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Summary

1. 08
Penetapan
2
November UMP 2023
2022
Tunggu Arahan
dari Kemenaker

Neutral

2. 08
Dunia Kerja
November Membaik,
2022
tetapi Belum
Pulih 100
Persen

Negative Kompas

Dunia Keija Membaik, tetapi Belum Pulih 100
Persen. Meski demikian, kondisi tersebut
belum 100 persen bisa menyamai masa
sebelum pandemi Covid-19. Pada tahun 2020,
jumlah kasus mencapai 9.000, tetapi hingga
per September 2022, jumlah kasus hubungan
industrial tinggal menjadi 1.400. PHK bisa
dicegah melalui beberapa cara, antara lain,
me- ngurangi bonus, fasilitas untuk level
manajer ke atas, dan sif bekerja sehingga
beban opera- sional perusahaan bisa dite- kan,
kata Indah. . KETENAGAKERJAAN.

Neutral

JAKARTA, ID- PT Pos Indonesia (Persero)
mendapatkan tugas dari pemerintah, dalam
hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menyalurkan bantuan subsidi
upah (BSU) kepada 3,6 juta penerima yang
tersebar di Indonesia. . Pos Indonesia Kebut
Penyaluran BSU untuk. Karena ini program
nasional, program besar, kita koordinasi tetap
dengan stakeholder terkait Kita lakukan
evaluasi harian, kita melakukan vicon (video
conference) dengan teman-teman lapangan
untuk melihat progres dari penyaluran ini
termasuk juga nanti akan ada info masalah
atau kendala yang ada di lapangan, kata
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos
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3. 08
Pos Indonesia 12
November Kebut
2022
Penyaluran BSU
untuk 3,6 Juta
Penerima

Galamedia . Penetapan UMP 2023Tunggu Arahandari
Kemenaker. Pemerintah Provinsi (pemprov)
Jawa Barat da- lam waktu dekat akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
Upah Minimum Kabupaten/Ko- ta (UMK)
untuktahun 2023. Diberitakan sebelumnya,
Gubernur Jawa Barat me- ngisyaratkan upah
minimum kota/kabupaten (UMK) tahun 2023
di Jawa Barat akan naik. Makanya nanti akan
ada pertemuan khusus antara gubernur dan
pihak terkait, baik buruh mau- pun pengusaha
untuk me- nentukan upah tahun 2023, kata
Taufik.

Investor
Daily

2

Indonesia (Persero) Haris dalam keterangan
tertulisnya di Jakarta, Senin (7/11/2022). Haris
mengatakan penyaluran BSU ini menjadi
tantangan tersendiri bagi Pos Indonesia.
4. 08
Disnake Kirim
November Surat ke BPS
2022

9

Neutral

Metro
Riau

Disnaker Kirim Surat ke BPS. Provinsi Riau, Imron Rosy adi, mengirim surat ke Badan Pusat
Statistik (BPS) Riau, terkait permintaan. Kita
telah berkirim surat ke Badan Pusat Statistik
(BPS) Riau untuk meminta data terbaru terkait
kondisi masyarakat dan pekerja. Nanti, terang
Imron, data dari BPS tersebut akan dijadikan
sebagai.

5. 08
Kemnaker
November Minta Pekerja
2022
Jangan Panik
Isu PHK

1

Positive

Fajar
Cirebon

Pekerja JanganPanik Isu PHK. . Kemnaker
Minta. JAKARTA, (FC) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta
masyarakat tidak perlu panik akan isu
ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK)
besar-besaran di industri tekstil. Kemnaker
Minta.

6. 08
Penetapan
5
November UMP 2023
2022
Banten Tunggu
SE
Menakertrans

Neutral

Banten
Pos

. Penetapan UMP 2023 Banten Tunggu SE
Menakertrans. SERANG, BANPOS- Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten masih menunggu Surat Edaran
(SE) Menakertrans terkait mekanisme dan
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
UMK 2023. Diberitakan sebelumnya, meski
belum ada pembahasan secara resmi
pembahasn untuk Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2023, Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apin- do) Provinsi Banten keberatan atas
aspirasi serikat buruh terkait dengan besaran
kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten
(UMK) tahun 2023 yang mencapai 10 sampai
13 persen. Penetapannya maksimal kan 21
November," kata Kepala Disnaker- trans
Banten, Septo Kalnadi, kemarin.

7. 08
PEKERJA
November TERDAMPAK
2022
COVID-19
MEREDA

Positive

Bisnis
I ANGKATAN KERJA |. PEKERJA TERDAMPAK
Indonesia COVID-19 MEREDA. . 00. Bisnis, JAKARTA
Jumlah penduduk usia kerja di Indonesia yang
terdampak pandemi Covid-19 berangsur
menurun, seiringdengan meredanya dampak
hawar tersebut. Indra Gunawan.
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8. 08
Penetapan
5
November UMP 2023
2022
Banten Tunggu
SE
Menakertrans

Neutral

Banten
Pos

Penetapan UMP 2023 Banten Tunggu SE
Menakertrans. SERANG, BANPOS- Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten masih menunggu Surat Edaran
(SE) Menakertrans ter- kait niekanisme dan
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
UMK2023. Diberitakan sebelumnya, meski
belum ada pembahasan secara res- mi
pembahasn untuk Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2023, Aso- siasi Pengusaha Indonesia
(Apin- do) Provinsi Banten keberatan atas
aspirasi serikat buruh terkait dengan besaran
kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten
(UMK) tahun 2023 yang mencapai 10 sampai
13 persen. Penetapannya maksimal kan 21
November," kata Kepala Disnaker- trans
Banten, Septo Kalnadi, kemarin.

9. 08
Menaker Terus 5
November Dorong
2022
Pesantren
Lahirkan
Pengusaha
Lewat BLK
Komunitas

Neutral

Fajar
Cirebon

Pesantren Lahirkan. . Menaker Terus Dorong.
Santre. Pengasuh pondok pesantren
memaksimalkan keberadaan Balai Latihan
Kerja Komunitas (BLKK) agar melahirkan santri
yang menjadi pengusaha.
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Title

Penetapan UMP 2023 Tunggu Arahan dari Kemenaker

Media

Galamedia

Reporter

Date

08 November
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Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1108/GALAMEDIA1/Penetapan%20UMP%202023%20Tunggu%20Arahan%20dari%20Kemenake
r=1=2=1.jpg

Neutral

Summary . Penetapan UMP 2023Tunggu Arahandari Kemenaker. Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa
Barat da- lam waktu dekat akan me- netapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah
Minimum Kabupaten/Ko- ta (UMK) untuktahun 2023. Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa
Barat me- ngisyaratkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) tahun 2023 di Jawa Barat akan
naik. Makanya nanti akan ada pertemuan khusus antara gubernur dan pihak terkait, baik
buruh mau- pun pengusaha untuk me- nentukan upah tahun 2023, kata Taufik.
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Title

Dunia Kerja Membaik, tetapi Belum Pulih 100 Persen

Media

Kompas

Reporter

Date

08 November 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1108/KOMPAS1/Dunia%20Kerja%20Membaik,%20tetapi%20Belum%20Pulih%20100%20Pers
en=1=9=1.jpg

Negative

Summary Dunia Keija Membaik, tetapi Belum Pulih 100 Persen. Meski demikian, kondisi tersebut
belum 100 persen bisa menyamai masa sebelum pandemi Covid-19. Pada tahun 2020,
jumlah kasus mencapai 9.000, tetapi hingga per September 2022, jumlah kasus hubungan
industrial tinggal menjadi 1.400. PHK bisa dicegah melalui beberapa cara, antara lain, mengurangi bonus, fasilitas untuk level manajer ke atas, dan sif bekerja sehingga beban operasional perusahaan bisa dite- kan, kata Indah. . KETENAGAKERJAAN.

6

Title

Pos Indonesia Kebut Penyaluran BSU untuk 3,6 Juta Penerima

Media

Investor Daily

Reporter

Date

08 November 2022

Tone

Page

12

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1108/INVESTOR_DAILY1/Pos%20Indonesia%20Kebut%20Penyaluran%20BSU%20untuk%203,6
%20Juta%20Penerima=1=12=1.jpg

Neutral

Summary JAKARTA, ID- PT Pos Indonesia (Persero) mendapatkan tugas dari pemerintah, dalam hal ini
Kementerian Ketenagakerjaan (Ke- menaker) untuk menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU)
kepada 3,6 juta penerima yang tersebar di Indonesia. . Pos Indonesia Kebut Penyaluran BSU
untuk. Karena ini program nasional, program besar, kita koordinasi tetap dengan stakeholder
terkait Kita lakukan evaluasi harian, kita melakukan vicon (video conference) dengan temanteman lapangan untuk melihat progres dari penyaluran ini termasuk juga nanti akan ada info
masalah atau kendala yang ada di lapangan, kata Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos
Indonesia (Persero) Haris dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (7/11/2022). Haris
mengatakan penyaluran BSU ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pos Indonesia.
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Title

Disnake Kirim Surat ke BPS

Media

Metro Riau

Reporter

Date

08 November 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1108/METRO_RIAU1/Disnake%20Kirim%20Surat%20ke%20BPS=1=9=1.jpg

Neutral

Summary Disnaker Kirim Surat ke BPS. Provinsi Riau, Im- ron Rosy adi, mengirim surat ke Badan Pusat
Statistik (BPS) Riau, terkait permintaan. Kita telah berkirim surat ke Badan Pusat Statistik (BPS)
Riau untuk meminta data terbaru terkait kondisi masyarakat dan pekerja. Nanti, terang Imron,
data dari BPS tersebut akan dijadikan sebagai.
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Title

Kemnaker Minta Pekerja Jangan Panik Isu PHK

Media

Fajar Cirebon

Reporter

Date

08 November 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1108/FAJAR_CIREBON1/Kemnaker%20Minta%20Pekerja%20Jangan%20Panik%20Isu%20PHK=1
=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1108/FAJAR_CIREBON1/Kemnaker%20Minta%20Pekerja%20Jangan%20Panik%20Isu%20PHK=2
=1=1.jpg

Positive

Summary Pekerja JanganPanik Isu PHK. . Kemnaker Minta. JAKARTA, (FC) Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan
kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil. Kemnaker Minta.
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Title

Penetapan UMP 2023 Banten Tunggu SE Menakertrans

Media

Banten Pos

Reporter

Date

08 November 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1108/BANTEN_POST1/Penetapan%20UMP%202023%20Banten%20Tunggu%20SE%20Menaker
trans=1=5=1.jpg

Neutral

Summary . Penetapan UMP 2023 Banten Tunggu SE Menakertrans. SERANG, BANPOS- Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnaker- trans) Banten masih menunggu Surat Edaran (SE)
Menakertrans terkait mekanisme dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK
2023. Diberitakan sebelumnya, meski belum ada pembahasan secara resmi pembahasn untuk
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apin- do) Provinsi Banten
keberatan atas aspirasi serikat buruh terkait dengan besaran kenaikan Upah Minimum
Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2023 yang mencapai 10 sampai 13 persen. Penetapannya
maksimal kan 21 November," kata Kepala Disnaker- trans Banten, Septo Kalnadi, kemarin.
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PEKERJA TERDAMPAK COVID-19 MEREDA

Media

Bisnis Indonesia

Reporter
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Tone
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5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1108/BISNIS_INDONESIA1/PEKERJA%20TERDAMPAK%20COVID-19%20MEREDA%20=1=5=1.jpg

Positive

Summary I ANGKATAN KERJA |. PEKERJA TERDAMPAK COVID-19 MEREDA. . 00. Bisnis, JAKARTA Jumlah
penduduk usia kerja di Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 berangsur menurun,
seiringdengan meredanya dampak hawar tersebut. Indra Gunawan.
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Penetapan UMP 2023 Banten Tunggu SE Menakertrans

Media

Banten Pos

Reporter

Date

08 November 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1108/BANTEN_POST1/Penetapan%20UMP%202023%20Banten%20Tunggu%20SE%20Menaker
trans=1=5=1.jpg

Neutral

Summary Penetapan UMP 2023 Banten Tunggu SE Menakertrans. SERANG, BANPOS- Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnaker- trans) Banten masih menunggu Surat Edaran (SE) Menakertrans
ter- kait niekanisme dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK2023. Diberitakan
sebelumnya, meski belum ada pembahasan secara res- mi pembahasn untuk Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2023, Aso- siasi Pengusaha Indonesia (Apin- do) Provinsi Banten keberatan atas
aspirasi serikat buruh terkait dengan besaran kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten
(UMK) tahun 2023 yang mencapai 10 sampai 13 persen. Penetapannya maksimal kan 21
November," kata Kepala Disnaker- trans Banten, Septo Kalnadi, kemarin.
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Title

Menaker Terus Dorong Pesantren Lahirkan Pengusaha Lewat BLK Komunitas

Media

Fajar Cirebon

Reporter

Date

08 November 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1108/FAJAR_CIREBON1/Menaker%20Terus%20Dorong%20Pesantren%20Lahirkan%20Pengusa
ha%20Lewat%20BLK%20Komunitas=1=5=1.jpg

Neutral

Summary Pesantren Lahirkan. . Menaker Terus Dorong. Santre. Pengasuh pondok pesantren
memaksimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar melahirkan santri yang
menjadi pengusaha.
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1.

07
Senyum Bahagia Negative Tribun
November Sirah Terima BSU
Sulbar
2022
Rp 600 Ribu dari
Pemerintah, Walau
Hanya Cukup
Makan Sebulan

Seperti yang disampaikan salah satu warga
Sirah, yang ikut antre menerima BSU di Jl Yos
Sudarso, Kelurahan Binanga, Senin
(7/11/2022). Sirah mengaku, bersyukur dan
tersenyum lebar setelah mengetahui namanya
masuk sebagai penerima. "Tentulah kita
bersyukur, karena saat ini kebutuhan hidup
pada naik, bukan hanya BBM tapi sembako di
pasar juga naik," ujar Sirah saat ditemui. Kata
Sirah, BSU ini cukup membantu, tetapi hanya
akan menutupi kebutuhan selama satu bulan.

2.

07
BSU Anda Cair
Neutral Merdeka
November Lewat Kantor Pos,
2022
Ini Cara Ambilnya

"Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos
telah mulai disalurkan sejak beberapa hari
kemarin," kata Menaker melalui Siaran Pers
Biro Humas Kemnaker, Rabu (2/11). Adapun
penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk
tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank
Himbara atau memiliki rekening yang
bermasalah. Menurutnya, untuk pencairan
BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang
berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank
Himbara. Kantor Pos harus mencetak
undangan terlebih dahulu bagi para calon
penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan
validasi.

3.

07
Ini 8 Jenis Bantuan Positive Herald.id
November yang Akan Cair
2022
Bulan Ini

HERALD.ID, JAKARTA- Bulan ini, November
2022, sejumlah bantuan sosial (Bansos) akan
dicairkan pemerintah. Ada delapan Bansos
yang bakal cair bulan ini. Yakni, BLT BBM tahap
2, subsidi gaji, UMKM, BLT nelayan, BLT ojek
online, BLT dana desa, PKH, serta BNPT. BLT
BBM.

4.

07
UMK Jawa Tengah Neutral Borobudur
November Tahun 2023 Segera
News
2022
Dirils Bulan ini, Di
2022 Semarang
Tertinggi

Penetapan itu juga termasuk untuk
menentukan UMK Jawa Tengah 2023.
Diketahui, Kemnaker akan segera
menentapkan UMK Jawa Tengah 2023 pada
tanggal 21 November 2022. Ibu Kota Jawa
Tengah ini tercatat memiliki upah minimum
sebesar Rp 2.835.021,29. Berikut daftar UMK
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Jawa Tengah 2022: Kota Semarang Rp
2.835.021,29 Kabupaten Demak Rp
2.513.005,89 Kabupaten Kendal Rp
2.340.312,28 Kabupaten Semarang Rp
2.311.254,15 Kabupaten Kudus Rp
2.293.058,26 Kabupaten Cilacap Rp
2.230.731,50 Kota Pekalongan Rp 2.156.213,77
Kabupaten Batang Rp 2.132.535,02 Kota
Salatiga Rp2.128.523,19 Kabupaten Jepara Rp
2.108.403,11 Kabupaten Pekalongan Rp
2.094.646,19 Kabupaten Magelang Rp
2.081.807,18 Kabupaten Karanganyar Rp
2.064.313,20 Kota Surakarta Rp 2.035.720,17
Kabupaten Klaten Rp 2.015.623,36 Kabupaten
Boyolali Rp 2.010.299,30 Kota Tegal Rp
2.005.930,52 Kabupaten Sukoharjo Rp
1.998.153,18 Kabupaten Purbalingga Rp
1.996.814,94 Kabupaten Banyumas
Rp1.983.261,84 Kabupaten Tegal Rp
1.968.446,34 Kabupaten Pati Rp 1.968.339,04
Kabupaten Pemalang Rp 1.940.890,41 Kota
Magelang Rp 1.935.913,27 Kabupaten
Wonosobo Rp 1.931.285,33 Kabupaten
Purworejo Rp 1.911.850,80 Kabupaten
Kebumen Rp 1.906.781,84 Kabupaten Blora Rp
1.904.196,69 Kabupaten Grobogan Rp
1.894.032,10 Kabupaten Temanggung Rp
1.887.832,11 Kabupaten Brebes Rp
1.885.019,39 Kabupaten Rembang Rp
1.874.322,05 Kabupaten Sragen Rp
1.839.429,56 Kabupaten Wonogiri Rp
1.839.043,99 Kabupaten Banjarnegara Rp
1.819.835,1. Itulah informasi terkait penetapan
UMK Jawa Tengah 2023 yang akan 21
November 2022 mendatang. Sementara itu,
Kota Semarang menduduki peringkat teratas
pada daftar UMK Jawa Tengah 2022.
5.

07
Langkah-langkah
November Sebelum Cairkan
2022
BSU Tahap 7 di
Kantor Pos

Neutral Kontan
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Sejak 2 November 2022 lalu, penyaluran
bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 melalui
kantor pos sudah dilakukan. Jika dalam satu
perusahaan terdapat jumlah penerima BSU
yang dinilai cukup (sedikitnya 20 orang), maka
pihak kantor pos akan menerjunkan petugas
langsung ke titik lokasi, seperti perusahaan,
pabrik, atau kantor di mana pekerja atau

karyawannya menerima BSU. Sejak 2
November 2022 lalu, penyaluran bantuan
subsidi upah (BSU) tahap 7 melalui kantor pos
sudah dilakukan. Jika dalam satu perusahaan
terdapat jumlah penerima BSU yang dinilai
cukup (sedikitnya 20 orang), maka pihak
kantor pos akan menerjunkan petugas
langsung ke titik lokasi, seperti perusahaan,
pabrik, atau kantor di mana pekerja atau
karyawannya menerima BSU.
6.

07
PT SPR Langgak
Positive Riau Post
November Raih Penghargaan
2022
Keselamatan Migas
dari Kementerian
ESDM RI

Pada 2022, PT SPR Langgak telah mendapatkan
tiga penghargaan dari dua Kementerian RI di
bidang keselamatan kerja. Sebelumnya, 25 Mei
lalu, PT SPR Langgak mendapatkan
penghargaan kecelakaan nihil serta
penghargaan perusahaan yang telah
menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Kementerian
Ketenagakerjaan RI. Penghargaan Keselamatan
Migas Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha
I ini merupakan pemberian apresiasi dari
Kementerian ESDM RI kepada PT SPR Langgak
yang telah melakukan upaya menjaga
keselamatan dan keamanan di wilayah kerja
ataupun operasinya. Hingga April 2022, PT SPR
Langgak telah mencapai 2.451.199 jam kerja
tanpa kehilangan hari kerja karena kecelakaan
kerja.

7.

07
Jelang Penetapan Neutral Tribun
November UMP Riau 2023,
News
2022
Disnaker Riau
Pekanbaru
Minta Data Terbaru
dari BPS

- Pemerintah Provinsi Riau berkirim surat ke
Badan Pusat Statistik (BPS) Riau meminta data
terbaru terkait kondisi masyarakat dan
pekerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Provinsi Riau, Imron Rosyadi, mengungkapkan,
pihaknya akan meminta semua data di BPS
yang berkaitan dengan penetapan upah.
"Misalnya, data inflasi, pertumbuhan ekonomi,
indeks harga konsumen serta data sebaran
angkatan kerja dan pengangguran terbuka,"
katanya, Senin (7/11/2022). Seluruh data
tersebut nantinya akan dijadikan sebagai
bahan dan acuan untuk penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2023.

18

8.

07
Ganjar Pranowo
Positive Lingkarjate
November Sebut Kenaikan
ng
2022
UMP 2023 Sesuai
Inflasi Jawa Tengah

SEMARANG, Lingkarjateng.id- Gubernur Jawa
Tengah (Jawa Tengah), Ganjar Pranowo
mendukung usulan kenaikan Upah Minimum
Provinsi (UMP) tahun 2023 yang disesuaikan
dengan laju inflasi di provinsi setempat. "
Pemprov (Pemerintah Provinsi) Jawa Tengah
mengusulkan kenaikan UMP dan upah
minimum kabupaten/kota (UMK) 2023
minimal sesuai laju inflasi di provinsi ini,"
ungkap Ganjar Pranowo pada Minggu, 6
November 2022. Menurut Ganjar, hal tersebut
sesuai isi dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Pada salah satu pasalnya tertulis bahwa upah
minimum terdiri atas upah minimum provinsi
dan upah minimum kabupaten/kota yang
dengan syarat tertentu ditetapkan
berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan.

9.

07
BSU Rp600. 000
November untuk 37.912
2022
Pekerja Ada di
Kantor Pos, Bisa
Diambil Ya

Pos Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU)
Kota Bekasi, Jawa Barat mendapatkan alokasi
pembayaran bantuan subsidi upah (BSU) untuk
37.912 penerima, yang tersebar di sekitar
4.000 perusahaan di kota tersebut. Alokasi
Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah disalurkan
ke PT Pos Indonesia untuk kemudian dikirim ke
penerima manfaat yakni pekerja. Dalam
penyaluran BSU langsung ke perusahaan,
lanjutnya, pihaknya tidak ingin membuat
produksi atau kinerja perusahaan atau
komunitas terhenti, oleh karena itu dilakukan
koordinasi dengan PIC (person in charge) dari
setiap perusahaan untuk mengatur
penjadwalannya. Sebelumnya, Ketua Satuan
Tugas (Satgas) Penyaluran BSU Kantor Pusat PT
Pos Indonesia (Persero) Hendrasari
mengatakan pihaknya setiap hari memantau
penyaluran BSU di seluruh Indonesia.

