyai upah paling besar Rp3,5 juta atau upah minimum di daerah masing-masing.Penyaluran
sendiri berlaku nasional dengan pengecualian untuk PNS dan TNI dan Polri.

257

Title

Pemerintah segera Cairkan Bantuan Subsidi Upah Rp 600 Ribu, Cek Author
Syaratnya

_noname

Media

Radar Solo

Reporter

Date

06 September 2022

Tone

Link

http://radarsolo.jawapos.com/nasional/06/09/2022/pemerintah-segera-cairkan-bantuansubsidi-upah-rp-600-ribu-cek-syaratnya

Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, syarat dan kriteria penerima
BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, syarat dan kriteria penerima
BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyusun pedoman pemberian atau
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 2022 kepada pekerja sebesar Rp 600 ribu. (*).
RADARSOLO.ID- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyusun pedoman
pemberian atau penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 2022 kepada pekerja sebesar Rp
600 ribu.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyusun pedoman pemberian atau penyaluran
bantuan subsidi upah (BSU) 2022 kepada pekerja sebesar Rp 600 ribu. Termasuk menetapkan beberapa
syarat calon penerima, di antaranya yang memiliki memiliki gaji atau upah maksimal Rp 3,5 juta.Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, syarat dan kriteria penerima BSU diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.Beberapa syaratnya antara lain merupakan
warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK dan merupakan peserta aktif
BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022."Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5
juta atau senilai upah minimum provinsi, kabupaten/kota," kata Ida, Selasa (6/9).Penyaluran BSU berlaku
untuk calon penerima di seluruh Indonesia, dikecualikan bagi PNS, TNI dan Polri. Ida menjelaskan,
menurut data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja yang memenuhi syarat untuk
menerima subsidi upah tersebut.Penyaluran data dari BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan secara
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bertahap kepada Kemenaker. Tahap pertama telah diserahkan pada hari ini sebanyak 5.099.915 calon
penerima.Kemenaker akan melakukan pemeriksaan kembali dan pemadanan data-data itu untuk
memastikan calon penerima belum menerima bantuan lain dari pemerintah seperti dari Kartu Prakerja
dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.Penyaluran akan dilakukan melalui bank
anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk memastikan penyaluran
dilakukan secepatnya. "Pokoknya ingin cepatnya sampai kepada teman-teman pekerja atau buruh," ucap
Ida. (*)RADARSOLO.ID - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyusun pedoman
pemberian atau penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 2022 kepada pekerja sebesar Rp 600 ribu.
Termasuk menetapkan beberapa syarat calon penerima, di antaranya yang memiliki memiliki gaji atau
upah maksimal Rp 3,5 juta.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, syarat dan
kriteria penerima BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.Beberapa
syaratnya antara lain merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK
dan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022."Mempunyai gaji atau upah
paling banyak sebesar Rp 3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi, kabupaten/kota," kata Ida, Selasa
(6/9).Penyaluran BSU berlaku untuk calon penerima di seluruh Indonesia, dikecualikan bagi PNS, TNI dan
Polri. Ida menjelaskan, menurut data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja yang memenuhi
syarat untuk menerima subsidi upah tersebut.Penyaluran data dari BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan
secara bertahap kepada Kemenaker. Tahap pertama telah diserahkan pada hari ini sebanyak 5.099.915
calon penerima.Kemenaker akan melakukan pemeriksaan kembali dan pemadanan data-data itu untuk
memastikan calon penerima belum menerima bantuan lain dari pemerintah seperti dari Kartu Prakerja
dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.Penyaluran akan dilakukan melalui bank
anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk memastikan penyaluran
dilakukan secepatnya. "Pokoknya ingin cepatnya sampai kepada teman-teman pekerja atau buruh," ucap
Ida
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan bantuan subsidi upahakan
dicairkan sekaligus senilai Rp600 ribu. Pencairan juga akan dilakukan secepatnya kepada
para pekerja yang berhak.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan bantuan subsidi upahakan dicairkan
sekaligus senilai Rp600 ribu. Pencairan juga akan dilakukan secepatnya kepada para pekerja yang
berhak.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan Kemenaker baru saja menyelesaikan serah
terima data dengan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 5 juta. Data akan segera dilakukan pemadanan dan
verifikasi agar BSU segera dicairkan."Diharapkan sudah selesai sebelum akhir tahun anggaran 2022 ini,"
ujar Ida, Selasa (6/9/2022).Setelah data penerima BSU terverifikasi, BSU akan dibayarkan kepada pekerja
yang berhak melalui bank-bank anggota Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI. Tak hanya
melalui bank, BSU juga akan dicairkan lewat PT Pos guna membantu percepatan pencairan.Perlu
diketahui, BSU hanya diberikan kepada para pekerja yang merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Bagi pekerja pada sektor informal, Ida mengatakan pemerintah akan memberikan BLT melalui
Kementerian Sosial. Pemda juga akan mengucurkan bantuan sosial kepada UMKM, ojek, dan nelayan
dengan nilai sebesar 2% dari dana transfer umum."Jadi Kemenaker berfokus kepada pekerja formal yang
kriterianya seperti yang saya sampaikan, di luar itu menjadi tugas dan fungsi kementerian lain," ujar
Ida.Untuk diketahui, BSU akan diberikan kepada pekerja dengan upah senilai maksimal Rp3,5 juta per
bulan atau maksimal senilai upah minimum kabupaten/kotayang berlaku.Sebagai contoh, upah minimum
di DKI Jakarta pada tahun ini adalah senilai Rp4,6 juta. Dengan demikian, pekerja di DKI Jakarta dengan
upah hingga Rp4,6 juta berhak mendapatkan BSU dari pemerintah melalui Kemenaker.BSU rencananya
akan dikucurkan kepada 16 juta pekerja. Anggaran yang dibutuhkan untuk penyaluran BSU hingga akhir
tahun mencapai Rp9,6 triliun.