Neutral Okezone

10. 07
Kenaikan UMP di Positive Joglojateng. SEMARANG, Joglo Jawa Tengah- Gubernur
November Jawa Tengah sesuai
com
Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung
2022
Inflasi - Berita
usulan kenaikan upah minimum provinsi
Terkini Jawa
(UMP) tahun 2023 yang disesuaikan dengan
Tengah dan DIY
laju inflasi di Jawa Tengah. "Pemprov Jawa
Tengah mengusulkan kenaikan UMP dan upah
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minimum kabupaten/kota (UMK) 2023
minimal sesuai laju inflasi di provinsi ini,"
katanya, Minggu (6/11/22). Sebelumnya,
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
melakukan aksi di depan Kantor Gubernur
Jawa Tengah, Rabu (12/10). Sekretaris KSPI
Jawa Tengah, Aulia Hakim menyampaikan
bahwa nilai 13% tersebut diperoleh dari
prediksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi
pada tahun 2023 mendatang.
11. 07
Ganjar Tegaskan
November Kenaikan UMP
2022
Disesuaikan Laju
Inflasi

Positive Gesuri.id

12. 07
Versi Buruh, UMK Positive Tribun
November Solo 2023 Rp 2,2
News Solo
2022
Juta: Upah Harus
Menyejahterakan
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Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah) Ganjar
Pranowo mendukung usulan kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) tahun 2023 yang
disesuaikan dengan laju inflasi di provinsi
setempat. "Pemprov Jawa Tengah
mengusulkan kenaikan UMP dan upah
minimum kabupaten/kota (UMK) 2023
minimal sesuai laju inflasi di provinsi ini,"
katanya di Semarang, Minggu (6/11). Menurut
Ganjar, hal tersebut sesuai isi dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan, yang pada salah satu pasalnya
tertulis upah minimum terdiri atas upah
minimum provinsi dan upah minimum
kabupaten/kota yang dengan syarat tertentu
ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan. Terkait dengan hal itu,
Ganjar mengaku sudah menyurati
Kementerian Ketenagakerjaan RI tentang
tindakan jajarannya dalam menjaring aspirasi
kalangan serikat pekerja, pengusaha, dan para
pemangku kepentingan lainnya.
Kabar UMK Solo 2023 tentunya kini dinantikan
buruh. Namun, kejelasan UMK Solo 2023 ini
belum ada kepastian dari pemerintah.
Kelompok serikat pekerja/serikat buruh Kota
Solo menolak bila penghitungan UMK Solo
2023 didasarkan regulasi tersebut,
menggunakan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Penolakan penghitungan UMK Solo 2023
dengan PP Pengupahan bukan tanpa alasan.

13. 07
Update Info
Positive Tribun
November Kenaikan UMK
News
2022
Malang 2023 dan
Malang
Daerah Lain: Info
Terbaru Kemnaker
Lengkap
Besarannya

Berikut ini update info tentang kenaikan UMK
Malang 2023 dan daerah lain di Indonesia.
Diwartakan sebelumnya, besaran UMK Malang
2023 dan daerah lain di Indonesia akan segera
ditetapkan. Dikabarkan besaran UMK Malang
2023 dan daerah lain akan mengalami
kenaikan. Seperti informasi yang disampaikan
Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker
terkait kenaikan UMK Malang 2023 dan daerah
lain di Indonesia.

14. 07
Ada Apa Dengan Neutral Ayo
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo
November UMP Jawa Tengah
Semarang mengaku telah menyurati Kementerian
2022
2023? Hingga
Ketenagakerjaan RI terkkait UMP 2023.
Ganjar Pranowo
Pasalnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Sampai Menyurati
Pranowo berniat untuk menaikan upah
Kementerian
minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
Ketenagakerjaan RI
kabupaten/kota (UMK) tahun 2023. "Pemprov
(Pemerintah Provinsi) Jawa Tengah
mengusulkan kenaikan UMP dan upah
minimum kabupaten/kota (UMK) 2023
minimal sesuai laju inflasi di provinsi ini,"
katanya di Semarang, Minggu (6/11/2022).
Ganjar Pranowo juga mengajukan usulan
tersebut untuk tujuan menjaring aspirasi
kalangan serikat pekerja, pengusaha, dan para
pemangku kepentingan lainnya mengenai
rencana tersebut.
15. 07
Bank Mandiri Buka Positive Tribun
November Lowongan Kerja
News
2022
Terbaru untuk
Banten
Lulusan S1, Simak
Posisi yang
Tersedia dan
Syaratnya

Simak informasi lowongan kerja PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk dalam artikel ini. Bank
Mandiri membuka lowongan kerja terbaru
untuk mengisi tiga posisi hingga 31 Desember
2022. Sebagai informasi, Bank mandiri yang
termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
ini didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998. Kini
Bank Mandiri memiliki banyak cabang yang
tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

16. 07
UPDATE! Daftar
Neutral Ayo
UMK 2023 Jawa Tengah rencananya akan
November UMK 2023 Jawa
Semarang ditetapkan pada 21 November 2022 ini. Hal
2022
Tengah Sudah
tersebut terkait dengan rencana Kementerian
Ditetapkan,
Ketenagakerjaan yang diketahui sudah akan
Bagaimana dengan
menerapkan UMK 2023 Jawa Tengah.
Kota Semarang?
Diketahui para buruh menginginkan agar UMK
2023 Jawa Tengah naik minimal 13 persen.
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Akan kah jadi UMK 2023 tertinggi di wilayah
Jawa Tengah?
17. 07
3,6 Juta Buruh
Neutral Merdeka
November Telah Terima BSU
2022
Rp600. 000 Tahap
VII

Begini Penyaluran BSU Tahap VII Melalui PT
Pos IndonesiaTak Punya Rekening Himbara,
Calon Penerima akan Terima BSU Lewat Kantor
Pos. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyampaikan, penyaluran tahap VII ini
diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh
yang memenuhi kriteria penerima BSU
sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor
10 Tahun 2022. BSU Anda Cair Lewat Kantor
Pos, Ini Cara AmbilnyaPenyaluran BSU Rp600.
000 Lewat Pos Indonesia, Ini Cara Cek Daftar
Penerima di Pospay. Kementerian
Ketenagakerjaan terus menyalurkan Bantuan
Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 pada
tahap VII melalui PT Pos Indonesia.

18. 07
Masih Ada Waktu! Positive Palpres.dis
November Cek Nama
way.id
2022
Penerima Bansos
PKH Terlengkap 7
November 2022 di
Sini

Hingga Senin 7 November 2022, penyaluran
Bansos PKH tahap 4 tahun 2022 masih
berlangsung.. Bagi anda yang terdaftar dan
masih menunggu pencairan Bantuan Sosial
Program Keluarga Harapan/ Bansos PKH masih
ada waktu.. Kementerian Sosial (Kemensos) RI
hingga saat ini masih terus menyalurkan
Bansos PKH kepada yang berhak
menerimanya. Adapun masyarakat yang
berhak menerima Bansos PKH tahap 4 tahun
2022 ini dapat mencairkan dana pada bulan
November..

19. 07
Bukan Bansos BLT Negative Bisnis
November BBM, PKH, BLT
Indonesia
2022
UMKM atau Kartu
Prakerja, Program
Ini Beri Korban PHK
Rp10,5 Juta

Bahkan, bantuan yang diberikan mencapai
Rp10,5 juta per bulan. Artinya jika gaji kamu
Rp5 juta maka selama enam bulan kamu akan
mendapat Rp10,5 juta dari pemerintah..
Bisnis.com, SOLO- Gelombang PHK sedang
menjadi momok menakutkan bagi para pekerja
di berbagai sektor. Meski demikian, beberapa
orang yang beruntung tentu akan merasa
terbantu dengan adanya bantuan sosial.

20. 07
472 Warga
Neutral Tribun
November Terdaftar Penerima
Sulbar
2022
BSU di Kantor Pos

Pencairan BSU di Kantor Pos Wonomulyo
dimulai sejak tanggal 2 November 2022.
Penerimaan BSU di kantor Pos Wonomulyo di
dominasi tenaga kesehatan dan aparat desa.
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Wonomulyo, Begini
Cara Mencairkan

Sebagai Informasi, kantor Pos Wonomulyo
melayani pencairan BSU bagi warga di tujuh
kecamatan yang ada di Kabupaten Polman.
Syarat pencairan BSU di kantor Pos
Wonomulyo hanya membawa KTP.

21. 07
Ambil BSU Tahap 8 Neutral Ayo
November di Kantor Pos atau
Bandung
2022
Bank Himbara, Cair
Hari Ini? Intip
Jadwal dan
Mekanisme
Pencairannya

Agar pekerja bisa lebih paham, simak
penjelasan berikut ini mengenai apakah BSU
tahap 8 cair hari ini serta pencairannya melalui
Kantor Pos atau Bank Himbara. Sejumlah
pekerja banyak yang mempertanyakan jika
BSU tahap 8 cair hari diambil di Kantor Pos
atau Bank Himbara? Akan tetapi, pekerja
lainnya masih ada yang mengeluhkan karena
tak kunjung mendapatkan pencairan BLT
Subsidi Gaji Rp600 ribu baik itu melalui
rekening Bank Himbara maupun di Kantor Pos.
BSU tahap 8 cair hari ini menjadi santer
perbincangan sejumlah pekerja, terlebih bagi
mereka yang masih belum mendapatkan
pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu dari
Kemnaker.

22. 07
Kantor Pos
Neutral Tempo.co Kantor pos Cabang Mataram, Nusa Tenggara
November Mataram Terapkan
Barat (Nusa Tenggara Barat) menerapkan tiga
2022
3 Metode
metode penyaluran untuk mencapai target
Penyaluran BSU
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) selesai
dalam 14 hari. "Kami menargetkan 100 persen
BSU terbayarkan dalam dua pekan," kata
Kepala Kantor pos Mataram Sigit Sugiharto.
Adapun alokasi penerima BSU di Kantor
Cabang Utama (KCU) Mataram yakni 22.147
pekerja. Kantor pos Mataram, Sigit
melanjutkan, telah melakukan pemetaan
hingga ke kantor cabang.
23. 07
5 Penyebab BSU
Negative Tribun
November 2022 Gagal Cair,
News
2022
Pastikan Tidak
Jakarta
Menerima Bantuan
Lain
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Bagi Anda yang saat ini tengah menanti
pencairan subsidi gaji namun tak kunjung cair
ke rekening, berikut ini 5 penyebab BSU 2022
belum cair:. Dikutip dari laman resmi
@kemnaker, salah satu kemungkinan BSU
Pekerja tidak cair adalah karena seseorang
tidak memenuhi persyaratan. Untuk bisa
mendapatkan BLT Pekerja, penerima tidak
diperkenankan mendapat bantuan lainnya.
Serta bisa juga karena rekening tidak valid,

dibekukan, tidak sesuai dengan NIK atau tidak
terdaftar.
24. 07
Kenaikan UMK
November Purbalingga 2023
2022
Belum Bisa
Dipastikan, Ini
Penyebabnya

Negative Radar
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga
Banyumas mengakui jika Upah Minimum Kabupaten
(UMK) tahun 2023 mendatang, belum
diketahui besarannya. Maksimal 30 November
sudah ada penetapan UMK Purbalingga," tutur
Kepala Dinaker Purbalingga, Bambang
Widjonarko, Senin 7 November 2022. Terkait
yang beredar saat ini formula perhitungan
UMK Purbalingga dengan aplikasi dari
Kemenaker RI, itu baru sebatas perkiraan.
Sebagai gambaran, UMK Purbalingga tahun
2022 ditetapkan sebesar Rp 1.996.814,94.

25. 07
3,6 Juta Buruh
Neutral Poros
Masing-masing penerima program BSU tahun
November Terima BSU Rp600.
Kalimantan ini akan memperoleh uang tunai sebesar Rp
2022
000 Tahap VII
600.000. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyampaikan, penyaluran tahap VII
ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau
buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU
sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor
10 Tahun 2022. Kementerian Ketenagakerjaan
terus menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah
(BSU) tahun 2022 pada tahap VII melalui PT
Pos Indonesia. Penyaluran BSU tahap VII
melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak
beberapa hari kemarin, kata Menaker dalam
keterangannya, dikutip Senin, (7/11/2022).
Penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui dua
mekanisme, yakni melalui transfer ke rekening
bank yang tergabung dalam bank Himpunan
Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos
Indonesia.
26. 07
Disalurkan untuk
November 3,6 Juta Buruh,
2022
Simak 2
Mekanisme
Penyaluran BSU
2022

Positive Liputan 6
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BSU 2022 ini disebar kepada karyawan atau
buruh yang sesuai kriteria dengan nilai Rp 600
ribu. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menjelaskan, penyaluran BSU 2022 saat ini
sudah sampai tahap VII. BSU ini diberikan
kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang
memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10
Tahun 2022. Penyaluran BSU 2022 dilakukan

melalui dua mekanisme, yakni melalui transfer
ke rekening bank yang tergabung dalam bank
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT
Pos Indonesia. Adapun, syarat penerima
manfaat BSU 2022 yakni menjadi peserta aktif
program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan
sampai dengan Juli 2022.
27. 07
Ini Penyebab Gagal Negative Bisnis
November Dapat BSU. Simak
Indonesia
2022
Cara Daftarnya

Cara Daftar BSU 2022. Cara Cek Penerima BSU
lewat BPJS Ketenagakerjaan. 2. Pilih menu Cek
Status Calon Penerima BSU. 7. Jika Anda
terdaftar sebagai penerima, maka akan ada
centang hijau notifikasi sebagai bukti penerima
BLT subsidi gaji Cara cek penerimaan BSU 2022
tahap 7 lewat aplikasi Pospay.

28. 07
BSU Tahap 7 Masih Negative Pikiran
November Cair Kepada
Rakyat
2022
Pekerja yang
Depok
Memenuhi Kriteria
Berikut, Dapatkan
Bantuan Subsidi
Gaji Rp600.000

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah atau BSU
tahap 7 masih dilakukan kepada para pekerja
yang telah memenuhi kriteria. Kriteria
penerima BSU tahap 7 yang cair sejak 28
Oktober 2022 silam ini bisa disimak dalam
uraian berikut ini. BSU tahap 7 ini akan
didistribusikan kepada para para
pekerja/buruh yang telah ditetapkan berhak
mendapat subsidi gaji senilai Rp600. 000 oleh
Kemnaker. Kemnaker mengklaim bahwa BSU
tahap 7 bakal menargetkan 3,6 juta pekerja
yang belum mendapatkan subsidi gaji tahun
2022.

29. 07
Ketua DPRD
Positive Antara
November Gunung Mas imbau
Kalteng
2022
penerima BSU taati
jadwal penyaluran

Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas,
Kalimantan Tengah, Akerman Sahidar
mengimbau kepada pekerja penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) agar menaati jadwal
penyaluran, yang telah disusun oleh Kantor
Pos Kuala Kurun. "Di Gunung Mas, BSU
disalurkan melalui Kantor Pos Kuala Kurun,
Sepang Simin, Tumbang Jutuh, Tumbang
Talaken, Tewah, dan Tumbang Miri. Kantor Pos
di wilayah Gunung Mas menyalurkan BSU
program Pemerintah Pusat kepada 3.154
pekerja yang memenuhi kriteria, seperti
tertuang dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10
Tahun 2022. Pejabat Sementara Kepala Kantor
Pos Kuala Kurun, Jembi mengatakan, ke 3.154
pekerja tersebut merupakan pegawai swasta
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maupun pegawai honorer di berbagai instansi
yang ada di Gunung Mas.
30. 07
BSU Tahap 8
Positive Pikiran
November Segera Cair? Simak
Rakyat
2022
Jadwal, Syarat, dan
Depok
Cara Cek Penerima
BLT Subsidi Gaji
Rp600. 000 di Sini

Simak jadwal BSU tahap 8 yang akan segera
cair, lengkap dengan syarat dan cara cek
penerima untuk mendapatkan BLT Subsidi Gaji
sebesar Rp600. 000 dari Kemenaker. Program
bantuan pemerintah yang juga disebut BLT
Subsidi Gaji ini diberikan 1 kali kepada
penerima manfaat sebesar Rp600.000. Bagi
pendaftar yang telah resmi tercatat sebagai
peserta BSU 2022, dapat mencairkannya
melalui Bank Himbara (Mandiri, BTN, BNI dan
BRI) ataupun melalui Kantor Pos. Bantuan
Subsidi Upah atau BSU tahap 8 merupakan
salah satu program bantuan pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan dalam
upaya pemulihan ekonomi nasional pasca
pandemi Covid-19. BSU tahap 8 hanya akan
diberikan kepada pekerja yang telah
memenuhi persyaratan khusus.

31. 07
Cara Beli Pelatihan Neutral Tribun
November Kartu Prakerja
News
2022
Gelombang 47,
Batas Pembelian
Terakhir 30
November 2022

Batas akhir penerima Kartu Prakerja
Gelombang 47 dapat membeli pelatihan
adalah 30 November 2022. Program Kartu
Prakerja melalui akun Instagram resminya pun
telah mengingatkan agar penerima Gelombang
47 segera menggunakan saldonya untuk
membeli pelatihan. Penerima Gelombang 47
dapat membeli pelatihan di mitra platform
digital yang bekerja sama dengan Kartu
Prakerja, yakni Tokopedia, Bukalapak, Pintar,
Karier. Mu, Kemnaker, dan Pijar Mahir.

32. 07
PNM Makin Aktif Positive Warta
November Berdayakan
Ekonomi
2022
Perempuan Melalui
Finance
Program
Pembiayaan dan
Pendampingan

Sebagai salah satu perusahaan yang tergabung
dalam Holding Ultra Mikro, PT Permodalan
Nasional Madani ( PNM ) dinilai memperoleh
dampak positif dalam peran pemberdayaan
ekonomi perempuan.. Dalam acara Talkshow
UMKM Performance Index di Studio RRI
Jakarta pada Kamis (3/11), Direktur Utama
PNM Arief Mulyadi membagikan
pandangannya terkait berbagai program
pemberdayaan yang dilakukan perusahaan.
Tidak sama dengan lembaga keuangan lain
yang hanya memberikan pembiayaan, PNM
hadir dengan memberikan tiga modal, yakni
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modal finansial yang bentuknya pembiayaan
atau kredit. PNM juga bekerja sama dengan
Kementrian dan instansi lainnya dalam rangka
memberikan literasi bagi nasabah, di
antaranya keterlibatan Kementrian PPPA dan
KODAM untuk memberikan literasi tentang
keluarga, parenting, serta stunting.
33. 07
Bulan Ini, BSU Cair Neutral Radarmadiu Bulan ini, PT Pos menyalurkan Rp 1,22 miliar
November untuk 2.043
n.jawapos.c bantuan kepada 2.043 penerima di wilayah
2022
Penerima di
om
Magetan. Bulan ini, PT Pos menyalurkan Rp
Magetan
1,22 miliar bantuan kepada 2.043 penerima di
wilayah Magetan. Penyaluran bantuan subsidi
upah (BSU) melalui PT Pos Magetan telah
bergulir tujuh hari. "Jadwal penyaluran mulai
31 Oktober sampai 14 November," kata
Executive Manager PT Pos Magetan Catur
Ahaddi Nizar, Senin (7/11).
34. 07
BURUH TUNTUT
Negative Blora News
November UMP JATENG NAIK
2022
13 PERSEN |
BLORANEWS

Semarang, BLORANEWS- Para Buruh di Jawa
Tengah meminta Upah Minimum Provinsi
(UMP) tahun 2023 naik sebesar 13 persen.
Sebagai terobosan atau masukan untuk pak
gubernur ketika nanti menetapkan UMP. Hal
itu disampaikan langsung perwakilan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Jawa Tengah kepada Gubernur Ganjar, Jumat
(4/11) lalu di Puri Gedeh. "Ini versi kami.

35. 07
Ganjar Pranowo
Positive Antara
November sebut tidak ada
Sulteng
2022
PHK massal industri
tekstil di Jawa
Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil
di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji
bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan
berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK
massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian
ekonomi global. "Yang sifatnya massal karena
situasi hari ini saya rasa belum ada," kata
Ganjar kepada di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Senin. Menurut Ganjar,
terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak
bersifat massal.
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36. 07
Ganjar Pranowo
Positive Antara
November sebut tidak ada
2022
PHK massal industri
tekstil di Jawa
Tengah

Dinamika pengambilan keputusan harus
mengikuti situasi Jakarta (ANTARA)- Gubernur
Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan
tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
secara massal pada industri tekstil di Jawa
Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji bahwa
pemerintah provinsi Jawa Tengah akan
berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK
massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian
ekonomi global. "Yang sifatnya massal karena
situasi hari ini saya rasa belum ada," kata
Ganjar kepada di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Senin. Menurut Ganjar,
terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak
bersifat massal.

37. 07
Terungkap! Usulan Positive Tribun
November Penetapan Upah
News
2022
Minimum Provinsi
Banyumas
atau UMP dan UMK
2023 Jawa Tengah,
Bukan 13 Persen

Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi
atau UMP dan UMK 2023 Jawa Tengah, Bukan
13 Persen Pemprov Jawa Tengah telah
mengirimkan surat usulan penetapan kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) dan
kabupaten/kota (UMK) 2023.
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANGPemerintah Provinsi Jawa Tengah telah
mengusulkan penetapan upah minimum
provinsi ( UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota ( UMK) 2023 ke Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemenaker). Dalam surat
bernomor 561/0017494 yang ditandatangani
Sekretaris Daerah (Sekda), Sumarno pada 31
Oktober 2022 lalu, Jawa Tengah mengusulkan
agar kenaikan UMP dan UMK tahun 2023
sebesar minimal laju inflasi Provinsi Jawa
Tengah. "Sehubungan dengan hal itu, kami
mengusulkan kenaikan Upah Minimum
Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023
sebesar minimal laju inflasi Provinsi Jawa
Tengah," bunyi poin ketiga dalam surat
tersebut.

38. 07
Ganjar Pranowo
Positive Antara Riau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
November sebut tidak ada
menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan
2022
PHK massal industri
Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil
tekstil di Jawa
di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji
Tengah
bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan
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berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK
massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian
ekonomi global. "Yang sifatnya massal karena
situasi hari ini saya rasa belum ada," kata
Ganjar kepada di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Senin. Menurut Ganjar,
terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak
bersifat massal.
39. 07
Ganjar Pranowo
Positive Antara
November sebut tidak ada
Papua
2022
PHK massal industri
tekstil di Jawa
Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil
di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji
bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan
berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK
massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian
ekonomi global. "Yang sifatnya massal karena
situasi hari ini saya rasa belum ada," kata
Ganjar kepada di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Senin. Menurut Ganjar,
terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak
bersifat massal.

40. 07
Benarkah Ada PHK Neutral Netral
November Massal Industri
News
2022
Tekstil di Jawa
Tengah, Ganjar:
Belum Ada yang
Melapor

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil
di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji
bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan
berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK
massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian
ekonomi global. "Yang sifatnya massal karena
situasi hari ini saya rasa belum ada," kata
Ganjar kepada di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/11/2022).
Menurut Ganjar, terdapat beberapa kasus
PHK, namun tidak bersifat massal.

41. 07
Aksi Satpam Balai Positive Kumparan Bandung. Jajang, salah satu satpam di Balai
November Kota Bandung Coba
Kota, mengisahkan proses pemadaman yang
2022
Padamkan Api di
timnya lakukan sebelum petugas Damkar
Atap Gedung
datang. Saat itu, Jajang menerima laporan dari
Bappelitbang
seorang ASN yang mencium bau asap di ruang
Bappelitbang di Jalan Aceh. Saat akan
memadamkan, kaki Jajang terperosok akibat
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atap yang rapuh karena api sudah menyambar
ke ruangan Bappelitbang.
42. 07
Gubernur Jawa
Positive Antara
November Barat: Kemudahan
2022
berusaha
digencarkan untuk
cegah PHK

Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol
birokrasi, itu sudah hukum pasar Jakarta
(ANTARA)- Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat)
Ridwan Kamil mengatakan pemerintah provinsi
(pemprov) akan terus meningkatkan
perlindungan dan kemudahan berusaha agar
mengurangi potensi pelaku industri melakukan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat krisis
global. "Jadi biasanya ada pengaruh dari
potensi resesi global di tahun depan, tapi kita
kompensasi dengan banyaknya investasi yang
masuk ke Jawa Barat," kata dia. Meskipun tak
menampik ancaman PHK massal, Kang Emil
menjelaskan Pemprov Jawa Barat tetap
berupaya meningkatkan ketersediaan
lapangan kerja agar perekonomian terus
bergerak. Kalau market-nya tidak ada kan
susah.

43. 07
Ganjar Bantah Ada Positive Republika
November PHK Massal
2022
Industri Tekstil di
Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil
di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji
bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan
berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK
massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian
ekonomi global. "Yang sifatnya massal karena
situasi hari ini saya rasa belum ada," kata
Ganjar kepada di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/11/2022).
Menurut Ganjar, terdapat beberapa kasus
PHK, namun tidak bersifat massal.

44. 07
Ganjar Pranowo:
November Tidak Ada PHK
2022
Massal Industri
Tekstil di Jawa
Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
menegaskan tidak ada Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil
di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji
pemerintah provinsi Jawa Tengah akan
berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK
massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian
ekonomi global. "Yang sifatnya massal karena
situasi hari ini saya rasa belum ada," kata

Positive Voi
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Ganjar kepada di kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta dilansir ANTARA, Senin,
7 November. Menurut Ganjar, terdapat
beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat
massal.
45. 07
Gubernur Ridwan Positive Antara
November Kamil: Kemudahan
Jabar
2022
berusaha
digencarkan untuk
cegah PHK ANTARA News
Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Ridwan
Kamil mengatakan pemerintah provinsi
(pemprov) akan terus meningkatkan
perlindungan dan kemudahan berusaha agar
mengurangi potensi pelaku industri melakukan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat krisis
global. Tapi perlindungan-perlindungan
kemudahan (berusaha) terus kita lakukan,"
kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di
Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
"Jadi biasanya ada pengaruh dari potensi resesi
global di tahun depan, tapi kita kompensasi
dengan banyaknya investasi yang masuk ke
Jawa Barat," kata dia. Meskipun tak menampik
ancaman PHK massal, Kang Emil menjelaskan
Pemprov Jawa Barat tetap berupaya
meningkatkan ketersediaan lapangan kerja
agar perekonomian terus bergerak.

46. 07
Ganjar: Tidak ada Positive Antara
November PHK massal industri
Lampung
2022
tekstil di Jawa
Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil
di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji
Pemprov Jawa Tengah akan berupaya keras
menjaga iklim hubungan industrial dan
ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi
di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Yang sifatnya massal karena situasi hari ini
saya rasa belum ada," kata Ganjar kepada
wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan,
Jakarta, Senin. Menurut Ganjar, terdapat
beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat
massal.

47. 07
Batas Akhir Beli
Neutral Tribun
November Pelatihan Prakerja
Pontianak
2022
30 November 2022,
Ini Cara Beli
Pelatihan Kerja
Lewat Kemnaker!

Demikian informasi tentang batas akhir
pembelian Kartu Prakerja gelombang 47 yang
dibatasi tanggal 30 November 2022, Untuk
membeli pelatihan kartu prakerja lewat
platform digital kami menyediakan rincian
lengkap terkait cara-cara membeli pelatihan
kerja di Kemaker.go.id dan tokopedia. Program
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Kartu Prakerja melalui akun Instagram
resminya mengingatkan agar penerima
Gelombang 47 segera membeli pelatihan
prakerja di platform digital. Penerima
Gelombang 47 dapat membeli pelatihan di
mitra platform digital yang bekerja sama
dengan Kartu Prakerja, yakni tokopedia,
Bukalapak, Pintar, Karier. Mu, Kemnaker.go.id,
dan Pijar Mahir.
48. 07
BSU Tahap 7 Cair di Positive Okezone
November Kantor Pos, Cek
2022
Penerima Bantuan
Rp600. 000 Lewat
Pospay

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi
gaji tahap 7 sudah dicairkan melalui kantor
pos. Sebanyak 3,6 juta pekerja di Indonesia
bisa mengambil BSU Rp600. 000 di kantor pos.
Untuk pencairan BSU melalui kantor pos
memiliki proses yang berbeda dengan
mekanisme penyaluran BSU lewat bank
Himbara. Kantor Pos harus mencetak
undangan terlebih dahulu bagi para calon
penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan
validasi.

49. 07
Ganjar Pranowo
Positive Koran
November Tegaskan Tidak Ada
Jakarta
2022
PHK Massal
Industri Tekstil di
Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil
di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara
massal pada industri tekstil di Jawa Tengah
(Jawa Tengah). Ganjar berjanji bahwa
pemerintah provinsi Jawa Tengah akan
berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK
massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian
ekonomi global. Ganjar Pranowo: Kelompok
Mana pun Jangan Pernah Menyerang Pihak
Lain.

50. 07
Targetkan
Positive Sindo News Kantor Pos Cabang Mataram menerapkan tiga
November Penyaluran BSU
metode penyaluran untuk mencapai target
2022
Rampung 14 Hari,
penyaluran BSU rampung dalam 14 hari.
Kantor Pos
Penyaluran BSU salah satunya dilakukan
Mataram Terapkan
Kantor Pos Cabang Mataram, Nusa Tenggara
3 Metode
Barat (Nusa Tenggara Barat). Untuk itu kami
Penyaluran
menerapkan tiga metode penyaluran," kata
Kepala Kantor Pos Mataram Sigit Sugiharto
dalam keterangan tertulisnya, Senin
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(7/11/2022). Adapun alokasi penerima BSU di
Kantor Cabang Utama (KCU) Mataram yakni
22.147 pekerja.
51. 07
Kemudahan
November Berusaha Harus
2022
Digenjot untuk
Cegah PHK

Positive Medcom.id Dia memastikan bahwa Kemenaker telah
melakukan koordinasi lintas
kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan,
serta mitra terkait untuk memantau
perkembangan isu PHK di Tanah Air. Dari
koordinasi tersebut didapati telah terjadi PHK
di beberapa sektor, meski semua pihak telah
berupaya untuk menghindari hal tersebut dan
mengupayakan PHK menjadi jalan terakhir dari
permasalahan hubungan industrial. Hal itu
dilakukan agar mengurangi potensi pelaku
industri melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) akibat krisis global. Kang Emil
mengatakan dampak resesi ekonomi global
yang diperkirakan terjadi di 2023 turut
memberi tekanan terhadap dunia usaha dan
menimbulkan adanya PHK.

52. 07
Kantorpos
Neutral Antara
November Mataram terapkan
2022
tiga metode
penyaluran BSU

Untuk itu kami menerapkan tiga metode
penyaluran, Jakarta (ANTARA)- PT Pos
Indonesia (Persero), Kantorpos Cabang
Mataram, Nusa Tenggara Barat (Nusa
Tenggara Barat), menerapkan tiga metode
untuk mencapai target penyaluran bantuan
subsidi upah (BSU) selesai dalam 14 hari.
Untuk itu kami menerapkan tiga metode
penyaluran," kata Kepala Kantorpos Mataram
Sigit Sugiharto dalam keterangannya di Jakarta,
Senin. Ketiga metode penyaluran tersebut,
yaitu melakukan banyak promosi sehingga
penerima bisa langsung datang ke Kantorpos,
kemudian perusahaan yang penerimanya lebih
dari 20 orang akan dihubungi PIC untuk
koordinasi tempat dan waktu pembayaran.
Sigit menyebutkan alokasi penerima BSU di
Kantor Cabang Utama (KCU) Mataram yakni
22.147 pekerja.

53. 07
Baleg DPR Meminta Positive Monitor
November RUU PPRT Segera
Indonesia
2022
Disahkan

Untuk itu, Ia berharap agar RUU PPRT segera
disahkan menjadi undang-undang agar tujuan
pemberlakuannya bisa dipahami masyarakat,
meskipun harus melalui pembahasan dengan
pemerintah, karena ini menjadi Inisiatif DPR
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sendiri. Jakarta, MI- Wakil Ketua Badan
Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ( DPR RI ) Willy Aditya menilai
dengan adanya Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) akan
bermanfaat bagi para pekerja agar bisa
terlindungi dari hal-hal yang tidak di inginkan.
Legislator Nasdem ini menegaskan bahwa RUU
PPRT sangat penting karena melihat UU NO 13
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum
mengatur terkait pekerja rumah tangga. "Ini
bertujuan sebagai payung hukum untuk
melindungi pekerja rumah tangga dari
eksploitasi, diskriminasi, penindasan dan
ketidakadilan," ucapnya kepada Monitor
Indonesia, Senin, (7/11).
54. 07
Ganjar Pranowo
Positive Antara
November sebut tidak ada
Jambi
2022
PHK massal industri
tekstil di Jawa
Tengah - ANTARA
News Jambi

- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil
di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Jakarta
(ANTARA) Ganjar berjanji bahwa pemerintah
provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras
menjaga iklim hubungan industrial dan
ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi
di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dia
juga mendorong agar dialog antara buruh,
pengusaha dan pemerintah terus diperkuat.

55. 07
Ganjar Pranowo
Positive Antara
November sebut tidak ada
Gorontalo
2022
PHK massal di Jawa
Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil
di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Com dengan
judul: Ganjar Pranowo sebut tidak ada PHK
massal industri tekstil di Jawa Tengah. Ganjar
berjanji bahwa pemerintah provinsi Jawa
Tengah akan berupaya keras menjaga iklim
hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar
PHK massal tidak terjadi di tengah
ketidakpastian ekonomi global. "Yang sifatnya
massal karena situasi hari ini saya rasa belum
ada," kata Ganjar kepada di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Senin.
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56. 07
Jadwal Pencairan Positive Pikiran
November BSU 2022 Tahap 8
Rakyat
2022
dan Cara Cek
Depok
Penerima Subsidi
Gaji Rp600.000

Saat ini banyak masyarakat terutama pekerja
yang menantikan jadwal pencairan BSU 2022
tahap 8 dan cara cek penerima subsidi gaji
Rp600.000. Terkait jadwal pencairan BSU 2022
tahap 8 dan cara cek penerima subsidi gaji
Rp600. 000 selengkapnya bakal diulas secara
tuntas pada artikel ini. Selain jadwal pencairan
BSU 2022 tahap 8, terdapat juga informasi cara
cek penerima subsidi gaji Rp600.000. Diketahui
bersama, Kemnaker saat ini masih
menyalurkan BSU tahap 7 kepada sekitar 3,6
juta pekerja. Dari total pencairan BSU tahap 1
hingga tahap 6 ada sekitar 9,02 juta pekerja
yang telah menerima subsidi gaji Rp600.000.
Sedangkan pada 2022 ini, Kemnaker
mengatakan bahwa ada sebanyak 14,6 juta
pekerja yang menjadi sasaran penerima subsidi
gaji Rp600.000. Hal tersebut menandakan
bahwa pencairan BSU 2022 hingga tahap 7
baru tersalurkan kepada sekitar 12,92 juta
pekerja.

57. 07
Ganjar Pastikan Tak Positive Inews
November Ada PHK Massal
Portal
2022
Industri Tekstil di
Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil
di Jawa Tengah. Ganjar berjanji bahwa
pemerintah provinsi Jawa Tengah akan
berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK
massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian
ekonomi global. Dia mengatakan baru saja
bertemu perwakilan buruh dan tidak ada
laporan terkait PHK massal. "Yang sifatnya
massal karena situasi hari ini saya rasa belum
ada," kata Ganjar kepada di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Senin.

58. 07
Menaker Terus
Neutral Pewartasat
November Dorong Pesantren
u.com
2022
Lahirkan
Pengusaha Lewat
BLK Komunitas

Com- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
mendorong pengasuh pondok pesantren
memaksimalkan keberadaan Balai Latihan
Kerja Komunitas (BLKK) agar melahirkan santri
yang menjadi pengusaha. Apalagi, kata
Menaker, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan tengah gencar menciptakan
pelaku-pelaku inkubator bisnis lewat BLKK.
"Tentu berharap di antara para santri yang ada
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di sini yang memiliki BLK Komunitas kiranya
juga mendorong BLK komunitas yang ada
menjadi BLK Komunitas yang mandiri." BLK
Komunitas menjadi inkubator bisnis.
59. 07
Disnakertrans Riau Negative Hallo Riau
November Belum Bisa
2022
Tetapkan UMP
2023, Ini Sebabnya

Pemprov Riau hingga saat ini masih menunggu
data dari BPS untuk membahas penetapan
Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau 2023.
Akibat belum diterimanya data dari BPS
tersebut, Imron mengaku, pihaknya belum bisa
menggelar sidang bersama pihak terkait untuk
membahas penetapan UMP Riau 2023. "Kita
tunggu surat dari Kemenaker, kalau sudah
dapat kita langsung segera bersidang untuk
penetapan UMP riau 2023," pungkasnya.(*).
"Kita sudah kirim surat melalui pak gubernur,
ke BPS riau.

60. 07
Kurangi PHK,
November Gubernur Jawa
2022
Barat Akan
Gencarkan
Kemudahan
Berusaha

Positive Priangantim Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat
ur
Ridwan Kamil saat memberikan sambutan di
Kompleks Istana kepresidenan. Mengurangi
potensi pelaku industri melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) akibat krisis global,
Pemprov Jawa Barat terus meningkatkan
perlindungan dan kemudahan usaha. "Jadi
biasanya ada pengaruh dari potensi resesi
global di tahun depan, tapi kita kompensasi
dengan banyaknya investasi yang masuk ke
Jawa Barat," kata dia. Meskipun tak menampik
ancaman PHK massal, Kang Emil menjelaskan
Pemprov Jawa Barat tetap berupaya
meningkatkan ketersediaan lapangan kerja
agar perekonomian terus bergerak.

61. 07
KEPADA GANJAR,
November BURUH MINTA
2022
PEMBERDAYAAN
PEKERJA LOKAL

Positive Bloranews Dihadapan Gubernur Ganjar Pranowo, para
buruh meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah mengupayakan pemberdayaan pekerja
lokal daripada pekerja asing. Mengingat
banyak sekali investor yang lebih
memprioritaskan tenaga asing berupa
outsourcing daripada tenaga lokal. Ditegaskan
perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, Aulia Hakim,
Pemprov Jawa Tengah wajib mendorong para
investor untuk sepakat merekrut pekerja lokal.
Menurutnya, semua program yang dijalankan
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pemerintah harus memihak pada kepentingan
rakyat.
62. 07
Hari Ini Kenaikan Neutral Tribun
November UMP 2023 DKI
News
2022
Jakarta Dibahas,
Jakarta
Cek Perbandingan
Gaji UMR Ibu Kota
5 Tahun Terakhir

Hari Ini penetapan kenaikan UMP 2023 DKI
Jakarta mulai dibahas, Selasa (7/11/2022).
Lantas seperti apa perjalanan kenaikan UMP
DKI Jakarta dari tahun ke tahun?. 2018: Rp
3.648.035. 2019: Rp 3.940.973. 2020: Rp
4.267.349. 2021: Rp 4.416.186. 2022: Rp
4.641.854. Diwartakan sebelumnya, melalui
serikat buruh, para pekerja menuntut kenaikan
UMP 2023 sebesar 13 persen. Selanjutnya,
data dari BPS akan masuk dalam formulasi
untuk menentukan penetapan besaran angka
UMP 2023. Adi mengamini, kalau pembahasan
angka UMP 2023 dibahas mulai 7 November
2022.

63. 07
BSU Tahap 8 2022 Negative Ayo
November Apakah Ada?
Bandung
2022
Kapan Cair
November 2022 Ini

Penerima Bantuan Subsii Upah atau BSU tentu
bertanya apakah ada BSU tahap 8 2022?
Namun yang perlu diketahui BSU tahap 8 2022
apakah ada?. BSU tahap 8 2022dipastikan ada
dan akan cair setelah BSU tahap 7 selesai
dibagikan. Lantas BSU tahap 8 2022 kapan
cair?.

64. 07
Ganjar Tegaskan
November Tidak Ada PHK
2022
Massal Industri
Tekstil di Jawa
Tengah

JAKARTA- Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo menyatakan tidak ada pemutusan
hubungan kerja (PHK) massal pada industri
tekstil di provinsinya. Ganjar berjanji bahwa
Pemprov Jawa Tengah akan berupaya keras
menjaga iklim hubungan industrial dan
ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi
di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dia
menambahkan memang terdapat beberapa
kasus PHK, tetapi tidak bersifat massal.
Menurutnya, PHK tersebut terjadi karena
dampak gangguan di masa lalu terhadap
kinerja perusahaan yang masih terasa hingga
saat ini.

Positive Jawa Pos
National
Network

65. 07
Soal UMK 2023,
Neutral Serayunews Menurutnya, dalam koordinasi dan pertemuan
November Banjarnegara
.com
dengan pihak terkait, baik Asosiasi Pengusaha,
2022
Masih Tunggu
Serikat Pekerja, dan dewan pengupah di
Edaran Kemnaker
Banjarnegara sepakat bahwa perhitungan UMK
dan BPS
Banjarnegara tahun 2023, menunggu instruksi
maupun petunjuk pusat. Sehingga, pihaknya
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masih menunggu surat terbaru dari Kemenker
terkait aturan perhitungan UMK Banjarnegara
tahun 2023. Kepala Disnaker PMPTSP
Banjarnegara, Abdul Suhendi melalui Kabid
Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Widhy
Anggoro Asih mengatakan, terkait dengan
persiapan awal, pihaknya sudah melakukan
rapat persiapan bersama dengan dewan
pengupah hingga serikat pekerja yang ada di
Banjarnegara terkait formula penghitungan
UMK. "Tidak hanya itu, kami juga masih
menunggu informasi resmi dari Badan Pusat
Statistik (BPS).
66. 07
Ganjar Pastikan
November Tidak Ada PHK
2022
Masal Industri
Tekstil di Jawa
Tengah

Positive Era.id

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil
di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji
bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan
berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK
massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian
ekonomi global. "Yang sifatnya massal karena
situasi hari ini saya rasa belum ada," kata
Ganjar kepada di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/11/2022).
Menurut Ganjar, terdapat beberapa kasus
PHK, namun tidak bersifat massal.

67. 07
3 Metode Cairkan Positive Okezone
November BSU Rp600.000, 14
2022
Hari Beres

Ditargetkan BSU tersalurkan dalam waktu 14
hari. PT Pos Indonesia (Persero) menyiapkan
tiga metode untuk mencapai target penyaluran
bantuan subsidi upah (BSU). "Kami
menargetkan 100% BSU terbayarkan dalam
dua minggu. Untuk itu kami menerapkan tiga
metode penyaluran," kata Kepala Kantorpos
Mataram Sigit Sugiharto, dikutip dari Antara,
Senin (7/11/2022).

68. 07
BPVP Pangkep
Neutral Tribun
November Kembali Hadirkan
News
2022
Pelatihan Berbasis
Makassar
Kompetensi Dunia
Usaha dan Industri

BPVP Pangkep membuka Pelatihan Berbasis
Kompetensi kerjasama Dunia Usaha dan Dunia
Industri di JL Star Hotel pada Senin (7/11/2022)
dan ditandai dengan penyematan tanda
peserta dan diakhiri foto bersama. BPVP
Pangkep membuka Pelatihan Berbasis
Kompetensi kerjasama Dunia Usaha dan Dunia
Industri di JL Star Hotel pada Senin
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(7/11/2022). Sambutan General Manager JL
Star Hotel, Inohayda Yohanryani
menyampaikan terima kasih atas perhatian
dari Kemnaker melalui BPVP Pangkep yang
telah melaksanakan pelatihan di hotel ini.
"Sebuah kesempatan yang sangat berharga
dan pertama dilaksanakan oleh BPVP Pangkep
di Kota Makassar." kata Inohayda Yohanryani.
69. 07
Kantor Pos Kuala
November Kapuas salurkan
2022
BSU bagi pekerja

Neutral Antara
Kalteng

Sejumlah pekerja di Kabupaten Kapuas,
Kalimantan Tengah mendatangi Kantor Pos
Cabang Kuala Kapuas untuk mengambil
Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600
ribu per orang, Senin (7/11). "Untuk
Kabupaten Kapuas itu, ada sekitar 8.066
penerima BSU," kata Kepala Kantor Pos Cabang
Pembantu Kuala Kapuas, Muhammad Ristyo
Adinugroho di sela penyaluran. Para pekerja
penerima BSU di Kapuas mengaku senang
dengan adanya penyaluran tersebut, salah
satunya pegawai kontrak di lingkungan Setda
Kabupaten Kapuas, Biliem Setiawan. Untuk
pencairan BSU bisa dilakukan di Kantor Pos
sesuai dengan domisili atau tempat tinggal
peserta penerima BSU tersebut.

70. 07
Upah Minimum
Neutral Tribun
November 2023 Ditetapkan 21
News
2022
November 2022, Ini
Jateng
Daftar UMK
Kabupaten
Wonosobo 5 Tahun
Terakhir

Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November
2022, Ini Daftar UMK Kabupaten Wonosobo 5
Tahun Terakhir. Berikut daftar upah minimum
kabupaten/kota (UMK) di Kabupaten
Wonosobo selama lima tahun terakhir. Data
Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK
Wonosobo Jawa Tengah mulai dari tahun 2018
hingga 2022 :. 2018: Rp 1.585.000. 2019: Rp
1.712.500. 2020: Rp 1.859.000. 2021: Rp
1.920.000. 2022: Rp 1.931.285. Dikutip dari
jatengprov.go.id, pada tahun 2018 UMP di
Jawa Tengah sebesar Rp 1.486.065. UMP Jawa
Tengah 2019. Hingga pada 2022 tahun ini UMP
Jawa Tengah sebesar Rp 1.812.935,43. UMP
Jawa Tengah 2023.

71. 07
Tanggapi Kabar
November PHK Massal,
2022
Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Ridwan
Kamil ikut mengomentari kabar adanya
pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di
industri tekstil dan alas kaki di Jawa Barat.
Ridwan Kamil menjelaskan, tidak semua hal

Negative Liputan 6
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Sebut soal Hukum
Pasar

disebabkan dan juga bisa diatasi dengan
kebijakan. Menurutnya, PHK massal tersebut
tidak melulu dampak dari kebijakan
pemerintah. Beberapa hal tetap juga
ditentukan oleh kondisi pasar salah satunya
mengenai permintaan dan penawaran.