260

Title

Menaker Jamin Tak Ada Kebocoran BSU, Pekerja Langsung Author
Terima Rp 600 Ribu

Aulia Damayanti

Media

Detik

Reporter

Date

06 September 2022

Tone

Link

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6276219/menaker-jamin-tak-adakebocoran-bsu-pekerja-langsung-terima-rp-600-ribu

Positive

Summary Jadi, dipastikan penerima BSU akan menerima BSU penuh Rp 600.000. "Jika pun harus ada
biaya yang dikeluarkan biaya PT Pos Indonesia biaya itu akan ditanggung pemerintah, tidak
dibebankan perorangan dalam program. Jadi penerima Rp 600 ribu tidak berkurang serupiah
pun," tuturnya. "Ada PKH, BLT lainnya, pra kerja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menjamin bantuan subsidi upah (BSU) tidak akan berkurang serupiah pun yang diterima oleh
pekerja atau buruh.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjamin bantuan subsidi upah (BSU) tidak akan berkurang
serupiah pun yang diterima oleh pekerja atau buruh. Menurutnya hal itu bisa dipastikan karena
penyaluran langsung ke pekerja."Kami meyakini tidak ada kebocoran karena uang itu langsung ditransfer
ke rekening para penerima. Jadi tidak mampir ke mana-mana. Jadi setelah kami salurkan ke bank
penyalur yakni bank Himbara kemudian langsung ke rekening pekerja," jelasnya dalam dialog virtual,
Selasa (6/9/2022).Sekalipun penyaluran BSU melalui PT Pos Indonesia yang disebut ada biaya tambahan
akan ditanggung pemerintah. Jadi, dipastikan penerima BSU akan menerima BSU penuh Rp 600.000."Jika
pun harus ada biaya yang dikeluarkan biaya PT Pos Indonesia biaya itu akan ditanggung pemerintah, tidak
dibebankan perorangan dalam program. Jadi penerima Rp 600 ribu tidak berkurang serupiah pun,"
tuturnya.Ida juga menjelaskan, dalam BSU yang disalurkan oleh Kemnaker hanya untuk pekerja formal.
Sementara bantuan untuk pekerja informal akan mendapatkan bantuan dari program lain, mulai dari
PKH, BLT, dan lainnya."Saya sampaikan memang yang dikelola Kemnaker, untuk pekerja atau buruh
sektor formal, tentu di luar itu pasti ada bantuan lain misalnya bantuan diberikan nelayan, pengemudi
ojek online, pengemudi angkutan umum. Pemda gunakan 2% dari dana transfer umum, di luar itu ada
program program lain," jelasnya."Ada PKH, BLT lainnya, pra kerja. Jadi kami Kemnaker hanya fokus ke
pekerja formal," tutupnya.