72. 07
Ridwan Kamil Buka Negative Cnn
November Suara soal Marak
Indonesia
2022
Ancaman PHK
Pekerja

Gubernur Jawa Barat ( Jawa Barat ) Ridwan
Kamil memaparkan strategi menahan
gelombang PHK di tengah krisis global. Pria
yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan
pemerintah provinsi (pemprov) akan terus
meningkatkan perlindungan dan kemudahan
berusaha. "Kalau market-nya tidak ada kan
susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam
kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar.

73. 07
Kemnaker
Positive Jurnalkawas Hallo Pabrikers, Pemerintah melalui
November Targetkan 125. 000
an.com
Kementerian Ketenagakerjaan mentargetkan
2022
TKM Pemula Guna
sebanyak 125. 000 penerima manfaat Tenaga
Ciptakan Lapangan
Kerja Mandiri (TKM) pemula atau 12.500
Kerja Mandiri
kelompok masyarakat. "Stimulan ini, diberikan
agar masyarakat atau TKM Pemula dapat
berusaha secara mandiri sekaligus
menciptakan lapangan pekerjaan dan
memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri
atau bagi orang lain," kata Dirjen Binapenta
dan PKK Kemnaker, Suhartono dalam
sambutan pembekalan TKM Pemula tahun
2022 di kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat
(4/11/2022). Program TKM Pemula ini
merupakan bagian dari program
pemberdayaan masyarakat yang disiapkan
Kemnaker dan telah berjalan sejak beberapa
tahun belakangan ini, untuk menciptakan
lapangan kerja dan peluang usaha bagi
masyarakat usai pandemi COVID-19,
keterbatasan lapangan pekerjaan maupun
karena tidak terserap di dunia industri.
Suhartono berharap bantuan TKM Pemula
kepada kelompok masyarakat tersebut, tidak
manfaatkan sendiri atau dibagi-bagi antara
anggota kelompok, melainkan diperuntukkan
untuk 10 anggota kelompok, melakukan usaha
secara bersama-sama "Jumlah bantuan ini
kecil, tapi jangan sampai setelah seminggu
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menerima bantuan, dimanfaatkan untuk halhal yang bersifat konsumtif akhirnya habis, dan
tidak berkelanjutan," katanya.
74. 07
Audiensi, Buruh di Neutral Murianews
November Grobogan Minta
com
2022
UMK 2023 Naik 13
Persen

Dalam kesempatan itu, mereka menuntut
kenaikan upah minimum kabupaten (UMK)
Grobogan sebesar 13 persen pada 2023 nanti.
Murianews, Grobogan- Belasan buruh di
Grobogan menggelar audiensi dengan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Grobogan di aula dinas setempat, Senin
(7/11/2022). Wilda Amalya, perwakilan buruh
dari PT Pungkook mengatakan, angka kenaikan
tersebut dinilainya sudah sesuai dengan inflasi
dan pertumbuhan ekonomi di Grobogan. Baca:
Ada Satu Anggota Panwascam di Grobogan
Dilantik Susulan, Ini Alasannya.

75. 07
Ini Dia Jurus
November Menteri Jokowi
2022
Rem Efek Badai
Krisis Global

Negative Cnbc
Indonesia

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus
Gumiwang Kartasasmita mengatakan, akan
melakukan berbagai upaya untuk menekan
efek domino perlambatan global terhadap
sektor manufaktur RI. Dia mengaku, telah
mengajak pelaku industri untuk merancang
langkah mitigasi yang dibutuhkan. "Ini yang
akan kita kembalikan," ujarnya. "Ini karena ada
kebijakan yang diambil pemerintah.

76. 07
Sabar, Kenaikan
November UMP 2023 Bakal
2022
Diumumkan 21
November 2022

Positive Liputan 6

Liputan6.com, Jakarta Kementerian
Ketenagakerjaan akan mengumumkan ratarata upah minimum nasional dan upah
minimum provinsi atau UMP 2023 pada 21
November 2022. Kemudian dilanjutkan dengan
penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota
oleh Gubernur pada tanggal 30 November
untuk tahun 2023. Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro
Putri, menjelaskan, Kementerian
Ketenagakerjaan telah melakukan serangkaian
kegiatan serap aspirasi publik dan dialog yang
isinya berkaitan sosialisasi mengenai filosofi
upah minimum. Upah minimum adalah upah
yang diberikan bagi pekerja dengan masa kerja
maksimal 1 tahun atau 12 bulan.
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77. 07
Sempat Tidak
Neutral Tribun
Nah, untuk UMP Jambi 2023 diperkirakan akan
November Naik,UMP Jambi
News Jambi mengalami kenaikan dari UMP 2022.
2022
2023 Diperkirakan
Sebelumnya Kepala Bidang Pembinaan
Naik, Segini UMP
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan
Jambi Tahun ke
Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi,
Tahun
Dedy Ardiansyah, Rabu (2/11/2022)
mengatakan ada kemungkinan kenaikan UMP
Jambi 2023. TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Upah
Minimum Provinsi atau UMP Jambi sempat
tidak mengalami kenaikan, yakni UMP Jambi
2021. Saat itu dalam kondisi pagebluk Covid19, UMP Jambi 2021 sama dengan UMP Jambi
2020 alias tidak naik.
78. 07
Ekonomi RI
Positive Cnbc
November Meroket, Begini
Indonesia
2022
Peluang Upah
Buruh Tahun 2023

79. 07
UMP Riau 2023
November Dipastikan Naik,
2022
Kadisnakertrans
Riau : Berapa
Persentasenya
Belum Tau

Rencananya, pengumuman upah untuk tahun
2023 dirilis paling akhir pada 21 November
2022 untuk upah minimum provinsi (UMP) dan
30 November 2022 untuk upah minimum kota/
kabupaten (UMK). Selanjutnya, kata dia, hasil
pleno itu disampaikan sebagai rekomendasi
penetapan upah tahun 2023 oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker). Sementara itu,
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro
Putri mengungkapkan, telah menerima 20 jenis
data yang akan diolah dalam penetapan upah
minimum tahun 2023. Badan Pusat Statistik
(BPS) merilis, pertumbuhan ekonomi Indonesia
di kuartal-III tahun 2022 tumbuh 5,72% secara
tahunan (year on year/ yoy).

Neutral Tribun
- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
News
atau Disnakertrans Riau Imron Rosyadi, Senin
Pekanbaru (7/11/2022) mengungkapkan, penghitungan
Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun
2023 masih menggunakan formulasi yang
lama. Saat disinggung soal kenaikan UMP Riau
2023 apakah akan ada kenaikan, Imron
memastikan ada. Seperti diketahui, Pemprov
Riau hingga saat ini belum melakukan
pembahasan penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2023. Akibat belum
diterimanya data dari BPS tersebut, pihaknya
belum bisa menggelar sidang bersama pihak
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terkait untuk membahas penetapan UMP Riau
2023.
80. 07
BPS: Ekonomi RI
Positive Idx Channel Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan
November Kuartal III Tumbuh
ekonomi Indonesia pada kuartal III-2022
2022
5,72 Persen,
tumbuh 5,72 persen secara year on year (YoY).
Pengangguran
Hal ini juga berdampak pada Tingkat
Turun
Penganggur Terbuka (TPT) pada Agustus
mencapai 5,86 persen atau turun 0,63 persen.
Direktur Jendral Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro
Putri mencatat tingkat Penganggur terbuka per
Agustus 2022 baru berkurang 0,63 persen jika
dibandingkan dengan periode yang sama
tahun sebelumnya. "Tingkat Penganggur
Terbuka (TPT), di Agustusan 2022 sebesar 5,86
persen turun sebesar 0,63 persen
dibandingkan dengan Agustus 2021," ujar
Indah dalam konferensi pers capaian
pertumbuhan ekonomi kuartal III 2022, Senin
(7/11/2022).
81. 07
Bukan Bansos BLT Negative Bisnis
November BBM atau Kartu
Indonesia
2022
Prakerja, Program
Ini Beri Korban PHK
Rp10,5 Juta

Bahkan, bantuan yang diberikan mencapai
Rp10,5 juta per bulan. Artinya jika gaji kamu
Rp5 juta maka selama enam bulan kamu akan
mendapat Rp10,5 juta dari pemerintah..
Bisnis.com, SOLO- Gelombang PHK sedang
menjadi momok menakutkan bagi para pekerja
di berbagai sektor. Meski demikian, beberapa
orang yang beruntung tentu akan merasa
terbantu dengan adanya bantuan sosial.

82. 07
Kemnaker:
Neutral Bisinis
November Gubernur Akan
Tempo
2022
Umumkan Besaran
Upah Minimum
2023 Bulan Ini

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker )
Indah Anggoro Putri mengungkapkan setiap
gubernur akan mengumumkan soal besaran
upah minimum 2023 pada bulan ini.. "Yang
akan menetapkan dan mengumumkan upah
2023 adalah gubernur," ucapnya dalam
konferensi pers virtual pada Senin, 7
November 2022.. Ia menjelaskan setiap
gubernur akan menetapkan dan
mengumumkan upah minum 2023 di
provinsinya masing-masing pada 21 November
2022. Surat itu akan disebarkan ke seluruh
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gubernur untuk selanjutnya menjadi bahan
pertimbangan dewan pengupahan provinsi
dalam menetapkan upah minimum 2023.
83. 07
Ridwan Kamil Buka Negative Media
November Suara Soal Marak
Indopos
2022
Ancaman PHK

Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Ridwan
Kamil memaparkan strategi menahan
gelombang PHK di tengah krisis global. Pria
yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan
pemerintah provinsi (pemprov) akan terus
meningkatkan perlindungan dan kemudahan
berusaha. "Kalau market-nya tidak ada kan
susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam
kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar.

84. 07
Ancaman Resesi
Neutral Okezone
November 2023, Gelombang
2022
PHK Bisa Ditekan?

Direktur Jendral Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan
kalau hal tersebut sudah tergambar pada
beberapa industri tekstil, alas kaki dan garmen
di Jawa Barat yang melakukan PHK kepada
karyawannya. Meski demikian, Indah
menjelaskan bahwa potensi PHK sebetulnya
bisa dicegah dengan cara melakukan efisiensi
terhadap cost produksi. "Bisa membatasi atau
menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam
kerja, lalu mengurangi hari kerja, kemudian
meliburkan para pekerja untuk sementara
waktu," jelasnya. Sehingga keputusan PHK
benar-benar menjadi langkah terakhir yang
diambil perusahaan setelah melakukan
beberapa hal di atas.

85. 07
Hore, Kenaikan
November UMP akan
2022
Diumumkan 21
November 2022

Kementerian Ketenagakerjaan akan
mengumumkan rata-rata upah minimum
nasional dan upah minimum provinsi pada 21
November 2022 mendatang. Kemudian
dilanjutkan dengan penetapan Upah Minimum
Kabupaten Kota oleh Gubernur pada tanggal
30 November untuk tahun 2023. Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah
Anggoro Putri menjelaskan, Kementerian
Ketenagakerjaan telah melakukan serangkaian
kegiatan serap aspirasi publik dan dialog yang
isinya berkaitan sosialisasi mengenai filosofi
upah minimum. Upah minimum adalah upah

Neutral Merdeka
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yang diberikan bagi pekerja dengan masa kerja
maksimal 1 tahun atau 12 bulan.
86. 07
Jumlah Angkatan Neutral Inews
November Kerja RI Naik, Capai
Portal
2022
143,73 Juta Orang

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja
Nasional (Sakernas) per Agustus 2022, jumlah
angkatan kerja tercatat sebanyak 143,73 juta,
naik 35 juta dibanding Agustus 2021.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyebut adanya peningkatan jumlah
angkatan kerja. "Lapangan kerja mengalami
peningkatan di beberapa sektor yaitu
pertanian, perhutanan, perikanan sejumlah
1,75 juta orang, hanya sektor pengadaan air,
pengelola sampah, limbah yang mengalami
penurunan yaitu sekitar 0,05 juta orang," ujar
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam
Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan
Ekonomi Triwulan ke-3 secara virtual di
Jakarta, Senin (7/11/2022). Indah
menambahkan, dampak resesi yang
menyerang negara-negara tujuan ekspor juga
masih menjadi tantangan akibat turunnya
permintaan.

87. 07
Pemulihan Dunia Positive Kompas.id Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan
November Kerja Belum
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
2022
Kembali seperti
Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri
Masa Pra-pandemi
menyampaikan, kasus hubungan industrial
Covid-19
meningkat saat puncak pandemi Covid-19
tahun 2020, lalu berangsur-angsur turun pada
2022. Kondisi ketenagakerjaan Indonesia
semakin membaik, seperti kenaikan jumlah
penduduk bekerja, penduduk bekerja penuh
waktu, bekerja di sektor formal, dan
penurunan tingkat pengangguran terbuka.
Meski demikian, kondisi tersebut belum 100
persen bisa menyamai masa sebelum pandemi
Covid-19. Kepala Badan Pusat Statistik Margo
Yuwono mengatakan, berdasarkan hasil Survei
Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus
2022, jumlah angkatan kerja mencapai 143,72
juta orang atau naik 3,57 juta orang
dibandingkan Agustus 2021.
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88. 07
Upah Minimum
November 2023 Resmi Naik!
2022
Cek Besaran
Kenaikan Gaji
Buruh UMP dan
UMK Tahun 2023

Positive Tribun
Pemerintah kini memastikan kenaikan Upah
Pontianak Minimum untuk para buruh Pekerja hingga
Karyawan swasta pada tahun depan 2023.
Terkait tuntutan buruh yang menghendaki
kenaikan upah 2023 sebesar 13 persen, Putri
pun tidak menanggapinya. Sebelumnya, Wakil
Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)
Unsur Serikat Buruh Sunardi mengatakan, ada
perkiraan upah minimum 2023 naik kisaran 4-6
persen. Perkiraan tersebut merupakan
perhitungan dari unsur pengusaha yang hadir
dalam sidang pleno membahas penetapan
upah minimum 2023.

89. 07
Pemprov Riau
November Tunggu Data BPS
2022
untuk Penetapan
UMP 2023

Neutral Pemprov
Riau

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga
saat ini masih menunggu data dari BPS untuk
membahas penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2023. Akibat belum diterimanya data
dari BPS tersebut, pihaknya belum bisa
menggelar sidang bersama pihak terkait untuk
membahas penetapan UMP Riau 2023. Data ini
dibutuhkan sebagai dasar untuk menghitung
penetapan UMP tahun 2023. "Kita sudah kirim
surat melalui pak gubernur, ke BPS Riau.

90. 07
Menaker Yakin
Positive Medcom.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
November Pemberdayaan
Fauziyah berpendapat pemberdayaan pelaku
2022
UMKM Bisa Hadapi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Risiko PHK
oleh semua pihak bisa dilakukan untuk
persiapan menghadapi resesi pada tahun
depan yang berpotensi memicu pemutusan
hubungan kerja di kalangan pekerja.
"(Pemberdayaan UMKM) saya kira bisa,
nyatanya mereka lahir dan survive pada saat
pandemi, jadi potensinya luar biasa," katanya
di sela menghadiri Silaturrahim Nasional
(Silatnas) Ke-3 Bu Nyai Nusantara di Semarang,
dikutip dari Antara, Senin, 7 November 2022.
Menurut dia, pemberdayaan para pelaku
UMKM bisa dilakukan oleh pengelola pondok
pesantren yang mempunyai fungsi di bidang
pendidikan dan dakwah. "Kontribusinya
ternyata luar biasa, untuk melahirkan generasi
unggul dan entrepreneur-entrepreneur, ini
ternyata pelaku usaha dari pesantren semua,"
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ujarnya usai membuka Pameran UMKM untuk
memeriahkan Silatnas Ke-3 Bu Nyai Nusantara.
91. 07
UMP 2023
Neutral Liputan 6
November Diumumkan 21
2022
November, Menko
Airlangga Beri
Bocoran

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah bakal
mengumumkan besaran upah minimum 2023
pada 21 November 2022 mendatang. Menteri
Koordinator bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto mengungkap sedikti bocoran
mengenai besaran upah minimum provinsi
atau UMP 2023. Mengacu pada pertumbuhan
ekonomi di kuartal III mencapai 5,72 persen,
dia berharap ini bisa jadi aacuan kenaikan upah
minimum 2023 mendatang. "Sebagaimana
regulasi yang ada, bahwa yang akan
menetapkan dan mengumumkan upah 2023
adalah Gubernur, yang akan menetapkan
untuk UMP 2023, diumumkan 21 November,
untuk UMK akan diumumkan 30 November,"
bebernya.

92. 07
Ekonomi RI Positif, Positive Merdeka
November Airlangga Pastikan
2022
UMP Bakal Naik

"Upah minimum yang (saat ini) masih
menunggu dari gubernur, namun angka
daripada upah minimum kan basisnya adalah
pertumbuhan ekonomi dan inflasi di kuartal
III," kataMenteri Koordinator bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto dalam
Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan
Ekonomi Triwulan ke-3, Senin (7/11).
"Sebagaimana regulasi yang ada, bahwa yang
akan menetapkan dan mengumumkan upah
2023 adalah Gubernur, yang akan menetapkan
untuk UMP 2023, diumumkan 21 November,
untuk UMK akan diumumkan 30 November.
Pemerintah bakal mengumumkan besaran
upah minimum 2023 pada 21 November 2022
mendatang. Menyusul data dari Badan Pusat
Statistik (BPS) yang sudah diterima
Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah
satu acuan formulasi penetapan upah.

93. 07
Mungkinkah
Neutral Radarindon "Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Ida
November Pendidikan Vokasi
esianews.co dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta
2022
Datangkan
m
Convention Center (JCC), Jakarta Pusat,
Sejahtera ?
Minggu (30/10). Pendidikan vokasi sejatinya
hanya mencetak tenaga kerja teknis dan bukan
ahli, yang tentunya standar gajinya tidaklah
tinggi. Dilansir dari CNN Indonesia.com,
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memberi sinyal positif soal upah
minimum provinsi (UMP) 2023. Ida menyebut
akan ada kenaikan UMP.
94. 07
UMP Sumatra
Neutral Tribun
November Selatan 2023 Harus
Sumsel
2022
Naik Agar
Perputaran
Ekonomi Bergerak
(2)

Itulah sebabnya paling lambat penetapan UMP
paling lambat 21 November. Namun serikat
buruh tetap berpendapat tidak mau penetapan
UMK didasarkan pada PP 36 undang-undang
cipta kerja karena berdasarkan ketentuan
undang-undang tersebut UMP tahun lalu justru
tidak naik. "Kalau usulan ini disetujui akan
sedikit membantu buruh karena bisa menutupi
UMP tahun tadi yang tidak naik sebab secara
perhitungan regional juga berdampak pada
daya beli, kemampuan daya beli buruh akan
turun jika upah tidak naik sehingga kenaikan
upah memang diperlukan untuk membuat
perputaran ekonomi kembali bergerak agar
daya beli masyarakat naik," kata Hermawan.
Ketua Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga,
Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka
industri (Nikeuba) Kota Palembang Hermawan
mengatakan 21 November adalah waktu paling
lambat penetapan Upah Minimum Provinsi
karena pada 10 November baru ada surat
edaran dari Kementerian Tenaga Kerja soal
besaran upah yang didapat berdasarkan
rujukan atau mengacu pada data yang
diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BSP).

95. 07
Pemerintah
November Umumkan
2022
Kenaikan UMP
2023 pada 21
November

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah
Anggoro Putri, menyampaikan bahwa upah
minimum 2023 akan diumumkan pada 21
November 2022. "Sesuai dengan peraturan
insyaAllah pada 21 November [2022] Menaker
akan mengumunkan rata-rata upah minimum
nasional dan upah minimum provinsi [UMP],
dilanjutkan dengan penetapan upah minmum
kabupaten/kota [UMK] oleh Gubernur pada 30
November untuk 2023," kata Indah dalam
Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan
Ekonomi Triwulan ke-3, Senin (7/11/2022). Dia
mengungkapkan Kemenaker kembali mengacu

Neutral Bisnis
Indonesia
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pada amanat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021
dengan melibatkan beberapa variabel utama
yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam
menetapkan besaran upah minimum 2023.
Dirjen PHI-JSK menyampaikan bahwa
setidaknya ada 20 data dari Badan Pusat
Statistik (BPS) yang akan diolah sebagai dasar
penetapan upah minimum 2023 sesuai dengan
PP No. 36/2021.
96. 07
Pemerintah
Neutral Bisnis
November Umumkan
Indonesia
2022
Kenaikan Upah
Minimum 2023
pada 21 November

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah
Anggoro Putri, menyampaikan bahwa upah
minimum 2023 akan diumumkan pada 21
November 2022. "Sesuai dengan peraturan
insyaAllah pada 21 November [2022] Menaker
akan mengumunkan rata-rata upah minimum
nasional dan upah minimum provinsi [UMP],
dilanjutkan dengan penetapan upah minmum
kabupaten/kota [UMK] oleh Gubernur pada 30
November untuk 2023," kata Indah dalam
Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan
Ekonomi Triwulan ke-3, Senin (7/11/2022). Dia
mengungkapkan Kemenaker kembali mengacu
pada amanat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021
dengan melibatkan beberapa variabel utama
yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam
menetapkan besaran upah minimum 2023.
Dirjen PHI-JSK menyampaikan bahwa
setidaknya ada 20 data dari Badan Pusat
Statistik (BPS) yang akan diolah sebagai dasar
penetapan upah minimum 2023 sesuai dengan
PP No. 36/2021.

97. 07
21 November
Neutral Detik
November Menaker
2022
Umumkan UMP
2023, Gubernur 30
November

"Sesuai dengan peraturan insyaallah pada
tanggal 21 November Menaker akan
mengumumkan rata-rata upah nasional dan
upah minimum provinsi, dilanjutkan dengan
penetapan UMK oleh gubernur pada 30
November untuk 2023," kata Indah, dalam
Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan
Ekonomi triwulan III, Senin (7/11/2022).
"InsyaAllah besok atau lusa dengan surat
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Menaker kami akan merilis data-data tersebut
berserta formulanya yang akan kami sebarkan
ke seluruh gubernur untuk selanjutnya menjadi
bahan pertimbangan upah minimum oleh
Dewan Pengupahan Provinsi dan gubernur
untuk menetapkan upah minimum 2023,"
ungkapnya. Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan
Menteri Ketenegakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah akan mengumumkan upah nasional
2023 pada 21 November. Selanjutnya besaran
upah minimum kabupaten/kota pada 2023
akan diumumkan para kepala daerah pada
akhir November.
98. 07
Estimasi Kenaikan Neutral Ntb.genpi.c
November UMP Banten 2023,
o
2022
Disnakertrans
Bilang Sebegini GenPI.co BANTEN

GenPI.co Banten- Kementerian
Ketenagakerjaan RI baru-baru ini mengundang
sejumlah dewan pengupahan dan dewan
pengupahan kabupaten/kota. Hal itu
disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten,
Septo Kalnadi di Serang, Jumat (4/11). Dalam
undangan tersebut, Kemenaker menjaring
aspirasi tentang penetapan upah minimum
2023. Dalam acara dialog tersebut, Kemenaker
mengundang dewan pengupahan tingkat
provinsi, seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa
Barat.

99. 07
Kenaikan UMK
Neutral Betanews.i BETANEWS.ID. KUDUS- Kenaikan Upah
November Kudus Tahun 2023
d
Minimun Kabupaten (UMK) Kabupaten Kudus
2022
Diperkirakan Hanya
tahun 2023 diperkirakan hanya 1 persen. Yang
1 Persen
jelas, saat ini belum ada titik temu terkait
pembahasan upah minimum Kabupaten Kudus
tahun 2023," ungkapnya. "Hasilnya, kenaikan
upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2023
hanya satu persen saja dari upah minimum
tahun 2022. Angka ini didapatkan usai
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus
melalui Dinas Tenaga Kerja Perindustrian,
Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker
Perinkop UKM) melakukan simulasi bersama
Dewan Pengupahan Kudus.
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100. 07
Diharap APH Cari Negative Lensaperisti Diminta Aparat Penegak Hukum (APH)
November Tahu, Ada Atau
wa.com
memeriksa dokumen surat penawaran CV P
2022
Tidak Tenaga Ahli
sebagai pemenang tender pada pengerjaan
K3 Di Lokasi Proyek
lanjutan rekonstruksi bangunan pendukung
APBD Labuhanbatu
rumah dinas Bupati Labuhanbatu Propinsi
TA 2022 Sumatera Utara tahun anggaran 2022 dan
Lensaperistiwa.com
proyek yang dananya bersumber dari APBD
Tahun 2022 lainnya. Pasalnya, banyak pekerja
yang terlihat diproyek yang menggunakan
dana APBD Labuhanbatu 2022 tidak
mengunakan Alat Pelindung Diri
(APD).Padahal, pekerjaan yang dilakukan
pekerja cukup berbahaya, termasuk pekerja
yang bekerja diketinggian tidak mengunakan
tali pengaman maupun helm sebagai
pelindung diri. Salah satunya, proyek lanjutan
rekonstruksi bangunan pendukung rumah
dinas Bupati Labuhanbatu Propinsi Sumatera
Utara tahun anggaran 2022. Untuk itu diminta
Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan
penyelidikan untuk mencari tahu, apakah
tenaga ahli diproyek tersebut benar ada sesuai
dengan yang disebutkan didalam dokumen
surat penawaran proyek dan metode
pengerjaan yang disebutkan CV P. Seperti yang
dipaparkan Ghufron Harahap ketua LBH
Medan Pos Labuhanbatu kepada rekan
wartawan diruang kerjanya di jalan Ahmad
Yani Rantauprapat, Sabtu (22/10/2022)"CV P
sebagai pelaksana proyek itu,diduga tidak
menaati UU No. 1/1970, pasal 35 UU No.
13/2003, PP No. 50/2012 dan Permen PU No.
05/2014 ujarnya Dijelaskannya, dasar hukum
pelaksanaan keselamatan kerja dan kesehatan
kerja adalah UU No. 1 tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja, Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, PP
Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan
sistem management keselamatan dan
kesehatan kerja.
101. 07
Kenaikan UMP
Positive Radar
November 2023 Harus Sesuai
Lombok
2022
Kebutuhan Buruh
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MATARAM- Pembahasan kenaikan Upah
Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023
berlangsung alot. Kementerian
Ketenagakerjaan saat ini sedang menghitung
besaran UMP 2023 dan kenaikan tersebut akan

diumumkan pada akhir November 2022 nanti.
Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis (FEB) Universitas Mataram Dr
Firmasnyah menilai tuntutan buruh soal
kenaikan upah merupakan hal wajar. Hal itu
merupakan konsekuensi dari kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi
beberapa waktu lalu, sehingga berimbas pula
pada naiknya harga sejumlah kebutuhan
pokok.
102. 07
BSU Tahap 8 Cair di Positive Pikiran
November PosPay? Simak
Rakyat
2022
Jadwalnya Lengkap
Depok
dengan Cek
Penerima BLT
Rp600.000

Sejumlah pekerja masih bertanya-tanya
adakah BSU tahap 8 dan apakah BSU tahap 8
akan cair di aplikasi PosPay seperti BSU tahap
7?. Maka dari itu simak jadwalnya berikut ini
lengkap dengan langkah cek penerima BLT
subsidi gaji Rp600,000, simak artikel ini sampai
tuntas. Lalu adakah BSU tahap 8? sejauh ini
menurut Ida Fauziyah ditargetkan oleh
pemerintah,. Bantuan Subsidi Upah (BSU) ialah
salah satu program bantuan pemerintah
melalui APBN Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker).

103. 07
Menaker optimistis Positive Antara
November pemberdayaan
Jateng
2022
UMKM hadapi
resesi

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
optomistis bahwa pemberdayaan pelaku usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh
semua pihak bisa dilakukan untuk persiapan
menghadapi resesi pada tahun depan yang
berpotensi memicu pemutusan hubungan
kerja di kalangan pekerja. Menurut dia,
pemberdayaan para pelaku UMKM bisa
dilakukan oleh pengelola pondok pesantren
yang mempunyai fungsi di bidang pendidikan
dan dakwah. "(Pemberdayaan UMKM) saya
kira bisa, nyatanya mereka lahir dan survive pd
saat pandemi, jadi potensinya luar biasa,"
katanya di sela menghadiri Silaturrahim
Nasional (Silatnas) Ke-3 Bu Nyai Nusantara di
Semarang, Senin. "Kontribusinya ternyata luar
biasa, untuk melahirkan generasi unggul dan
entrepreneur-entrepreneur, ini ternyata
pelaku usaha dari pesantren semua," ujarnya
usai membuka Pameran UMKM untuk
memeriahkan Silatnas Ke-3 Bu Nyai Nusantara.
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104. 07
Optimistis G20
Neutral Rmco.id
November Bawa Berkah
2022
Airlangga:
Indonesia Bisa Jadi
The Bright Spot In
The Dark

Di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi
global yang diikuti prediksi terjadinya resesi
dunia pada tahun 2023, pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada Triwulan III- 2022
kembali mencatatkan kinerja impresif.
Ditopang fundamental ekonomi dalam negeri
yang kuat, kinerja ekonomi Indonesia masih
tetap terjaga. "Di saat yang sama, pemerintah
juga mengambil langkah-langkah responsif,
dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah
tren kenaikan inflasi global," imbuhnya. 2022,
juga ditopang oleh kinerja neraca perdagangan
Indonesia yang menunjukkan surplus sebesar
14.92 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar
12,58 persen (yoy). Lebih lanjut, Indonesia juga
masih mendapatkan windfall profit, akibat
tingginya harga beberapa komoditas unggulan
yang didominasi oleh batu bara 13,31 persen.

105. 07
Siapkan KTP! Begini Positive Tribun
November Cara Cek BSU di
Sulbar
2022
Pospay Sebelum ke
Kantor Pos
Terdekat

Sudah terima BSU Ketenagakerjaan Rp 600
ribu di kantor pos?. Jika belum, kamu siapkan
KTP lalu cek namamu di aplikasi Pospay untuk
mendapatkan QR code yang bisa ditukarkan di
kantor pos. Pemerintah kembali mencairkan
BSU tahap 7 dan namamu bisa dicek di aplikasi
Pospay lalu tukarkan QR Code nya di kantor
pos dengan duit Rp 600 ribu. Tunjukan QRCode
ke Kantor Pos untuk pencairan BSU.

106. 07
Kemnaker Akui
Neutral Cnbc
November Kenaikan
Indonesia
2022
Pemutusan Kerja,
Tsunami PHK
Nyata?

Tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan
perselisihan hubungan industrial mengalami
peningkatan pada September 2022 ini. Saat
bersamaan kenaikan PHK juga bertambah
meski tak signifikan. Hal ini disampaikan
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker), Indah Anggoro Putri, dalam
Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan
Ekonomi Triwulan ke 3, Senin (7/10/2022).
Bergeser pada data PHK, Indah menjelaskan,
pada September 2022 ini mengalami
peningkatan PHK meski tidak signifikan, meski
tidak setinggi pada tahun 2021 lalu.
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107. 07
Airlangga Beri
November Sinyal UMP 2023
2022
Bakal Naik!

Neutral Kumparan Airlangga. Namun angka daripada upah
minimum kan basisnya adalah pertumbuhan
ekonomi dan inflasi di kuartal III," ungkap
Airlangga dalam Konferensi Pers Capaian
Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2022, Senin
(7/11). Hartarto memberikan sinyal Upah
Minimum Provinsi (. UMP. ) 2023 bakal naik.
"Upah minimum masih menunggu dari
gubernur.

108. 07
Badai PHK,
Positive Bisnis
November Kemenaker: Tren di
Indonesia
2022
2022 Naik, Tapi
Tidak Signifikan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mencatat pada periode Maret hingga
September 2022 terjadi peningkatan
pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak
218 kasus sehingga totalnya menjadi 1.428
kasus. "Terjadi peningkatan sedikit [sejak
Maret 2022] sampai September 2022 menjadi
sejumlah 1.428 kasus. Ini masih outstanding
kasus yang kami mediasi bersama seluruh
mediator HI [Hubungan Industrial] di dinas
tenaga kerja dan di Kemenaker," kata Indah
dalam Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan
Ekonomi Triwulan III/2022, Senin (7/11/2022).
Namun, angkanya kemudian menurun cukup
dalam di 2021 dan akhirnya turun drastis
hingga awal 2022.

109. 07
Kemenaker
November Umumkan UMP
2022
2023 pada 21
November

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemenaker)
memastikan pengumuman upah minimum
provinsi (UMP) untuk 2023 akan diumumkan
pada 21 November mendatang. "Sesuai
dengan peraturan, pada 21 November
mendatang akan diumumkan rata-rata upah
minimum nasional dan upah minimum
provinsi. Ini Dilanjutkan dengan penetapan
upah minumum kabupaten/kota oleh gubernur
pada 30 November untuk 2023," ujar Indah
dalam konferensi pers, Senin (7/11). "Kami
juga melakukan permintaan support data dari
Biro Pusat Statistik sejak September kemarin
dan alhamdulillah pada siang hari ini telah
dikirimkan kepada kami 20 jenis data yang
akan kami olah untuk penetapan upah
minimum 2023," ujarnya.

Neutral Media
Indonesia
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110. 07
Kemenaker: Yang
November Menetapkan dan
2022
Mengumumkan
Upah Minimum
2023 Adalah
Gubernur

Neutral Kompas

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(PHI Jamsostek) Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), Indah Anggoro Putri
menjelaskan, terkait upah minimum 2023,
masih belum dapat diumumkan. Kendati
demikian, kata Putri, penetapan upah
minimum 2023 menjadi ranah dari para
gubernur se-Indonesia yang akan
mengumumkannya. Tadi saya sudah
sampaikan bahwa yang akan menetapkan dan
mengumumkan upah tahun 2023 adalah
gubernur," katanya saat konferensi pers virtual
mengenai Capaian Pertumbuhan Ekonomi
Triwulan III, Senin. Untuk upah minimum
provinsi 2023 diumumkan Insya Allah tanggal
21 November.

111. 07
Tahap Pencairan Neutral Merdeka
November BSU Lewat Pos
2022
Indonesia
Menggunakan QR
Code

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022
tahap VII telah disalurkan melalui Pos
Indonesia kepada 3,6 juta pekerja/buruh, yang
memenuhi persyaratan dan ketentuan tertera
pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan
Pencairan BSU melalui Kantor Pos Indonesia
memiliki proses yang berbeda dengan
mekanisme penyaluran Bank Himbara. Kendati
begitu, dikutip dari akun instagram resmi
@Kemnaker, Senin (7/11), ada beberapa tahap
mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah
(BSU) 2022 melalui PT Pos Indonesia, sebagai
berikut:. Tenang berikut Minaker berikan
informasi kemudahan mekanisme pembayaran
BSU 2022 melalui kantor @posindonesia.ig,"
tulis @Kemnaker, Senin (7/11).

112. 07
Menaker Terus
Neutral Pripos
November Dorong Pesantren
2022
Lahirkan
Pengusaha Lewat
BLK Komunitas

Apalagi, kata Menaker, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan tengah gencar menciptakan
pelaku bisnis-pelaku inkubator lewat BLKK. Dua
tahun kami membantu tapi selebihnya Kami
berharap mandiri yakni dengan meningkatkan
kompetensi untuk kebutuhan pasar kerja
maupun kebutuhan melahirkan pengusaha,"
kata Menaker pada Senin (7/11/2022) di
Semarang, Jawa Tengah saat menjadi
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pembicara pada acara Silaturahim Nasional ke3 Bu Nyai Nusantara. Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah mendorong pengasuh pondok
Menteri memaksimalkan keberadaan Balai
Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar
melahirkan santri yang menjadi pengusaha.
"Tentu berharap di antara para bu nyai yang
ada di sini yang memiliki BLK Komunitas
kiranya juga mendorong komunitas BLK yang
ada menjadi BLK Komunitas yang mandiri.
113. 07
[Berita]Kemenaker Neutral Creacorrido KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemenaker)
November Umumkan UMP
r.com
memastikan pengumuman upah minimum
2022
2023 pada 21
provinsi (UMP) untuk 2023 akan diumumkan
November
pada 21 November mendatang. "Sesuai
dengan peraturan, pada 21 November
mendatang akan diumumkan rata-rata upah
minimum nasional dan upah minimum
provinsi. Ini Dilanjutkan dengan penetapan
upah minumum kabupaten/kota oleh gubernur
pada 30 November untuk 2023," ujar Indah
dalam konferensi pers, Senin (7/11). "Kami
juga melakukan permintaan support data dari
Biro Pusat Statistik sejak September kemarin
dan alhamdulillah pada siang hari ini telah
dikirimkan kepada kami 20 jenis data yang
akan kami olah untuk penetapan upah
minimum 2023," ujarnya.
114. 07
Kemnaker Minta
November Pekerja Jangan
2022
Panik Isu PHK

Positive Cnn
Indonesia
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu
ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK)
besar-besaran di industri tekstil. "Jadi mari kita
sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua
ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk
mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi
pers, Senin (7/11). Menurutnya, salah satu
kebijakan yang akan ditempuh Kemnaker
adalah melakukan komunikasi dengan pelaku
usaha industri. Jika memang ada industri yang
kesusahan, maka akan didatangi untuk
melakukan dialog dan jalan tengah yang paling
tepat, selain PHK.

115. 07
Kantor Pos Kapuas Neutral Borneonew
November Salurkan BSU,
s.co.id
2022
Segini Jumlah
Penerima

Kantor Pos Cabang Pembantu Kapuas
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU
dari Kementerian Ketenagakerjaan atau
Kemnaker kepada tenaga kerja, Senin, 7
November 2022. Penerima BSU tahap 7 ini
nampak memenuhi Kantor Pos Cabang
Pembantu Kapuas yang berlokasi di Jalan
Tambun Bungai Kuala Kapuas. Mereka ratarata merupakan tenaga kontrak di lingkungan
Pemkab Kapuas/ pekerja, sebagai peserta aktif
program BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Kantor
Pos Cabang Pembantu Kapuas, Ristyo
Adinugroho mengatakan dari Kemenaker
untuk di Kabupaten Kapuas itu ada sekitar
8.066 penerima BSU yang tersebar di seluruh
Kabupaten Kapuas.

116. 07
Ancaman Resesi
Negative Inews
November Global, Kemnaker
Portal
2022
Dorong Perusahaan
Pilih Efisiensi
Dibanding PHK

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Indah Anggoro Putri menyampaikan, resesi
yang terjadi pada beberapa negara bakal
mempengaruhi sektor ketenegakerjaan di
Indonesia. Hal tersebut tergambar pada
beberapa industri tekstil, alas kaki dan garmen
di Jawa Barat yang melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya
karena menurunnya permintaan dari negara
tujuan ekspor. Indah menambahkan, potensi
PHK sebetulnya bisa dicegah dengan cara
perusahaan melakukan efisiensi terhadap cost
produksi. Dengan begitu, keputusan PHK
benar-benar menjadi langkah terakhir yang
diambil perusahaan setelah melakukan
beberapa hal di atas.

117. 07
Ekonomi Tumbuh Negative Sindo News Badan Pusat Statistik (BPS) merilis
November 5,72% di Kuartal III,
dataIndonesia kuartal III/2022 yang tumbuh
2022
Pengangguran
5,72% secara tahunan (year-onTerbuka Turun
year/yoy).Meski begitu, dengan kinerja
0,63%
pertumbuhan tersebut masih belum
menyelesaikan masalah angkaimbas pandemi
Covid-19.Dirjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Indah Anggoro Putri mencatat, Tingkat
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Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022
baru berkurang 0,63% jika dibandingkan
dengan periode yang sama tahun
sebelumnya."TPT di Agustus 2022 sebesar
5,86% atau turun sebesar 0,63% dibandingkan
dengan Agustus 2021," ujarnya dalam
konferensi pers capaian pertumbuhan
ekonomi kuartal III/2022, Senin (7/11/2022).
Setidaknya terdapat 4,15 juta pekerja yang
terdampak pandemi Covid-19.Mereka terdiri
dari penduduk usia kerja yang tidak
mendapatkan pekerjaan, pengangguran akibat
Covid-19, bukan angkatan kerja, tidak bekerja
akibat Covid-19 dan pekerja yang mengalami
pengurangan jam kerja. Adapun saat ini,
Kemnaker mencatat terjadi peningkatan
jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data dari
Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional), per
Agustus 2022 jumlah angkatan kerja 143,73
juta, angka tersebut naik 35 juta orang
dibandingkan dengan Agustus 2022."Lapangan
kerja mengalami peningkatan di beberapa
sektor yaitu pertanian, perhutanan, perikanan
sejumlah 1,75 juta orang.
118. 07
Ekonomi Tumbuh Negative Sindo News Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
November 5,72% di Kuartal III,
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian
2022
Pengangguran
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro
Terbuka Turun
Putri mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka
0,63%
(TPT) per Agustus 2022 baru berkurang 0,63%
jika dibandingkan dengan periode yang sama
tahun sebelumnya. "TPT di Agustus 2022
sebesar 5,86% atau turun sebesar 0,63%
dibandingkan dengan Agustus 2021," ujarnya
dalam konferensi pers capaian pertumbuhan
ekonomi kuartal III/2022, Senin (7/11/2022).
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data
Indonesia kuartal III/2022 yang tumbuh 5,72%
secara tahunan (year-on-year/yoy). Mereka
terdiri dari penduduk usia kerja yang tidak
mendapatkan pekerjaan, pengangguran akibat
Covid-19, bukan angkatan kerja, tidak bekerja
akibat Covid-19 dan pekerja yang mengalami
pengurangan jam kerja.
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119. 07
Dear Pengusaha, Ini Positive Suara.com Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
November Tips dari
meminta para pengusaha untuk tidak
2022
Kemenaker Agar
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)
Efisiensi Sehingga
di tengah lesunya bisnis. "Ini beberapa hal
Tak Ada PHK
yang terus kami komunikasikan dalam rangka
mencegah PHK. Banyak cara yang dilakukan
pengusaha agar bisa efisiensi, sehingga tak
lakukan PHK. Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro
memaparkan, sejumlah saran telah diberikan
kepada para pengusaha hingga serikat pekerja
di industri padat karya.
120. 07
Kenaikan UMP
Neutral Murianews Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
November Masih Dihitung, Ida
com
mengatakan, saat ini pemerintah masih
2022
fauziyah: 21
mempertimbangkan berbagai hal untuk
November Kami
menetapkan skema UPM 2023. Murianews,
Umumkan
Jakarta- Kementerian Ketenagakerjaan hingga
saat ini masih menghitung berasan Upah
Minimum Pekerja (UMP) 2023. Namun, pada
21 November mendatang, kementerian ini
akan mengumumkan hasilnya, apakah ada
kenaikan atau tidak. "Penetapan UMP pada
tanggal 21 November 2023, sekarang dalam
proses pembahasan oleh Dirjen PHI Jamsos
(Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan)," katanya, dikutip dari
CNNIndonesia.com, Senin (7/11/2022).
121. 07
Kemnaker Turun
November Tangan Periksa
2022
Perkara
Pemotongan Gaji
Waroeng SS,
Hasilnya
Mengejutkan

Negative Ayo
Bandung
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Kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker)
turun tangan untuk memeriksa perkara
pemotongan gaji yang terjadi di Waroeng SS.
Santer terdengar kabar isu pemotongan gaji
oleh perusahaan Waroeng SS kepada para
pekerjanya. Manajer Waroeng SS beralasan
pemotongan gaji tersebut agar tidak ada
kecemburuan sosial antar pekerja karena
hanya sebagian yang mendapatkan BSU.
Namun setelah pemeriksaan Kemnaker
terhadap Waroeng SS pada 3 November 2022
lalu menegaskan tidak ada pemotongan gaji.

122. 07
Pemerintah Bakal Neutral News
November Umumkan
Harian
2022
Kenaikan UMP
Jogja
2023 pada 21
November | Harianjogja.com

Harianjogja.com, JAKARTA- Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK) Kementerian
Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri,
menyampaikan bahwa upah minimum 2023
akan diumumkan pada 21 November 2022.. [
UMP ], dilanjutkan dengan penetapan upah
minmum kabupaten/kota [UMK] oleh
Gubernur pada 30 November untuk 2023,"
kata Indah dalam Konferensi Pers Capaian
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan ke-3, Senin
(7/11/2022). Dia mengungkapkan Kemenaker
kembali mengacu pada amanat UndangUndang (UU) Cipta Kerja dan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 36/2021 dengan
melibatkan beberapa variabel utama yaitu
pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam
menetapkan besaran upah minimum 2023.
Dirjen PHI-JSK menyampaikan bahwa
setidaknya ada 20 data dari Badan Pusat
Statistik (BPS) yang akan diolah sebagai dasar
penetapan upah minimum 2023 sesuai dengan
PP No. 36/2021.

123. 07
Badai PHK Bukan Positive Detik
November Isapan Jempol! Ini
2022
Data Kemnaker

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mengunkapkan peningkatan angka pemutusan
hubungan kerja (PHK) dari Maret 2022 ke
September 2022. Menurut data Kemnaker
sempat terjadi lonjakan angka PHK yang
signifikan pada puncak pandemi COVID-19,
mencapai 9.000 kasus. Indah juga
menyampaikan soal angka potensi kasus PHK.
Kita tahan laju atau angka peningkatan PHK
tersebut," jelas Indah.