261

Title

Cek Kelompok yang Berhak Terima BSU 2022, Hingga Kapan
Diberikannya Bantuan? Berikut Penjelasan Kemnaker

Author

_noname

Media

Pikiran Rakyat

Reporter

Date

06 September 2022

Tone

Link

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015448662/cek-kelompok-yang-berhakterima-bsu-2022-hingga-kapan-diberikannya-bantuan-berikut-penjelasan-kemnaker

Positive

Summary Bansos yang akan dibagikan pemerintah nantinya terbagi dalam tiga jenis, yakni Bantuan
Langsung Tunai (BLT) senilai Rp12,4 triliun, Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp12,4 triliun,
dan Bansos Pemda Rp2,17 triliun. Terkait bansos untuk jenis BSU, Kementerian Tenaga Kerja
(Kemnaker) telah menetapkan syarat calon penerimanya. Menaker mengatakan kelompok
penerima BSU adalah pekerja yang memiliki upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Syarat
penerima BSU 2022 Kemnaker.

Pemerintah mengalihkan subsidi BBM Rp24,17 trliun untuk menambah bantuan sosial (bansos) kepada
masyarakat.Bansos yang akan dibagikan pemerintah nantinya terbagi dalam tiga jenis, yakni Bantuan
Langsung Tunai (BLT) senilai Rp12,4 triliun, Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp12,4 triliun, dan Bansos
Pemda Rp2,17 triliun.Terkait bansos untuk jenis BSU, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) telah
menetapkan syarat calon penerimanya.Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi Pers di Kantor
Kemenaker di Jakarta, Selasa, 6 September 2022 mengatakan kriteria dan syarat penerima BSU diatur
dalam Permen Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekera maupun Buruh.Menaker mengatakan kelompok
penerima BSU adalah pekerja yang memiliki upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Atau senilai Upah
Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kab/Kota.Syarat penerima BSU 2022 Kemnaker-Memiliki
upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta-Bukan bekerja sebagai PNS, TNI, Polri-Warga Negara Indonesia
(WNI)-Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022Kapan penyaluran BSU 2022 dilakukan?Ida
Fauziyah menyampaikan bahwa penyaluran BSU 2022 akan diusahakan terealisasi mulai pekan
ini.Pihaknya sejauh ini telah menerima data tahap pertama 5.099.915 dari BPJS Ketenagakerjaan terkait
calon penerima BSU.Nantinya, bantuan tersebut akan disalurkan melalui Bank Himbara ke bank
penerima. Selain itu bantuan juga disalurkan melalui PT Pos Indonesia."Jumat mudah-mudahan sudah
tersalurkan kepada penerima," ujar Menaker.Ida menambahkan, berdasarkan data BPJS
Ketenagakerjaan, terdapat 16.198.731 pekerja atau buruh yang memenuhi syarat mendapatkan BSU
2022.Dari keseluruhan data yang telah memenuhi syarat,akan disampaikan kepada Kemnaker secara
bertahap.Pihaknya kemudian akan melakukan pemadanan data guna memastikan penerima bantuan lain
yang tidak memenuhi syarat,tidak masuk dalam calon penerima bantuan BSU 2022."Mudah-mudahan
minggu ini sudah tersalurkan dari Bank Himbara ke bank penerima," ujar Menaker.
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Neutral

Summary Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 Ribu dikabarkan bakal cair pada hari Jumat ini.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia (Menaker) Ida Fauziyah.
Ida Fauziyah berharap bantuan pemerintah berupa BSU bisa segera cair kepada pekerja.
Setelah menerima 5.099.915 data calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2022
dari BPJS Ketenagakerjaan, Menaker berharap pada Jumat Minggu ini, BSU sudah bisa
diterima oleh para pekerja tersebut.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 Ribu dikabarkan bakal cair pada hari Jumat ini.Hal tersebut
diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia (Menaker) Ida Fauziyah.Ida Fauziyah berharap
bantuan pemerintah berupa BSU bisa segera cair kepada pekerja.Setelah menerima 5.099.915 data calon
penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan, Menaker berharap pada
Jumat Minggu ini, BSU sudah bisa diterima oleh para pekerja tersebut."Setelah data kami terima, kami
harus padankan kemudian sembari revisi anggaran dari Kementerian Keuangan selesai, besok atau lusa
selesai. Berarti uangnya tersedia dan disalurkan ke bank penyalur. Mudah-mudahan hari Jum'at bisa
disalurkan kepada penerima," ujarnya saat konferensi pers BSU di Kantor Kemenaker Jakarta, Selasa
(6/9/2022).Terkait syarat dan kriteria BSU 2022, diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 soal pedoman bantuan pemerintah berupa BSU.Pertama, penerima
harus WNI dengan kepemilikian NIK.Kedua, penerima merupakan peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli Tahun 2022.Ketiga, penerima
mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi,
kabupaten/kota.Dengan demikian, pekerja yang bekerja di wilayah yang memiliki upah minimum provinsi
(UMP) di atas Rp 3,5 juta itu berhak mendapatkan BSU.Pemberian BSU kali ini berlaku secara nasional,
namun dikecualikan bagi PNS, TNI dan Polri.Menaker mengatakan berdasarkan syarat dan kriteria yang
diatur dan sesuai dengan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa terdapat 16.198.731 pekerja atau
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buruh yang memenuhi syarat untuk menerima program BSU.Dari data ini, dari keseluruhan data yang
memenuhi syarat ini akan disampaikan BPJS Ketenagakerjaan ke Kementerian Ketenagakerjaan secara
bertahap.Selanjutnya Kemnaker akan melakukan check and skrining serta pemadanan data terhadap
bantuan yang lain seperti bantuan kartu pra kerja PPUN PKH PNS TNI Polri."Sebagaimana yang diatur
dalam peraturan menteri ketenagakerjaan. Saat ini kami dan BPJS Ketenagakerjaan tadi baru saja
menandatangani berita acara penyerahan data tahap 1 sudah diserahkan nih teman-teman sejumlah
5.099.915 data calon penerima BSU," kata Menaker.Menteri Ida mengatakan tahap pertama yang sudah
diterima ini diupayakan dapat disalurkan secepatnya.Untuk melakukan penyaluran BSU tahun ini
Kemnaker bekerja sama dengan bank Himbara, antara lain BRI, BNI, BTN Mandiri, BSI, serta PT Pos
Indonesia."Tahun ini berbeda karena kami juga mengikutsertakan PT Pos Indonesia. Belajar dari tahun
lalu yang sudah menggunakan skema burekol ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan maka
tahun ini tahun 2022 ini untuk mempercepat penyalurannya di samping kami salurkan melalui bankbanking himbara Kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia," ujarnya.
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Neutral

Summary Selain bekerjasama dengan Himbara (Himpunan Bank Negara), Kemnaker juga
menggandeng PT Pos Indonesia sebagai instansi penyalur. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan, pelibatan PT Pos Indonesia dalam pencairan BSU
belajar dari pengalaman pada 2021 lalu.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong percepatan pencairan bantuan subsidi upah
(BSU) 2022. Selain bekerjasama dengan Himbara (Himpunan Bank Negara), Kemnaker juga menggandeng
PT Pos Indonesia sebagai instansi penyalur.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah
menjelaskan, pelibatan PT Pos Indonesia dalam pencairan BSU belajar dari pengalaman pada 2021 lalu.
Saat itu, pencairan BSU melalui pembukaan rekening kolektif (Burekol) dirasa kurang efektif. Sehingga
keterlibatan PT Pos Indonesia ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran BSU."Selain bekerjasama
dengan Himbara, kami juga mengikutsertakan PT Pos Indonesia. Ini belajar dari tahun lalu yang kita sudah
menggunakan skema burekol ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan," tutur Ida dalam
Konferensi Pers di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa, (6/9/2022).Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan
terdapat 16,19 juta pekerja atau buruh yang memenuhi syarat untuk menerima BSU. Dari keseluruhan
data yang memenuhi syarat akan disampaikan kepada Kemnaker secara bertahap.Di tahap pertama,
Kemnaker telah menerima sekitar data 5,09 juta calon penerima BSU. Kemnaker mengusahakan
penyaluran BSU 2022 akan mulai dilakukan pekan ini."Mudah-mudahan minggu ini sudah tersalurkan
dari Bank Himbara ke Bank Penerima. Jumat, mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima,"
ucap Ida.Adapun pencairan BSU 2022 diatur dalam Peraturan Menaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pedomen Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gai/Upah Bagi Pekerja/Buruh. Dalam aturan
tersebut beberapa syarat menerima BSU antara lain merupakan WNI yang dibuktikan dengan
kepemilikan NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022, mempunyai upah paling
besar Rp3,5 juta atau upah minimum provinsi/kabupaten/kota.
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Summary Cara Cek Penerima BLT. Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi
Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) Anda. 3.
Tersalurkan dan Aktivasi Rekening Baru. Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan pemerintah
bagi para pekerja terdampak Covid-19.

Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah
(BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan.2. Tidak TerdaftarAnda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar
sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), apabila Anda tidak memenuhi persyaratan sebagai
penerima BSU sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.Anda juga akan mendapatkan notifikasi
yang sama, apabila Anda memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021
namun data Anda belum masuk dalam tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS
Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Jika Anda memperoleh notifikasi Terdaftar maka
urutan notifikasi lanjutannya adalah sebagai berikut.1. Ditetapkan atau Belum Memenuhi SyaratAnda
akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah. Anda
akan mendapatkan notifikasi apabila belum memenuhi syarat.2. Tersalurkan ke Rekening AndaAnda akan
mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara
(Mandiri, BRI, BNI, BTN) Anda.3. Tersalurkan dan Aktivasi Rekening BaruBantuan Langsung Tunai (BLT)
diberikan pemerintah bagi para pekerja terdampak Covid-19. Syarat utamanya adalah memiliki gaji atau
upah Rp3,5 juta atau sesuai UMR masing-masing daerah. Lalu bagaimana jika anda mendapati BLT salah
sasaran? Bagaimana cara melaporkannya?Mengutip laman resmi Kementerian Sosial, jika masyarakat
menenemukan atau mencurigai bantuan yang salah sasaran maka warga diharapkan menghubungi
hotline bantuan Kementerian Sosial di nomor 0811 10 222 10, atau bisa juga melalui email di
bansoscovid19@kemsos.go.id. Aduan yang disampaikan tidak hanya terkait BLT salah sasaran, tetapi juga
seputar penyelewengan atau pungutan liar.Namun, perlu diingat bahwa nomor tersebut tidak digunakan
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untuk pendaftaran bansos.Cara Cek Penerima BLTTahun ini, BLT akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja
dengan total anggaran Rp8,8 triliun. Untuk mengecek apakah kamu menerima BLT atau bantuan subsidi
upah (BSU) lakukan hal-hal berikut.1. Kunjungi website kemnaker.go.id.2. Daftar akun apabila belum
memiliki. Klik bagian pendaftaran kemudian lengkapi identitas sesuai petunjuk. Aktivasi akun dengan
menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.3. Login dengan akun yang
sudah dibuat.4. Lengkapi profil dengan biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status
pernikahan dan tipe lokasi.5. Akun akan menampilkan pemberitahuan dengan tipe sebagai berikut.1.
Terdaftar
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kemnaker telah
menerima data sebanyak 5.099.915 calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT
Subsidi Gaji dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu Ida mengatakan bahwa Kemnaker
berupaya untuk mulai menyalurkan BSU 2022 pekan ini. Ida juga menargetkan penyaluran
BSU dari Bank Himbara ke bank penerima dapat berlangsung di hari Jumat ini. "Menurut
data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja atau buruh yang memenuhi syarat
untuk menerima subsidi gaji.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kemnaker telah menerima data
sebanyak 5.099.915 calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji dari BPJS
Ketenagakerjaan.Untuk itu Ida mengatakan bahwa Kemnaker berupaya untuk mulai menyalurkan BSU
2022 pekan ini. Ida juga menargetkan penyaluran BSU dari Bank Himbara ke bank penerima dapat
berlangsung di hari Jumat ini."Menurut data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja atau
buruh yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi gaji. Dari keseluruhan data yang memenuhi syarat
akan disampaikan kepada Kemnaker secara bertahap," ujar dia saat konferensi pers di Jakarta, Selasa
(6/9/2022).Selanjutnya Kemnaker akan melakukan pemadanan data untuk memastikan penerima
bantuan lain dan yang tidak memenuhi syarat tidak masuk dalam penerima bantuan tersebut.Untuk
informasi hari ini BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan penyerahan data tahap pertama sebanyak
5.099.915 calon penerima BSU 2022.Diketahui kemnaker kan mengupayakan data yang sudah
disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk itu penyaluran BSU tahun ini dilakukan bekerjasama
dengan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia.Ida menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk
memastikan agar BSU sampai ke tangan penerima dalam waktu yang cepat.Seperti yang diketahui,
masing-masing penerima BSU akan menerima bantuan tunai senilai Rp600. 000 dengan syarat penerima
BSU adalah WNI, AKTIF BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 dan mendapat gaji paling besar
Rp3,5 juta atau upah minimum di daerah masing-masing.Penyaluran BSU ini dilakukan secara nasional
dengan pengecualian ntuk PNS dan TNI dan Polri.
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Summary Dalam kasus debu di Rusunawa Marunda ini, kata dia, perlu diinvestigasi penyebabnya dan
dicarikan upaya penyelesaian sehingga pihak perusahaan dapat melanjutkan usahanya
namun tidak merugikan masyarakat. Sementara itu, pengurus Forum Masyarakat Rusunawa
Marunda (FMRM), Cecep Supriyadi, berkata pencemaran debu batu bara kembali terjadi
sejak Sabtu, 3 September 2022. Namun, dia belum bisa memastikan pihak mana yang
bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran debu batu bara di Rusunawa Marunda.
Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Sumber Daya Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN), Miftahul Huda, mengungkapkan debu batu bara berdampak negatif pada lingkungan
sekitarnya.

Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Sumber Daya Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Miftahul
Huda, mengungkapkan debu batu bara berdampak negatif pada lingkungan sekitarnya.Debu batu bara
yang melebihi ambang batas berisiko memengaruhi kondisi kesehatan warga yang terpapar."Tentu saja
debu (batu bara) dalam jumlah di atas ambang batas berpengaruh tidak baik pada lingkungan dan
kesehatan seperti timbulnya penyakit terkait pernapasan seperti asma, bronkitis, dan lain-lain," ucap
Miftahul saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/9/2022).Efek jangka panjang pada kesehatan masyarakat
tergantung dari konsentrasi debu yang masuk ke pernapasan. Dilihat pula pada seberapa lama seseorang
terpapar debu batu bara setiap harinya."Tentu akan beda impact-nya ke orang per orang. Oleh sebab itu
dibuat peraturan yaitu nilai ambang batas emisi debu," jelasnya.Adapun berdasarkan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan
Kerja, emisi debu dibatasi pada nilai kurang dari 0,9 mg per meter kubik.Apabila terjadi emisi debu di atas
nilai ambang batas, maka menurutnya, perlu dicari siapa yang bertanggung jawab terkait dengan
kejadian itu.Sebelumnya diberitakan, bahwa debu batu bara di wilayah Cilincing, Jakarta Utara kembali
mencemari lingkungan warga yang tinggal di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
Marunda.Menanggapi hal tersebut, Miftahul menyampaikan komposisi debu yang diduga berasal dari
batu bara harus diperiksa terlebih dahulu."Apakah ini merupakan debu batu bara murni atau campuran
dengan tanah. Untuk itu perlu dianalisa kandungan abu dari debu yang dikeluhkan tersebut,"
imbuhnya.Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Sumber Daya Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),
Miftahul Huda, mengungkapkan debu batu bara berdampak negatif pada lingkungan sekitarnya.Debu
batu bara yang melebihi ambang batas berisiko memengaruhi kondisi kesehatan warga yang
terpapar."Tentu saja debu (batu bara) dalam jumlah di atas ambang batas berpengaruh tidak baik pada
lingkungan dan kesehatan seperti timbulnya penyakit terkait pernapasan seperti asma, bronkitis, dan
lain-lain," ucap Miftahul saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/9/2022).Efek jangka panjang pada
kesehatan masyarakat tergantung dari konsentrasi debu yang masuk ke pernapasan. Dilihat pula pada
seberapa lama seseorang terpapar debu batu bara setiap harinya."Tentu akan beda impact-nya ke orang
per orang. Oleh sebab itu dibuat peraturan yaitu nilai ambang batas emisi debu," jelasnya.Adapun
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berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja, emisi debu dibatasi pada nilai kurang dari 0,9 mg per
meter kubik.Apabila terjadi emisi debu di atas nilai ambang batas, maka menurutnya, perlu dicari siapa
yang bertanggung jawab terkait dengan kejadian itu.Sebelumnya diberitakan, bahwa debu batu bara di