124. 07
Ridwan Kamil:
Positive Voi
November Pemprov Jawa
2022
Barat Akan Terus
Tingkatkan
Kemudahan
Berusaha bagi
Pelaku Industri
Demi Kurangi PHK

Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Ridwan
Kamil mengatakan pemerintah provinsi
(pemprov) akan terus meningkatkan
perlindungan dan kemudahan berusaha agar
mengurangi potensi pelaku industri melakukan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat krisis
global. Tapi perlindungan-perlindungan
kemudahan (berusaha) terus kita lakukan,"
kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di
Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip
dari Antara, Senin 7 November. "Jadi biasanya
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ada pengaruh dari potensi resesi global di
tahun depan, tapi kita kompensasi dengan
banyaknya investasi yang masuk ke Jawa
Barat," kata dia. Meskipun tak menampik
ancaman PHK massal, Kang Emil menjelaskan
Pemprov Jawa Barat tetap berupaya
meningkatkan ketersediaan lapangan kerja
agar perekonomian terus bergerak.
125. 07
Ada Lowongan
Neutral Banten
November Kerja di PT VAT,
Raya
2022
Lulusan SMA Boleh
Merapat untuk
Penempatan
Bandung dan Bali

Buruan mampir ke PT VAT untuk lokasi
penempatan kerja di Bandung dan Bali. - Bagi
Anda yang sedang mencari pekerjaan, PT Vidya
Artha Tama atau PT VAT. Adapun lowongan
kerja yang dibuka oleh PT VAT adalah untuk
lulusan SMA dan SMK. Sementara posisi uang
dibuka apda lowongan kerja di perusahaan PT
VAT di bidang office boy.

126. 07
Badai PHK,
Positive News
November Kemenaker: Tren di
Harian
2022
2022 Naik, Tapi. | Jogja
Harianjogja.com

Harianjogja.com, JAKARTA- Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) mencatat pada
periode Maret hingga September 2022 terjadi
peningkatan pemutusan hubungan kerja ( PHK
) sebanyak 218 kasus sehingga totalnya
menjadi 1.428 kasus. Dari sekitar 9.000 kasus
PHK yang terjadi di 2020, para mediator
Hubungan Industrial berhasil menyelesaikan
kasus-kasus tersebut sehingga tersisa 1.210
kasus per Maret 2022.. Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK) Kemenaker,
Indah Anggoro Putri, memaparkan bahwa
sejak pandemi Covid-19 di 2020, tren PHK
mulai naik signifikan kemudian turun seiring
kasus Covid-19 melandai. "Terjadi peningkatan
sedikit [sejak Maret 2022] sampai September
2022 menjadi sejumlah 1.428 kasus.

127. 07
Menaker menyebut Neutral 24hour.id
November pemerintah masih
2022
formulasikan UMP
2023 - ANTARA
News -

ANTARA- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
menyebut penetapan besaran Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2023 masih dalam pembahasan
pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK)
Kemenaker. Jika besaran UMP hasil masukanmasukan yang diterima dari berbagai pihak
telah disepakati maka akan diumumkan pada
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21 November mendatang.(Fx. Suryo
Wicaksono/Rizky Bagus Dhermawan/Sizuka).
128. 07
Menaker menyebut Neutral Antara
November pemerintah masih
2022
formulasikan UMP
2023

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
menyebut penetapan besaran Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2023 masih dalam pembahasan
pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK)
Kemenaker. Jika besaran UMP hasil masukanmasukan yang diterima dari berbagai pihak
telah disepakati maka akan diumumkan pada
21 November mendatang.

129. 07
Menko Airlangga: Positive Deliknesia.c Pada sesi tanya jawab dengan awak media,
November Indonesia Akan
om
Menko Airlangga menyampaikan bahwa
2022
Menjadi Perhatian
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
Dunia Triwulan III-2022 ini akan dapat menjadi bekal
deliknesia.com
yang cukup kuat untuk menghadapi potensi
resesi global di 2023. OECD, IMF, EDB, dan
World Bank memprediksi pertumbuhan
ekonomi Indonesia di 4,8-5,1%, artinya
beberapa lembaga juga sepakat dengan
Indonesia bahwa Indonesia bisa menjadi the
bright spot in the dark, jadi masih bisa keluar
dari resesi di tahun depan," ungkap Menko
Airlangga optimis. Terkait dengan
penyelenggaraan KTT G20, Menko Airlangga
menyampaikan, "Tentu G20 akan membuat
perekonomian Indonesia secara nasional baik.
DelikNesia.com, (Jakarta),- Ditengah
pelambatan pertumbuhan ekonomi global
yang diikuti dengan prediksi akan terjadinya
resesi dunia pada tahun 2023, pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2022
justru kembali mencatatkan kinerja impresif
dengan mampu tumbuh sebesar 5,72% (yoy)
atau 1,81% (qtq) melanjutkan tren
pertumbuhan yang solid sejak awal tahun
2022.
130. 07
Tak perlu PHK,
Positive Alinea
November Kemnaker sarankan
2022
ini bagi pengusaha
dan pekerja
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"Dialog tersebut membahas upaya misalnya
mengurangi fasilotas pekerja terutama untuk
jabatan tingkat manager dan direktur,
menghapus bonus yang bekum keluar tahun ini
dan disarankan untuk tidak ada bonus,
mengurangi shift pembagian waktu kerja yang

berdampak pada biaya listrik dan air,
membatasi atau menghapus kerja lembur, "
tuturnya. Kesepakatan ini tentunya harus
sesuai dengan dasar-dasar serikat pekerja dan
manajemen perusahaan. Bisa juga dilakukan
upaya dengan memberikan pensiun bagi para
pekerja yang sudah memenuhi syarat
sebagaimana sudah tertuang dalam peraturan
perusahan dan perjanjian kerja bersama
(PKB)," tandasnya. Hingga saat ini Indah
mengaku pihaknya masih melakukan validasi
data terkait jumlah pekerja yang di PHK agar
tidak terjadi pemberitaan yang simpang siur.
131. 07
Pertumbuhan
Positive Mediaasura Media Asuransi, JAKARTA- Upah buruh
November Ekonomi Membaik,
nsinews.co. berpeluang naik di tahun 2023 seiring
2022
Upah Buruh
id
membaiknya perekonomian Indonesia yang
Berpeluang Naik
ditandai dengan pertumbuhan perekonomian
pada kuartal III/2022 sebesar 5,72 persen
secara tahunan ( year on year /yoy). Upah
minimum tidak berlaku bagi pekerja baru.
Angka pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan
salah satu faktor yang digunakan untuk
menghitung kenaikan upah buruh di Indonesia.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa pada
tanggal 21 November 2022 nanti setiap
gubernur akan menetapkan dan
mengumumkan upah minum 2023 di
provinsinya masing-masing.
132. 07
Antisipasi
November Gelombang PHK,
2022
Kemenaker
Utamakan Dialog
Sosial

Positive Berita Satu "Saya rasa mari kita sikapi isu tersebut dengan
tidak terlalu panik karena ada beberapa upaya
yang kami lakukan semaksimal mungkin," ucap
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kemenaker Indah Anggoro Putri, dalam
konferensi pers secara virtual, Senin
(7/11/2022). Kemenaker bersama serikat
pekerja, serikat buruh dan asosiasi pengusaha
terus mengedepankan dialog untuk benarbenar mencegah PHK, dan menjadi jalan yang
paling akhir. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) menyatakan pemerintah
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berupaya untuk mengantisipasi terjadi
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun,
lanjut dia, Kemenaker terus menugaskan
mediator untuk melakukan mediasi sehingga
bisa terjadi penurunan kasus hubungan
industrial secara perlahan.
133. 07
Menaker Dorong
November Pesantren Turut
2022
Lahirkan
Pengusaha

Neutral Infopublik.i Ta Menaker, saat ini Kementerian
d
Ketenagakerjaan tengah gencar menciptakan
pelaku-pelaku inkubator bisnis lewat BLKK. Dua
tahun kami mendampingi tapi selebihnya kami
berharap mandiri yakni dengan meningkatkan
kompetensi untuk kebutuhan pasar kerja
maupun kebutuhan melahirkan entrepreneur,"
kata Menaker saat Silaturahim Nasional ke-3
Bu Nyai Nusantara di Semarang Jawa Tengah,
Senin (7/11/2022). Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah mendorong pengasuh pondok
pesantren memaksimalkan keberadaan Balai
Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar
melahirkan santri yang menjadi pengusaha.
"Tentu berharap di antara para bu nyai yang
ada di sini yang memiliki BLK Komunitas
kiranya juga mendorong BLK komunitas yang
ada menjadi BLK Komunitas yang mandiri.

134. 07
Gelombang PHK
Negative Sindo News Gelombang PHK Mulai Menghantam RI,
November Mulai Menghantam
Kemnaker Beri Pesan Ini ke Pengusaha. Resesi
2022
RI, Kemnaker Beri
global telah mempengaruhi sektor
Pesan Ini ke
ketenegakerjaan di Indonesia, hal itu
Pengusaha
tergambar di beberapa industri tekstil, alas
kaki dan garmen di Jawa Barat yang melakukan
PHK. Loading. Foto/Dok.
135. 07
Kemenaker:
Neutral Berita Satu
November Besaran UMP 2023
2022
Ditetapkan 21
November 2022
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
masih melakukan penggodokan mengenai
formulasi penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK) 2023. Dirjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan,
penetapan UMP 2023 dan UMKM 2023 akan
dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Sesuai dengan peraturan, insyaallah pada
tanggal 21 November 2022 Menaker akan
mengumumkan rata-rata upah minimum

nasional dan juga upah minimum provinsi.
Dilanjutkan penetapan upah minimum
kabupaten/kota oleh Gubernur pada tanggal
30 November 2022 untuk tahun 2023," ucap
Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers
secara virtual, Senin (7/11/2022).
136. 07
Kemenaker: Yang
November Menetapkan dan
2022
Mengumumkan
Upah Minimum
2023 Adalah
Gubernur

Neutral Buserdirgan Dirgantara7.com | Direktur Jenderal
tara.com Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker),
Indah Anggoro Putri menjelaskan, terkait upah
minimum 2023, masih belum dapat
diumumkan. Kendati demikian, kata Putri,
penetapan upah minimum 2023 menjadi ranah
dari para gubernur se-Indonesia yang akan
mengumumkannya. Tadi saya sudah
sampaikan bahwa yang akan menetapkan dan
mengumumkan upah tahun 2023 adalah
gubernur," katanya saat konferensi pers virtual
mengenai Capaian Pertumbuhan Ekonomi
Triwulan III, Senin. Untuk upah minimum
provinsi 2023 diumumkan Insya Allah tanggal
21 November.

137. 07
BPS Catat Tingkat Negative Berita Satu
November Pengangguran
2022
Terbuka Turun Jadi
5,86%

Badan Pusat Statistik ( BPS ) mencatat Tingkat
Pengangguran Terbuk a (TPT) pada Agustus
2022 sebesar 5,86%. Kalau dibandingkan
Agustus 2021 terjadi penurunan," ucap Kepala
BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers,
di Jakarta, Senin (7/11/2022). Badan Pusat
Statistik ( BPS ) mencatat Tingkat
Pengangguran Terbuk a (TPT) pada Agustus
2022 sebesar 5,86%. Kalau dibandingkan
Agustus 2021 terjadi penurunan," ucap Kepala
BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers,
di Jakarta, Senin (7/11/2022).

138. 07
Tuntaskan Masalah Positive Tribun
November Pengangguran,
News
2022
BBPVP Makassar
Makassar
Gelar Skill
Development
Center

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Balai Besar
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP)
Makassar menggelar Seminar Skill
Development Center (SDC). Pelaksana Tugas
(Plt) Kepala BBPVP Makassar, Fitroh
Hanrahmawan menyampaikan, secara prinsip.
Kegiatan ini dilaksanakan tiga hari, Senin-Rabu
(7-9/11/2022) di Ruang Bugis 2 Lantai 1 Hotel
Teras Kita, Jl AP Pettarani, Makassar. Kegiatan
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ini dilaksanakan tiga hari, Senin-Rabu (79/11/2022) di Ruang Bugis 2 Lantai 1 Hotel
Teras Kita, Jl AP Pettarani, Makassar.
139. 07
BBPVP Makassar Positive Tribun
November Gelar Skill
News
2022
Development
Makassar
Center, Harap Bisa
Tangani Masalah
Pengangguran

Kegiatan ini dilaksanakan tiga hari, Senin-Rabu
(7-9/11/2022) di Ruang Bugis 2 Lantai 1 Hotel
Teras Kita, Jl AP Pettarani, Makassar.
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM- Balai Besar
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP)
Makassar menggelar Seminar Skill
Development Center (SDC). Kegiatan ini
dilaksanakan tiga hari, Senin-Rabu (79/11/2022) di Ruang Bugis 2 Lantai 1 Hotel
Teras Kita, Jl AP Pettarani, Makassar. Pelaksana
Tugas (Plt) Kepala BBPVP Makassar, Fitroh
Hanrahmawan menyampaikan, secara prinsip.

140. 07
Menaker Terus
Neutral Deliknesia.c Apalagi, kata Menaker, saat ini Kementerian
November Dorong Pesantren
om
Ketenagakerjaan tengah gencar menciptakan
2022
Lahirkan
pelaku-pelaku inkubator bisnis lewat BLKK. Dua
Pengusaha Lewat
tahun kami mendampingi tapi selebihnya kami
BLK Komunitas berharap mandiri yakni dengan meningkatkan
deliknesia.com
kompetensi untuk kebutuhan pasar kerja
maupun kebutuhan melahirkan entrepreneur,"
kata Menaker pada Senin (7/11/2022) di
Semarang, Jawa Tengah saat menjadi
pembicara pada acara Silaturahim Nasional ke3 Bu Nyai Nusantara. DelikNesia.com,
(Semarang),- Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah mendorong pengasuh pondok
pesantren memaksimalkan keberadaan Balai
Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar
melahirkan santri yang menjadi pengusaha.
"Tentu berharap di antara para bu nyai yang
ada di sini yang memiliki BLK Komunitas
kiranya juga mendorong BLK komunitas yang
ada menjadi BLK Komunitas yang mandiri.
141. 07
Kantor Pos
November Salurkan BSU,
2022
Bupati ASA Minta
Dimanfaatkan
Dengan Baik

Positive Sorotmakas "Saya harap bantuan yang diberikan
sar.com
pemerintah ini digunakan untuk memenuhi
kebutuhan keluarga masing-masing, bukan
untuk yang lain," kata Bupati ASA. Sejak pekan
lalu, Kantor Pos di Kabupaten Sinjai mulai
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
program pemerintah Pusat kepada pekerja
yang memenuhi kriteria. Berdasarkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
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(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022, kriteria
bagi penerima BSU merupakan pekerja yang
perbulannya mendapatkan gaji/upah paling
banyak sebesar Rp 3,5 juta. Selain itu para
penerima merupakan Warga Negara Indonesia
(WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan
KTP, peserta aktif di Badan Perlindungan
Jamsostek sampai Juli 2022 dan bukan
merupakan PNS, TNI atau Polri.
142. 07
Kemenaker Ungkap Negative Investor
November Fakta-fakta soal
Daily
2022
PHK

Airlangga Ungkap Biang Kerok PHK di Industri
Tekstil "Saya rasa mari kita sikapi isu tersebut
dengan tidak terlalu panik karena ada
beberapa upaya yang kami lakukan
semaksimal mungkin," ucap Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker
Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers,
Senin (7/11/2022). JAKARTA, investor.idKementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
menyatakan, pemerintah berupaya untuk
mengantisipasi terjadi Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK). Kemenaker bersama serikat
pekerja, serikat buruh, dan asosiasi pengusaha
terus mengedepankan dialog untuk benarbenar mencegah PHK dan PHK menjadi jalan
yang paling akhir. Dia mengatakan, saat awal
terjadi pandemi Covid-19 terjadi 386. 877
kasus PHK.

143. 07
Tren PHK Naik,
November Kemnaker Minta
2022
Pengusaha
Melakukan Cara
Berikut

Negative Bisinis
Tempo

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mengakui kasus pemutusan hubungan kerja (
PHK ) semakin meningkat. Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro
menilai masih ada sejumlah cara yang bisa
dilakukan perusahaan untuk mencegah
terjadinya PHK.. Kemnaker mendorong
perusahaan melakukan beberapa langkah agar
PHK massal tidak terjadi. Tetapi, Kemnaker
mencatat terjadi penurunan angka PHK pada
2021.

144. 08
Kabar Gembira,
November Kenaikan UMP
2022
2023 Bakal

Positive Harian
Surabaya
Pagi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengungkapkan bahwa rata-rata upah
minimum nasional dan upah minimum provinsi
(UMP) 2023 akan diumumkan pada 21

67

Diumumkan 21
November 2022

November 2022. "Sesuai dengan peraturan
insyaAllah pada 21 November [2022] Menaker
akan mengumunkan rata-rata upah minimum
nasional dan upah minimum provinsi [UMP],
dilanjutkan dengan penetapan upah minmum
kabupaten/kota [UMK] oleh Gubernur pada 30
November untuk 2023," kata Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK) Kemenaker
Indah Anggoro Putri dalam Konferensi Pers
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Triwulan ke-3,
Senin (7/11/2022). Selanjutnya dilanjutkan
dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten
Kota oleh Gubernur pada tanggal 30 November
untuk tahun 2023. Ia menyebut masukanmasukan untuk memformulasikan UMP 2023
tersebut diterima dari kalangan serikat
pekerja, buruh, pengusaha, dan para
pemangku kepentingan terkait.

145. 08
Menaker Dorong Neutral Republika
November Pesantren Lahirkan
2022
Pengusaha Lewat
BLK Komunitas

Dua tahun kami mendampingi, tapi selebihnya
kami berharap mandiri yakni dengan
meningkatkan kompetensi untuk kebutuhan
pasar kerja maupun kebutuhan melahirkan
wirausaha," kata Menaker pada Senin
(7/11/2022) di Semarang, Jawa Tengah, saat
menjadi pembicara pada acara Silaturahim
Nasional ke-3 Bu Nyai Nusantara. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong
pengasuh pondok pesantren memaksimalkan
keberadaan Balai Latihan Kerja Komunitas
(BLKK) agar melahirkan santri yang bisa
menjadi pengusaha. Saat ini, Kementerian
Ketenagakerjaan tengah gencar menciptakan
pelaku-pelaku inkubator bisnis lewat BLKK.
"Tentu berharap di antara para bu nyai yang
ada di sini yang memiliki BLK Komunitas,
kiranya juga mendorong BLK komunitas yang
ada menjadi BLK komunitas yang mandiri.

146. 08
Segera Rampung Positive Vivanews
November dan Diumumkan 21
2022
November, Intip
Bocoran Formula
UMP 2023

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan,
Pemerintah akan mengumumkan rata-rata
upah minimum nasional dan UMP pada 21
November 2022. "UMP ditetapkan mengikuti
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amanat UU Cipta Kerja dan PP 36 tahun 2021
dengan melibatkan beberapa variabel utama
yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan halhal lain," jelasnya. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan,
dalam penetapan upah minimum nasional dan
upah minimum provinsi (UMP) Kemnaker telah
melakukan koordinasi dengan kementerian
lembaga (K/L) terkait. "Insya Allah 21
November Menaker akan mengumumkan ratarata upah minimum nasional dan upah
minimum provinsi.
147. 08
Soal Besaran UMP Neutral Tempo.co Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
November 2023, Menaker:
Fauziah menyebut penetapan besaran Upah
2022
Masih
Minimum Provinsi (UMP) 2023 masih dalam
Diformulasikan
pembahasan pemerintah pusat melalui
Pemerintah
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Ditjen PHI JSK) Kemenaker. Jika besaran UMP
hasil masukan-masukan yang diterima dari
berbagai pihak telah disepakati maka akan
diumumkan pada 21 November mendatang.
Video: Antara (Fx.
148. 08
BLT Subsidi Upah Positive Semarangk
November BSU Kemnaker
u.com
2022
2022 Cair Lewat
Kantor Pos, Begini
Mekanisme Dan
Syaratnya

2022 cair lewat. Berikut mekanisme dan syarat
pencairan 2022 lewat. Bagaimana mekanisme
dan syarat pencairan 2022 yang cair lewat?
Melalui Instagram resminya,
menginformasikan mekanisme 2022 cair lewat.

149. 08
Ijazah, Produk dari Neutral Nusantaran Cendikiawan Muslim Dr. M. Rahmat Kurnia,
November Proses Pendidikan
ews.net
M.Si, menyatakan sepanjang lintasan sejarah,
2022
ijazah digunakan sebagai sertifikasi resmi yang
penting sebagai produk dari proses
pendidikan. "Ijazah adalah produk dari proses
pendidikan," ujarnya dalam Perspektif PKADMenaker: Ijazah Bukan Hal Penting, Sekolah &
Universitas Dapat Dibubarkan?! melalui kanal
YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data, Kamis
(20/10/2022). Menurutnya, ijazah
sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah
peradaban Islam. Jadi, jangan sampai karena
ijazah dianggap tidak penting, maka
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pemerintah kemudian berlepas tangan dari
dunia pendidikan," terangnya.
150. 08
Tingkat
November Pengangguran
2022
Turun

Positive Republika.i Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia
d
pun turun menjadi 5,86 persen pada Agustus
2022 dari Agustus 2021 yang sebesar 6,49
persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat,
angka pengangguran pada Agustus 2022
mencapai 8,42 juta orang. Angka itu menurun
dibandingkan jumlah pengangguran pada
Agustus 2021 yang sebanyak 9,1 juta orang,
tetapi meningkat dibandingkan pengangguran
pada periode Februari 2022 yang sebanyak 8,4
juta orang. Kepala BPS Margo Yuwono
menyebutkan, penduduk usia kerja saat ini
berjumlah 209,4 juta orang.

151. 08
Kantor Pos Sinjai
November salurkan BSU
2022
kepada pekerja

Neutral Antara
Sulsel

Kantor Pos Sinjai, Sulawesi Selatan, mulai
menyalurkan program Bantuan Subsidi Upah
(BSU) dari pemerintah pusat kepada pekerja
yang memenuhi kriteria untuk menerimanya.
Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) PT Pos
Sinjai Sirajuddin membenarkan di Makassar,
Senin, BSU diberikan kepada pekerja yang
memiliki upah maksimal Rp3,5 juta. Dia
menyatakan berdasarkan data yang diterima
ada sekitar 4 ribuan pekerja di Sinjai yang
memenuhi kriteria dan terdaftar penerima BSU
di Kantor Pos cabang Sinjai. Sirajuddin
mengatakan penyaluran BSU adalah yang
pertama setelah pemerintah pusat
memutuskan penyaluran melalui PT Pos
Indonesia.