wilayah Cilincing, Jakarta Utara kembali mencemari lingkungan warga yang tinggal di Rumah Susun
Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda.Menanggapi hal tersebut, Miftahul menyampaikan komposisi
debu yang diduga berasal dari batu bara harus diperiksa terlebih dahulu."Apakah ini merupakan debu
batu bara murni atau campuran dengan tanah. Untuk itu perlu dianalisa kandungan abu dari debu yang
dikeluhkan tersebut," imbuhnya.Umumnya kandungan abu atau debu batu bara indonesia kurang dari
15 persen. Sehingga, apabila nanti hasil analisa debu menunjukkan kadar abu lebih dari 15 persen sudah
dipastikan bahwa itu bukan hanya berasal dari batu bara saja.Solusi penanganan debu batu
baraDikatakan oleh Miftahul, penanganan debu batu bara sendiri bukan hal baru di Indonesia. Pasalnya,
di tahun 2021 Indonesia telah memproduksi batu bara sebesar 606 juta ton.Kemunculan, debu batu bara
sendiri muncul disebabkan karena berbagai faktor, mulai dari proses penambangan, pengangkutan, dan
penyimpanan batu bara."Dengan memproduksi batu bara 606 juta ton tentu akan menimbulkan emisi
debu yang signifikan kalau tidak dikendalikan," papar Miftahul."Pengendalian debu bukan hal baru bagi
industri batu bara dan peraturan nilai ambang batas debu batu bara juga sudah ada," tambahnya
lagi.Dalam kasus debu di Rusunawa Marunda ini, kata dia, perlu diinvestigasi penyebabnya dan dicarikan
upaya penyelesaian sehingga pihak perusahaan dapat melanjutkan usahanya namun tidak merugikan
masyarakat.Sementara itu, pengurus Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM), Cecep Supriyadi,
berkata pencemaran debu batu bara kembali terjadi sejak Sabtu, 3 September 2022.Namun, dia belum
bisa memastikan pihak mana yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran debu batu bara di
Rusunawa Marunda."Kondisinya sangat memprihatinkan sekali, memang banyak sekali sisa debu-debu
itu yang menempel di lantai hunian masyarakat di rusun maupun sekitarnya," ungkap Cecep saat ditemui
Kompas.com, Senin (5/9/2022).Akibat dari pencemaran debu batu bara tersebut, Cecep mengaku telah
melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Ia pun masih menunggu respons dari
laporannya tersebut."Kita belum tahu ya, karena kita masih menunggu hasil dan katanya akan
diinvesitigasi segera. Tapi kita belum ada kabar ya, sampai saat ini pencemaran masih ada,"
jelasnya.Pencemaran debu batu bara bukan kali ini saja terjadi. Pasalnya, warga Marunda pada Maret
lalu pernah merasakan pencemaran debu batu bara.Kala itu banyak warga, baik anak-anak maupun
dewasa yang mengeluhkan gejala ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), gatal-gatal dan iritasi
mata."ISPA dan gatal-gatal itu yang paling banyak dialami masyarakat. Pada saat pencemaran itu terjadi
memang yang paling banyak dialami mereka kena ISPA, sesak napas dan terasa gatal di kulit," ucap Cecep.
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