152. 08
Skema
November Pengambilan BSU
2022
Rp600. 000 di
Kantor Pos

Neutral Okezone

Skema pengambilan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) sebesar Rp600. 000 di kantor pos.
Mekanisme penyaluran subsidi gaji melalui
Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang
tidak memiliki rekening bank Himbara atau
memiliki rekening yang bermasalah.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
telah menyalurkan BSU tahap VII kepada 3,6
juta pekerja yang dilakukan melalui Kantor Pos.
"BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai
disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah.
153. 08
Menaker Harap
Neutral Bisnistoday. Apalagi, kata Menaker, saat ini Kementerian
November Pesantren Lahirkan
co.id
Ketenagakerjaan tengah gencar menciptakan
2022
Pengusaha Lewat
pelaku-pelaku inkubator bisnis lewat BLKK. Dua
BLK Komunitas
tahun kami mendampingi tapi selebihnya kami
berharap mandiri yakni dengan meningkatkan
kompetensi untuk kebutuhan pasar kerja
maupun kebutuhan melahirkan entrepreneur,"
kata Menaker pada Senin (7/11) di Semarang,
Jawa Tengah saat menjadi pembicara pada
acara Silaturahim Nasional ke-3 Bu Nyai
Nusantara. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah mendorong pengasuh pondok
pesantren memaksimalkan keberadaan Balai
Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar
melahirkan santri yang menjadi pengusaha.
"Tentu berharap di antara para bu nyai yang
ada di sini yang memiliki BLK Komunitas
kiranya juga mendorong BLK komunitas yang
ada menjadi BLK Komunitas yang mandiri.
154. 08
Tingkat Kesehatan Positive Republika
November di Indonesia Harus
2022
Dibarengi
Transformasi
Kesehatan Digital
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Menjelang pertemuan G20 di Bali, yang akan
berfokus pada tiga pilar utama, Arsitektur
Kesehatan Global, Transisi Energi
Berkelanjutan, dan Transformasi Digital, PATH
mengumpulkan pemimpin kesehatan publik
dan pemangku kepentingan kunci di Indonesia
untuk memahami tantangan dan peluang
melakukan inovasi dan mendigitalisasi layanan
kesehatan. Dengan dinamika hubungan negara
ini dengan negara dan wilayah tetangga,
pengaruh global, memperbaiki hasil kesehatan
di Indonesia tidak hanya akan mempengaruhi
komunitas berbudaya dan sosial beragam, tapi
juga berkontribusi dalam memberikan cetak
biru berbasis bukti untuk solusi kesehatan di
skala lebih besar dan di sistem yang lebih luas.
Dengan serangkaian rapat kemitraan ini, PATH
juga mengadakan simposium berjudul "PATH
Indonesia menuju inovasi dan digitalisasi
kesehatan publik". Di acara ini, peserta dapat
berbagi pengalaman dan kepakaran dari upaya
yang sudah pernah dilakukan, mendiskusikan
prioritas kesehatan jangka pendek dan panjang

Indonesia, dan berkontribusi dalam hal
kepemimpinan pikiran untuk memperkuat
sistem kesehatan dan pendanaan Indonesia
demi dapat melibatkan komunitas dengan
lebih baik.
155. 08
Hamdam Berharap Positive Radar
November Bukan Hanya
Sampit
2022
Kecamatan Sepaku
Mendapat
Perhatian Pusat

Perihal ini disampaikan Hamdam disela-sela
Focus Group Discussion, Forum Komunikasi
staf ahli menteri (Forkomsam) yang digelar
belum lama ini di Platinum Hotel Balikpapan.
Sehingga saya kawatir dengan tiga kecamatan
lainnya di PPU jika tidak ada yang memikirkan
kedepan ditakutkan akan terjadi disvaritas, dan
ini berbahaya sekali karena dapat
menimbulkan kecemburuan sosial yang
mungkin tidak dapat kita prediksi bagaimana
tingkat kecembiruannya jika IKN itu telah
terbangun di kecamatan sepaku," kata
Hamdam. Tetapi tambah Hamdam bahwa
dirinya sebagai kepala daerah bukan berarti
tidak memberikan dukungan terhadap
pembangunan IKN di kabupaten PPU. Bagi
mereka yang ingin berinvestasi khususnya
pada sektor pelabihan sangat berpeluang
karena dapat dikatakan dari bentang pantai
yang ada di PPU baru lebih kurang 5 persen
yang telah difungsikan," beber Hamdam.

156. 08
Penetapan UMP
November 2023, Pemprov
2022
Riau Tunggu Data
BPS

Neutral Senandung Com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau
kabar.com/ hingga saat ini masih menunggu data dari BPS
untuk membahas penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2023. Akibat belum
diterimanya data dari BPS tersebut, pihaknya
belum bisa menggelar sidang bersama pihak
terkait untuk membahas penetapan UMP Riau
2023. Data ini dibutuhkan sebagai dasar untuk
menghitung penetapan UMP tahun 2023. "Kita
sudah kirim surat melalui pak gubernur, ke BPS
Riau.

157. 08
2 Cara Pencairan
November BSU 2022, Simak
2022
Persyaratan
Penerima BLT
Subsidi Gaji

Positive Pikiran
Rakyat
Depok
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Pemerintah melalui kementerian
Ketenagakerjaan tidak henti-hentinya
menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah BSU
2022 kepada masyarakat. Program bantuan
subsidi gaji/upah BSU 2022 diberikan satu kali
kepada pekerja/buruh sebesar Rp600. 000
yang memenuhi persyaratan. Ida Fauziyah

selaku menteri ketenagakerjaan mengatakan,
penyaluran tahap 7 ini diberikan kepada 3,6
juta pekerja atau buruh yang memenuhi
kriteria penerima BSU sebagaimana tertuang
dalam peraturan menteri ketenagakerjaan
nomor 10 tahun 2022. Terhitung sampai
sekarang kemenaker telah melakukan
pencairan BSU sampai dengan tahap 7, ini
sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam
memulihkan ekonomi rakyat.
158. 08
Pemprov Riau
November Tunggu Data BPS
2022
untuk Penetapan
UMP 2023

Neutral Katariau

Pemerintah Provinsi Riau hingga saat ini masih
menunggu data dari BPS untuk membahas
penetapan Upah Minimum Provinsi 2023.
Akibat belum diterimanya data dari BPS
tersebut, pihaknya belum bisa menggelar
sidang bersama pihak terkait untuk membahas
penetapan UMP Riau 2023. Data ini
dibutuhkan sebagai dasar untuk menghitung
penetapan UMP tahun 2023. "Kita sudah kirim
surat melalui pak gubernur, ke BPS Riau.

159. 08
Link Download
November Aplikasi Pospay
2022
untuk Cek
Penerima BSU
Tahap 7

Neutral Detik

Cara Cek Penerima BSU di Aplikasi Pospay
Download dan install aplikasi Pospay di HP
Buka aplikasi dan lakukan registrasi bila belum
memiliki akun. Sebab aplikasi tersebut bisa
digunakan untuk cek penerima bantuan subsidi
upah (BSU) tahap 7. Cara Mencairkan BSU
Tahap 7 di Kantor Pos. Kartu Tanda Penduduk
(KTP) asli Tunjukan QRCode BSU Kemenaker di
apkikasi Pospay. (afr/afr) pospay bsu tahap 7
bsu link download pospay.

160. 08
Pemprov Riau
Neutral Goriau
November Masih Tunggu Data
2022
BPS untuk
Penetapan UMP
2023
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Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga
saat ini masih menunggu data dari BPS untuk
membahas penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2023. Akibat belum diterimanya data
dari BPS tersebut, pihaknya belum bisa
menggelar sidang bersama pihak terkait untuk
membahas penetapan UMP Riau 2023. Data ini
dibutuhkan sebagai dasar untuk menghitung
penetapan UMP tahun 2023. "Kita sudah kirim
surat melalui pak gubernur, ke BPS Riau.

161. 08
Sempat Turun Usai Negative Kompas Tv
November Pandemi, Angka
2022
PHK Naik Lagi
Selama MaretSeptember 2022

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan,
terjadi peningkatan pemutusan hubungan
kerja (PHK) dari Maret 2022 ke September
2022. "Kemudian terjadi peningkatan sedikit
sampai September 2022 sejumlah 1.428 kasus,
ini masih outstanding kasus yang kami mediasi
bersama seluruh mediator hubungan industrial
di dinas dinas tenaga kerja dan di Kemenaker,"
kata Indah dalam Konferensi pers virtual, Senin
(7/11/2022). Dirjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan,
sempat terjadi lonjakan angka PHK yang
signifikan pada puncak pandemi COVID-19,
mencapai 9.000 kasus. Lalu angka tersebut bisa
ditekan hingga tinggal 1.210 kasus di Maret
2022.

162. 08
Yuk Simak
November Mekanisme
2022
Penyaluran BSU
2022 Melalui PT
Pos Indonesia,
Begini Caranya

Neutral Ayo
Bandung

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat
ini terus menyalurkan Bantuan Subsidi
Gaji/Upah atau BSU melalui PT Pos Indonesia.
Adapun sistem penyaluran BSU 2022 ini
dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu
melalui transfer ke rekening bank yang
tergabung dalam bank Himpunan Bank Milik
Negara (Himbara) atau PT Pos Indonesia.
Mengutip dari laman akun instagram resmi
@Kemnaker, Selasa (8/11/2022), ada
beberapa tahap mekanisme penyaluran
bantuan subsidi upah (BSU) 2022 melalui PT
Pos Indonesia, sebagai berikut:. Warga Negara
Indonesia (WNI) Peserta aktif program jaminan
sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli 2022
Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta.

163. 08
Bisa Digunakan
November untuk BSU, Cara
2022
Pakai Aplikasi
Pospay dari Pos
Indonesia,
Termasuk Bayar
Tagihan

Negative Tribunstyle. Cara pakai aplikasi Pospay dari Pos Indonesia
com
untuk BSU Bantuan Subsidi Upah. Pospay
aplikasi baru pemerintah Indonesia dari PT Pos
Indonesia. Pospay adalah platform digital
berbasis rekening Giro Pos yang diberikan Pos
Indonesia kepada pelanggan. Sehingga,
pelanggan Pos Indonesia dapat mengakses
layanan transaksi keuangan maupun layanan
pos lainnya secara mandiri melalui Android
dan iOS.
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164. 08
Cara Mudah Cek Neutral Pikiran
November Status Penerima
Rakyat
2022
BSU Tahap 8 yang
Depok
Dikabarkan Segera
Cair

Segera cek status penerima, syarat dan cara
pencairan BSU tahap 8 yang sudah terangkum
di artikel ini. Informasi lengkap terkait BSU
tahap 8 yang ditargetkan cair pada pekan ini
bisa disimak melalui artikel ini. Dilansir
PikiranRakyat-Depok.com dari Instagram
@bpjsketenagakerjaa, berikut ini 3 cara yang
dapat dilakukan untuk pengecekan status
penerima BSU tahap 8:. Setelah penyaluran
BSU tahap 7 usai dilakukan, maka pihak
Kemenaker akan segera melanjutkan
penyaluran BSU tahap 8.

165. 08
Ekonomi Tumbuh Neutral Cnn
November Moncer, UMP 2023
Indonesia
2022
Bisa Naik 11 Persen
Nih?

"Jadi, gubernur akan menetapkan dan
mengumumkan UMP 2023. Meski pemerintah
memastikan UMP 2023 akan naik tahun depan,
tapi para buruh masih was-was menanti
keputusan besaran yang ditetapkan
pemerintah. Direktur Center of Economic and
Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira
menghitung berdasarkan data perekonomian
saat ini dan proyeksi ke depan serta inflasi
yang tinggi, maka kenaikan UMP 2023 idealnya
lebih dari 11 persen. Bhima menilai
perhitungan UMP 2023 seharusnya dilakukan
pemerintah berdasarkan PP 78/2015 tersebut.

166. 08
Bantuan Subsidi
Positive Suarasulsel. SuaraSulawesi Selatan.id- Kantor Pos Sinjai,
November Upah Mulai
id
Sulawesi Selatan, mulai menyalurkan Bantuan
2022
Dicairkan di
Subsidi Upah ( BSU ) program pemerintah
Sulawesi Selatan,
pusat kepada pekerja yang memenuhi kriteria
Ini Kriteria Pekerja
untuk menerimanya. Kepala Kantor Cabang
Berhak Menerima
Pembantu (KCP) PT Pos Sinjai Sirajuddin,
mengatakan BSU diberikan kepada para
pekerja yang mempunyai upah maksimal Rp3,5
juta. "Berdasarkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10
Tahun 2022, kriteria bagi penerima BSU
merupakan pekerja yang per bulan
mendapatkan gaji atau upah paling banyak
sebesar Rp3,5 juta," ujarnya. Selain itu, para
penerima merupakan Warga Negara Indonesia
yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP,
peserta aktif di Badan Perlindungan Jamsostek
sampai Juli 2022 dan bukan merupakan PNS,
TNI, atau Polri.
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167. 08
Dorong Pesantren Neutral Progresnew Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
November Lahirkan
s.info
mendorong pengasuh pondok pesantren
2022
Pengusaha Lewat
memaksimalkan keberadaan Balai Latihan
BLK Komunitas
Kerja Komunitas (BLKK) agar melahirkan santri
yang menjadi pengusaha. "Tentu berharap di
antara para bu nyai yang ada di sini yang
memiliki BLK Komunitas kiranya juga
mendorong BLK komunitas yang ada menjadi
BLK Komunitas yang mandiri. BLK Komunitas
menjadi inkubator bisnis. Dan alhamdulillah
tidak sedikit BLK Komunitas yang sukses
membangun unit usaha di pesantren yang juga
tidak sedikit pesantren ternyata melahirkan
calon entrepreneur, calon pengusaha,"
ucapnya.
168. 08
BSU Tahap 8 2022 Positive Pikiran
November Cair Kapan? Simak
Rakyat
2022
Info Jadwal, Syarat,
Depok
dan Cek Penerima
BLT Subsidi Gaji
Rp600. 000 via
PosPay

Tidak sedikit masyarakat yang bertanya 'BSU
tahap 8 2022 cair kapan?', Baca artikel ini
sampai habis untuk info jadwal, syarat, dan
cara cek penerima BLT subsidi gaji Rp600. 000
via PosPay. BSU tahap 8 2022 akan cair setelah
Kemnaker mendapatkan data pekerja
penerima BLT subsidi gaji Rp600. 000 dari BPJS
Ketenagakerjaan. Kemudian, data tersebut
akan melalui proses verifikasi dan validasi
sebelum ditetapkan menjadi penerima BSU
tahap 8 2022. Berdasarkan penyaluran tahap
sebelumnya, jadwal BSU tahap 8 2022
diperkirakan akan berlangsung minggu ini
sekitar tanggal 7-14 November.

169. 08
Gubernur akan
November umumkan UMP
2022
2023 pada 21
November

Informasi upah minimum provinsi (UMP)
dijadwalkan disampaikan gubernur pada 21
November, sedangkan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) pada 30 November.
"Terkait penetapan upah, sebagaimana
regulasi yang ada, bahwa yang menetapkan
dan mengumumkan upah 2023 adalah
gubernur," kata Dirjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(PHIJSK) Kemenaker, Indah Anggoro Putri,
dalam konferensi pers capaian pertumbuhan
ekonomi triwulan III-2022, Senin (7/11).
"Insyaallah besok atau lusa dengan surat
Menaker, kami akan merilis data-data tersebut
berserta forumulanya yang akan kami

Neutral Alinea
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sebarkan ke seluruh gubernur untuk
selanjutnya menjadi bahan pertimbangan upah
minimum oleh Dewan Pengupahan Provinsi
dan gubernur untuk menetapkan UMP 2023,"
tutur Indah. Kementerian Tenaga Kerja
(Kemenaker) menyatakan, kepala daerah akan
pengumuman besaran upah minimum 2023
pada bulan ini.
170. 08
Catat! Kemnaker
November Umumkan UMP
2022
2023 pada 21
November

Neutral Kompas Tv JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan
bahwa pemerintah saat ini masih
memformulasikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2023 berdasarkan masukan-masukan
yang diterima dari berbagai pihak. Ida
mengungkapkan, masukan-masukan untuk
memformulasikan UMP 2023 tersebut diterima
dari kalangan serikat pekerja, buruh,
pengusaha, dan para pemangku kepentingan
terkait. Dewan Pengupahan Nasional telah
mencapai beberapa kesepakatan terkait Upah
Minimum 2023, termasuk penetapan untuk
UMP dilakukan paling lambat 21 November
2022 dan UMK pada 30 November 2022. UMP
2023 juga akan ditetapkan menggunakan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan, yang merupakan turunan
Undang-Undang Cipta Kerja.

171. 08
Berikut 4 Tipe
Neutral Pikiran
November Pekerja yang Dapat
Rakyat
2022
Dana Rp600 Ribu
Depok
pada BSU Tahap 8
2022
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Program bantuan pemerintah yang juga
disebut BLT Subsidi Gaji ini diberikan 1 kali
kepada penerima manfaat sebesar Rp600.000.
Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan salah
satu program bantuan pemerintah melalui
APBN Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker). BSU tahap 8 hanya akan diberikan
kepada pekerja yang telah memenuhi
persyaratan khusus. Tapi hingga saat ini, masih
banyak pekerja yang mengeluh karena belum
mendapat kesempatan memperoleh dana BSU
2022 ini. Aturan mengenai BSU ini tertuang
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 10 tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

172. 08
Wajib Bawa 3
Neutral Pikiran
November Berkas Ini untuk
Rakyat
2022
Cairkan Dana BSU
Depok
Tahap 8 Lewat
Kantor Pos, Apa
Saja?

Dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari akun
Instagram milik @posindonesia, berikut 3
berkas yang harus kamu miliki ketika datang ke
Kantor Pos guna pencairan dana BSU. Berikut
ini informasi terkait pencairan dana BSU tahap
8 sebesar Rp600 ribu di Kantor Pos. Sebelum
kamu melakukan pencairan dana BSU di Kantor
Pos, ketahui beberapa berkas yang wajib kamu
bawa dan miliki. BSU merupakan program
bantuan sosial dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang telah
diperuntukkan bagi pekerja atau buruh dengan
kriteria tertentu.

173. 08
Cara Cairkan BSU Positive Tribun
Diktutip dari situs kemanaker opsi mencairkan
November Dari Kantor Pos,
Pontianak BSU dari Kantor Pos akan lebih cepat
2022
Siapkan Berkas
dibandingkan jika harus menunggu perusahaan
Lengkap dan Cek
atau penerima membuat rekening bank
lewat Link Berikut!
terlebih dahulu. Bagi penerima BSU tahap 7
kali ini hanya perlu mempersiapkan syarat
berupa KTP, tangkapan layar portal siap kerja
dan code QR Pospay. 000 di Kantor Pos!. Selain
membawa KTP penerima juga harus
menunjukan hasil srenshot atau tangkapan
layar status penyaluran bantuan di portal
SiapKerja atau laman bsu.kemnaker.go.id yang
bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan" Selain
mempersiapakan dua syarat tadi, Penerima
BSU juga dapat mencoba opsi lainnya untuk
lebih mempermudah pencairan dana BSU
lewat Kantor Pos. Sekretaris Jenderal
Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan,
sebanyak 3,6 juta pekerja akan menerima
subsidi gaji melalui PT Pos Indonesia.(dikutip
dari Kompas.com), Selasa 8 November 2022
"Penerima BSU itu ada dua pilihan, dia
mengambil secara langsung di Kantor Pos atau
Kantor Pos bekerja sama dengan BPJS di
perusahaan-perusahaan untuk nanti istilahnya
mengambil di tempat itu atau dibuatkan yang
namanya akun Pospay," kata Anwar.
174. 08
Menaker Terus
Neutral Klik7tv
November Dorong Pesantren
2022
Lahirkan

78

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mendorong pengasuh pondok
pesantren memaksimalkan keberadaan Balai
Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar

Pengusaha Lewat
BLK Komunitas

melahirkan santri yang menjadi pengusaha.
Apalagi, kata Menaker, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah gencar
menciptakan pelaku-pelaku inkubator bisnis
lewat BLKK. Dua tahun kami mendampingi tapi
selebihnya kami berharap mandiri yakni
dengan meningkatkan kompetensi untuk
kebutuhan pasar kerja maupun kebutuhan
melahirkan entrepreneur," kata Menaker pada
Senin (7/11/2022) di Semarang, Jawa Tengah,
saat menjadi pembicara pada acara
Silaturahim Nasional ke-3 Bu Nyai Nusantara.
"Tentu berharap di antara para bu nyai yang
ada di sini yang memiliki BLK Komunitas
kiranya juga mendorong BLK komunitas yang
ada menjadi BLK Komunitas yang mandiri.

175. 08
Waduh! Banyak
Negative Suara.com
November Orang Kena PHK di
2022
September, Kasus
Mogok Kerja Juga
Naik

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengakui adanya sedikit kenaikan pemutusan
hubungan kerja (PHK) pada September 2022.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemenaker, Indah Anggoro mengatakan, angka
tersebut bisa berubah, karena masih dalam
mediasi dengan semua pihak. Namun
demikian, Indah menegaskan, angka kenaikan
PHK itu jauh lebih rendah pada tahun 2020, di
mana angka PHK hingga mencapai 9.000 kasus.
Menurut dia, gelombang PHK Pada tahun 2020
itu, imbas dari pandemi Covid-19 yang
membuat perusahaan kehilangan daya
bisnisnya.

176. 08
Terkesan Kebal
Negative Sorot News
November Hukum, PT. Elsafah
2022
Adi Wiguna Diduga
Berangkatkan PMI
Secara Ilegal |
Sorot News

Saya sudah tidak kuat lagi disini," kata Nuri,
kepada wartawan Sorot News. Nuri Nurhayani
(27 tahun) yang beralamat Kp. Lumbung RT.
002/RW. 007, Desa Cisompet, Kecamatan
Cisompet, Kab. Garut, Jawa Barat, di negara
penempatan Arab Saudi, yang diberangkatkan
oleh PT. Elsafah Adi Wiguna, sedang
mengalami sakit dan ingin pulang ke Indonesia.

177. 08
Penetapan UMP
November Riau 2023 Molor,
2022
Ini Penyebabnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga
saat ini masih menunggu data dari Badan Pusat
Statistik (BPS) untuk membahas penetapan
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Akibat
belum diterimanya data dari BPS tersebut,

Negative Elaeis.co
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pihaknya belum bisa menggelar sidang
bersama pihak terkait untuk membahas
penetapan UMP Riau 2023. Kalau sudah dapat,
kita akan langsung bersidang untuk penetapan
UMP Riau 2023," pungkasnya. Data ini
dibutuhkan sebagai dasar untuk menghitung
penetapan UMP tahun 2023.
178. 08
Cara Dapat QR
Positive Tribun
November Code untuk Cairkan
News
2022
BSU 2022 di Kantor
Pos, Siapkan KTP

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
mengatakan pihaknya telah menyalurkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 kepada
3,6 juta penerima melalui Kantor Pos.
"Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos
telah mulai disalurkan sejak beberapa hari
kemarin," kata Menaker melalui Siaran Pers
Biro Humas Kemnaker, Rabu (2/11/2022).
Menurutnya, untuk pencairan BSU melalui
Kantor Pos memiliki proses yang berbeda
dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara.
Hal itu karena Kantor Pos harus mencetak
undangan terlebih dahulu bagi para calon
penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan
validasi.

179. 08
Fresh Graduate
Positive Ayo
November dapat Kesempatan
Pontianak
2022
Berkarier di BUMN,
Lowongan Kerja
Bank Mandiri
Terbaru hingga
Desember 2022

Kabar gembira bagi Anda yang mencari
lowongan kerja BUMN khususnya Bank
Mandiri. Sebab, Bank Mandiri sedang
membuka lowongan kerja terbaru hingga akhir
tahun nanti. Ya, bagi Anda yang mengincar
bekerja di BUMN, lowongan kerja Bank
Mandiri ini merupakan kesempatan emas yang
tidak boleh disia-siakan. PT Mandiri Tunas
Finance ini merupakan anak perusahaan Bank
Mandiri khususnya di bidang pembiayaan.
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Negative

Summary Seperti yang disampaikan salah satu warga Sirah, yang ikut antre menerima BSU di Jl Yos
Sudarso, Kelurahan Binanga, Senin (7/11/2022). Sirah mengaku, bersyukur dan tersenyum
lebar setelah mengetahui namanya masuk sebagai penerima. "Tentulah kita bersyukur,
karena saat ini kebutuhan hidup pada naik, bukan hanya BBM tapi sembako di pasar juga
naik," ujar Sirah saat ditemui. Kata Sirah, BSU ini cukup membantu, tetapi hanya akan
menutupi kebutuhan selama satu bulan.

Warga Mamuju, Sulawesi Barat (Sulawesi Barat) mengaku senang dan bersyukur menerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Cabang Mamuju.Seperti yang disampaikan salah satu warga Sirah, yang
ikut antre menerima BSU di Jl Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Senin (7/11/2022).Cara mendapatkannya
pun cukup mudah.Warga hanya mengisi biodata dan mengunggah foto KTP di aplikasi Pospay.Selain itu,
warga juga harus mengisi data diri, semua aktivitas itu dilakukan di kantor Pos Mamuju.Jika terdaftar,
bisa langsung menerima uang cash senilai Rp 600 ribu.Sirah mengaku, bersyukur dan tersenyum lebar
setelah mengetahui namanya masuk sebagai penerima."Tentulah kita bersyukur, karena saat ini
kebutuhan hidup pada naik, bukan hanya BBM tapi sembako di pasar juga naik," ujar Sirah saat ditemui.Ia
mengaku, setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan, kebutuhan hidupnya terus
bertambah.Lantaran sejumlah bahan pokok, dan kebutuhan harian kian meningkat tanpa dibarengi
pemasukan tambahan.Kata Sirah, BSU ini cukup membantu, tetapi hanya akan menutupi kebutuhan
selama satu bulan."Cukup membantu, tapi hanya cukup bulan ini saja, hari-hari ke depanya cukup sulit
untuk di jalani," lanjutnya.Meski begitu ia tetap tersenyum, lantaran namanya masuk sebagai penerima,
setelah antre sejak pagi tadi.Sebelumnya diberitakan, khusus untuk warga Mamuju, terdapat 9.857 orang
penerima BSU Rp 600 ribu.Dengan batas waktu penerima hingga 14 November 2022.Warga, yang datang,
wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu BPJS Ketenagakerjaan.Ketua Satgas BSU kantor
Pos Mamuju, menjelaskan alur penerima terlebih dahulu dilakukan pengecekan setelah keluarnya
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pengumuman dari Kementrian Ketenagakerjaan.Proses validasi yang dilakukan oleh petugas kantor pos,
setiap penerima akan difoto memperlihatkan dana yang diterima.Berikut ini cara pengecekan nik melalui
Pospay yang aplikasinya dapat di download di playstore.Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi
akun.Caranya dengan membuat username, password, memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta
membuat PIN transaksi. Jika akun berhasil dibuat, masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol
berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kemnaker.Klik "BSU Kemenaker 1" di kolom
"Jenis Bantuan".Siapkan e-KTP, lalu klik "Ambil Foto Sekarang".Hasil foto e-KTP harus jelas agar
terApabila tidak terdeteksi oleh sistem maka bisa ambil ulang foto e-KTP Anda.Lengkapi seluruh data
pribadi Anda, lalu klik "Lanjutkan".Dalam aplikasi PosPay akan menampilkan status penerima
BSU.Apabila NIK dan data sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, akan muncul QR Code dengan
keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemnaker 1".Laporan Wartawan Tribun-Sulawesi
Barat.com, Fahrun Ramli
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Neutral

Summary "Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari
kemarin," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (2/11). Adapun
penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening
bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. Menurutnya, untuk pencairan BSU
melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank
Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima
BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022
pada tahap VII melalui PT Pos Indonesia. Peluncuran BSU sendiri bertujuan untuk melindungi daya beli
kaum buruh pasca kenaikan harga BBM subsidi beberapa waktu lalu. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah mengatakan, penyaluran tahap VII ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang
memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022."Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan
sejak beberapa hari kemarin," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (2/11).
Penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui transfer ke rekening bank yang
tergabung dalam bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Adapun penyaluran
melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau
memiliki rekening yang bermasalah.Penyaluran BSU Rp600. 000 Lewat Pos Indonesia, Ini Cara Cek Daftar
Penerima di PospayBegini Penyaluran BSU Tahap VII Melalui PT Pos IndonesiaMenurutnya, untuk
pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank
Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah
lolos verifikasi dan validasi. "Kantor Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan
tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nah nanti penyaluran dilakukan dengan 2 (dua) skema,
secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. untuk mengetahui
penerima BSu terdaftar di kantor Pos dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," ucapnya.
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Dia berharap, penyaluran BSU baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini dapat
terselesaikan dalam waktu dekat. [azz]Penyaluran BSU Rp600. 000 Lewat Pos Indonesia, Ini Cara Cek
Daftar Penerima di PospayBegini Penyaluran BSU Tahap VII Melalui PT Pos IndonesiaTak Punya Rekening
Himbara, Calon Penerima akan Terima BSU Lewat Kantor PosAirlangga Sebut Program BSU Tak Berlanjut
di Tahun DepanCek Lagi, Ini Syarat dan Cara Ambil BSU Rp600. 000 di Pos IndonesiaPenyaluran BSU
Rp600.
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Summary HERALD.ID, JAKARTA- Bulan ini, November 2022, sejumlah bantuan sosial (Bansos) akan
dicairkan pemerintah.

HERALD.ID, JAKARTA - Bulan ini, November 2022, sejumlah bantuan sosial (Bansos) akan dicairkan
pemerintah.Ada delapan Bansos yang bakal cair bulan ini. Yakni, BLT BBM tahap 2, subsidi gaji, UMKM,
BLT nelayan, BLT ojek online, BLT dana desa, PKH, serta BNPT. BLT BBMPemerintah menggelontorkan
BLT BBM dengan total mencapai Rp12,7 triliun. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing akan
mendapatkan Rp150 ribu per bulan selama empat bulan mulai September-Desember. KPM akan
menerima BLT BBM dalam dua tahap masing-masing Rp300 ribu. Subsidi GajiBLT subsidi gaji atau BSU
tahap 4 akan cair pada pekan depan untuk 1,2 juta pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan
subsidi gaji tahap 4 sebesar Rp600 ribu kepada pekerja yang telah memenuhi syarat. BLT
UMKMPemerintah juga menyalurkan BLT UMKM mulai Oktober hingga Desember 2022 senilai Rp600
ribu. BLT tersebut bersumber dari anggaran belanja wajib daerah untuk perlindungan sosial.Bantuan
tersebut diberikan dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi.Daerah harus
menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober sampai dengan bulan
Desember 2022.Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Belanja Wajib Dalam
Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun anggaran 2022. BLT NelayanNelayan juga akan menerima BLT
sebesar Rp150 ribu per bulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan BLT bagi nelayan yang
terdampak kenaikan harga BBM.Langkah tersebut diambil setelah Pemprov Jawa Barat menggelar Rapat
Koordinasi Rencana Penyaluran BBM bagi Nelayan bersama stakeholder.Pemerintah Kota Medan
menyalurkan BLT untuk penarik becak motor, pengemudi ojol, serta sopir angkot mulai 5 Oktober
2022.BLT tersebut akan diberikan kepada 17.229 penerima sebesar Rp600 ribu per orang. BLT Dana
DesaBLT Dana Desa akan dihapus tahun depan dan dialihkan untuk bantuan sosial lainnya.Penghapusan
tersebut dilakukan jika anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun depan sudah tidak ada.Namun
demikian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi A Halim Iskandar menyebut
BLT Dana Desa 2023 mungkin masih dianggarkan.Akan tetapi, dana tersebut bukan untuk penanganan
pandemi yang penyaluran yang lebih luas, melainkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Bansos
PKHSampai dengan akhir Triwulan III ini, Bansos PKH sudah tersalurkan sebanyak Rp21,3 triliun atau
74,3% dari anggaran.Adapun Bansos PKH pada Triwulan IV akan dicairkan mulai Senin
(3/10/2022).Besaran bansos tersebut berdasarkan pada beberapa aspek seperti kesehatan, pendidikan,
dan kesejahteraan.Pada aspek kesehatan, ibu hamil di keluarga penerima manfaat akan menerima Rp3
juta dalam satu tahun.Kemudian jika memiliki balita akan mendapatkan tambahan Rp3 juta dalam
setahun.Pada aspek pendidikan, jika keluarga penerima manfaat mempunyai anak yang masih SD akan
mendapat tambahan Rp900 ribu per tahun.Sedangkan jika anaknya duduk di bangku SMP akan mendapat
tambahan Rp1,5 juta per tahun dan Rp2 juta per tahun jika sudah SMA.Pada aspek kesejahteraan, jika
ada keluarga yang cacat atau disabilitas akan mendapat tambahan Rp2,4 juta per tahun. BPNT
Pemerintah menyalurkan bantuan BPNT 2022 sebesar Rp2,4 juta per tahun atau Rp200 ribu per bulan.
Bantuan tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero).
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Summary Penetapan itu juga termasuk untuk menentukan UMK Jawa Tengah 2023. Diketahui,
Kemnaker akan segera menentapkan UMK Jawa Tengah 2023 pada tanggal 21 November
2022. Ibu Kota Jawa Tengah ini tercatat memiliki upah minimum sebesar Rp 2.835.021,29.
Berikut daftar UMK Jawa Tengah 2022: Kota Semarang Rp 2.835.021,29 Kabupaten Demak
Rp 2.513.005,89 Kabupaten Kendal Rp 2.340.312,28 Kabupaten Semarang Rp 2.311.254,15
Kabupaten Kudus Rp 2.293.058,26 Kabupaten Cilacap Rp 2.230.731,50 Kota Pekalongan Rp
2.156.213,77 Kabupaten Batang Rp 2.132.535,02 Kota Salatiga Rp2.128.523,19 Kabupaten
Jepara Rp 2.108.403,11 Kabupaten Pekalongan Rp 2.094.646,19 Kabupaten Magelang Rp
2.081.807,18 Kabupaten Karanganyar Rp 2.064.313,20 Kota Surakarta Rp 2.035.720,17
Kabupaten Klaten Rp 2.015.623,36 Kabupaten Boyolali Rp 2.010.299,30 Kota Tegal Rp
2.005.930,52 Kabupaten Sukoharjo Rp 1.998.153,18 Kabupaten Purbalingga Rp 1.996.814,94
Kabupaten Banyumas Rp1.983.261,84 Kabupaten Tegal Rp 1.968.446,34 Kabupaten Pati Rp
1.968.339,04 Kabupaten Pemalang Rp 1.940.890,41 Kota Magelang Rp 1.935.913,27
Kabupaten Wonosobo Rp 1.931.285,33 Kabupaten Purworejo Rp 1.911.850,80 Kabupaten
Kebumen Rp 1.906.781,84 Kabupaten Blora Rp 1.904.196,69 Kabupaten Grobogan Rp
1.894.032,10 Kabupaten Temanggung Rp 1.887.832,11 Kabupaten Brebes Rp 1.885.019,39
Kabupaten Rembang Rp 1.874.322,05 Kabupaten Sragen Rp 1.839.429,56 Kabupaten
Wonogiri Rp 1.839.043,99 Kabupaten Banjarnegara Rp 1.819.835,1. Itulah informasi terkait
penetapan UMK Jawa Tengah 2023 yang akan 21 November 2022 mendatang. Sementara
itu, Kota Semarang menduduki peringkat teratas pada daftar UMK Jawa Tengah 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan upah minimum kabupaten/kota November ini.Penetapan itu juga
termasuk untuk menentukan UMK Jawa Tengah 2023.Diketahui, Kemnaker akan segera menentapkan
UMK Jawa Tengah 2023 pada tanggal 21 November 2022.Perhitungan upah minimum kabupaten/kota
sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2021 tentang Pengupahan."Penghitungan
menggunakan PP 36/2021," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri.Indah juga mengungkapkan jika penentuan UMK akan
dilakukan 21 November 2022. "Tunggu. Tanggal 21 November diumumkan Insya Allah"
Sambungnya.Sementara itu, Kota Semarang menduduki peringkat teratas pada daftar UMK Jawa Tengah
2022. Ibu Kota Jawa Tengah ini tercatat memiliki upah minimum sebesar Rp 2.835.021,29.Berikut daftar
UMK Jawa Tengah 2022: Kota Semarang Rp 2.835.021,29 Kabupaten Demak Rp 2.513.005,89 Kabupaten
Kendal Rp 2.340.312,28 Kabupaten Semarang Rp 2.311.254,15 Kabupaten Kudus Rp 2.293.058,26
Kabupaten Cilacap Rp 2.230.731,50 Kota Pekalongan Rp 2.156.213,77 Kabupaten Batang Rp 2.132.535,02
Kota Salatiga Rp2.128.523,19 Kabupaten Jepara Rp 2.108.403,11 Kabupaten Pekalongan Rp 2.094.646,19
Kabupaten Magelang Rp 2.081.807,18 Kabupaten Karanganyar Rp 2.064.313,20 Kota Surakarta Rp
2.035.720,17 Kabupaten Klaten Rp 2.015.623,36 Kabupaten Boyolali Rp 2.010.299,30 Kota Tegal Rp
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2.005.930,52 Kabupaten Sukoharjo Rp 1.998.153,18 Kabupaten Purbalingga Rp 1.996.814,94 Kabupaten
Banyumas Rp1.983.261,84 Kabupaten Tegal Rp 1.968.446,34 Kabupaten Pati Rp 1.968.339,04 Kabupaten
Pemalang Rp 1.940.890,41 Kota Magelang Rp 1.935.913,27 Kabupaten Wonosobo Rp 1.931.285,33
Kabupaten Purworejo Rp 1.911.850,80 Kabupaten Kebumen Rp 1.906.781,84 Kabupaten Blora Rp
1.904.196,69 Kabupaten Grobogan Rp 1.894.032,10 Kabupaten Temanggung Rp 1.887.832,11 Kabupaten
Brebes Rp 1.885.019,39 Kabupaten Rembang Rp 1.874.322,05 Kabupaten Sragen Rp 1.839.429,56
Kabupaten Wonogiri Rp 1.839.043,99 Kabupaten Banjarnegara Rp 1.819.835,1.Itulah informasi terkait
penetapan UMK Jawa Tengah 2023 yang akan 21 November 2022 mendatang.
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Summary Sejak 2 November 2022 lalu, penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 melalui kantor
pos sudah dilakukan. Jika dalam satu perusahaan terdapat jumlah penerima BSU yang dinilai
cukup (sedikitnya 20 orang), maka pihak kantor pos akan menerjunkan petugas langsung ke
titik lokasi, seperti perusahaan, pabrik, atau kantor di mana pekerja atau karyawannya
menerima BSU.

JAKARTA. Sejak 2 November 2022 lalu, penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 melalui kantor
pos sudah dilakukan. Ada 3,6 juta pekerja yang memenuhi syarat penerima BSU dapat mengambil dana
bantuan Rp 600.000.Menurut Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris, pihaknya terus
berkoordinasi dengan Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan dan PIC (person in charge) berbagai perusahaan
tempat penerima BSU bekerja.Hal itu dilakukan untuk memastikan karyawan atau pekerja tersebut, dan
berikut kota/ lokasi tempat bekerja masing-masing penerima BSU.Sejauh ini, pihaknya gencar melakukan
sosialisasi kepada penerima BSU, untuk mengecek apakah mereka masuk dalam daftar penerima BSU.
Alur pengecekan BSU, masyarakat bisa mengecek informasi melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id,
bsu.kemnaker.go.id.Jika sudah dinyatakan sebagai penerima subsidi upah, tambahnya, penerima BSU
dapat memastikan apakah yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima BSU di Pos Indonesia dengan
melakukan pengecekan NIK e-KTP melalui aplikasi Pospay.Haris menegaskan seluruh penerima BSU telah
dibuatkan rekening secara kolektif, namun Pos Indonesia membantu proses pencairan dana BSU secara
tunai kepada para penerima BSU.Untuk itu pihaknya akan menyesuaikan lokasi pembayaran dengan
perusahaan masing-masing. Jika dalam satu perusahaan terdapat jumlah penerima BSU yang dinilai
cukup (sedikitnya 20 orang), maka pihak kantor pos akan menerjunkan petugas langsung ke titik lokasi,
seperti perusahaan, pabrik, atau kantor di mana pekerja atau karyawannya menerima BSU. JAKARTA.
Sejak 2 November 2022 lalu, penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 melalui kantor pos sudah
dilakukan. Ada 3,6 juta pekerja yang memenuhi syarat penerima BSU dapat mengambil dana bantuan Rp
600.000.Menurut Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris, pihaknya terus berkoordinasi
dengan Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan dan PIC (person in charge) berbagai perusahaan tempat
penerima BSU bekerja.Hal itu dilakukan untuk memastikan karyawan atau pekerja tersebut, dan berikut
kota/ lokasi tempat bekerja masing-masing penerima BSU.Sejauh ini, pihaknya gencar melakukan
sosialisasi kepada penerima BSU, untuk mengecek apakah mereka masuk dalam daftar penerima BSU.
Alur pengecekan BSU, masyarakat bisa mengecek informasi melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id,
bsu.kemnaker.go.id.Jika sudah dinyatakan sebagai penerima subsidi upah, tambahnya, penerima BSU
dapat memastikan apakah yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima BSU di Pos Indonesia dengan
melakukan pengecekan NIK e-KTP melalui aplikasi Pospay.Haris menegaskan seluruh penerima BSU telah
dibuatkan rekening secara kolektif, namun Pos Indonesia membantu proses pencairan dana BSU secara
tunai kepada para penerima BSU.Untuk itu pihaknya akan menyesuaikan lokasi pembayaran dengan
perusahaan masing-masing. Jika dalam satu perusahaan terdapat jumlah penerima BSU yang dinilai
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cukup (sedikitnya 20 orang), maka pihak kantor pos akan menerjunkan petugas langsung ke titik lokasi,
seperti perusahaan, pabrik, atau kantor di mana pekerja atau karyawannya menerima BSU.Sementara
itu, untuk percepatan penyaluran BSU sekaligus memberi kemudahan kepada pekerja, Kantor pos
memperpanjang waktu pelayanan, dari yang semula Senin - Sabtu menjadi Senin hingga Minggu hingga
hingga pukul 20.00 WIB."Target penyaluran BSU hingga akhir November 2022. Kami optimistis bisa
selesai lebih cepat dalam dua atau tiga minggu. PT Pos akan semakin menggencarkan publikasi mengenai
pencairan BSU di Kantorpos," kata Ketua Satgas Bansos PT Pos Indonesia (Persero) Hendrasari.Adapun
tata cara pencairan BSU lewat aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia dilakukan dengan langkah
berikut:Siapkan handphone (HP), lalu unduh Aplikasi PosPay di Play Store.Masuk ke aplikasi dan lakukan
registrasi akun. Caranya dengan membuat username, password, memasukkan kode OTP yang dikirim via
SMS, serta membuat PIN transaksi.Jika akun berhasil dibuat, masuk ke akun terdaftar dengan cara klik
tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kemenaker.Klik "BSU Kemenaker
1" pada bagian "Jenis Bantuan".Kemudian klik "Ambil Foto Sekarang" untuk mengambil foto e-KTP.
Apabila sistem tidak bisa memproses foto, bisa ambil ulang foto e-KTP Anda. Masukkan data pribadi.
Pastikan data yang diisi sudah benar dan lengkap, lalu klik "Lanjutkan".Dalam aplikasi PosPay akan
menampilkan status penerima BSU. Apabila NIK dan data sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker,
akan muncul QR Code dengan keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemenaker". Tunjukan
QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU".Apabila NIK dan data Anda tidak sesuai dengan data
penerima BSU Kemenaker, muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU".Penulis : Nur
Jamal ShaidEditor : Nur Jamal ShaidSementara itu, untuk percepatan penyaluran BSU sekaligus memberi
kemudahan kepada pekerja, Kantor pos memperpanjang waktu pelayanan, dari yang semula Senin Sabtu menjadi Senin hingga Minggu hingga hingga pukul 20.00 WIB."Target penyaluran BSU hingga akhir
November 2022. Kami optimistis bisa selesai lebih cepat dalam dua atau tiga minggu. PT Pos akan
semakin menggencarkan publikasi mengenai pencairan BSU di Kantorpos," kata Ketua Satgas Bansos PT
Pos Indonesia (Persero) Hendrasari.Adapun tata cara pencairan BSU lewat aplikasi Pospay milik PT Pos
Indonesia dilakukan dengan langkah berikut:Siapkan handphone (HP), lalu unduh Aplikasi PosPay di Play
Store.Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi akun. Caranya dengan membuat username, password,
memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta membuat PIN transaksi.Jika akun berhasil dibuat,
masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan
klik logo Kemenaker.Klik "BSU Kemenaker 1" pada bagian "Jenis Bantuan".Kemudian klik "Ambil Foto
Sekarang" untuk mengambil foto e-KTP. Apabila sistem tidak bisa memproses foto, bisa ambil ulang foto
e-KTP Anda. Masukkan data pribadi. Pastikan data yang diisi sudah benar dan lengkap, lalu klik
"Lanjutkan".Dalam aplikasi PosPay akan menampilkan status penerima BSU. Apabila NIK dan data sesuai
dengan data penerima BSU Kemenaker, akan muncul QR Code dengan keterangan "Selamat Anda
menerima QRCode BSU Kemenaker". Tunjukan QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana
BSU".Apabila NIK dan data Anda tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, muncul notifikasi
"NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU".Penulis : Nur Jamal ShaidEditor : Nur Jamal Shaid
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Positive

Summary Pada 2022, PT SPR Langgak telah mendapatkan tiga penghargaan dari dua Kementerian RI di
bidang keselamatan kerja. Sebelumnya, 25 Mei lalu, PT SPR Langgak mendapatkan
penghargaan kecelakaan nihil serta penghargaan perusahaan yang telah menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Kementerian Ketenagakerjaan
RI. Penghargaan Keselamatan Migas Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha I ini
merupakan pemberian apresiasi dari Kementerian ESDM RI kepada PT SPR Langgak yang
telah melakukan upaya menjaga keselamatan dan keamanan di wilayah kerja ataupun
operasinya. Hingga April 2022, PT SPR Langgak telah mencapai 2.451.199 jam kerja tanpa
kehilangan hari kerja karena kecelakaan kerja.

PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak kembali meraih penghargaan yang kesekian kalinya pada
2022. Kali ini anugerah penghargaan bergengsi diraih perusahaan migas yang beroperasi di Lapangan
Minyak Langgak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, yakni penghargaan Keselamatan Migas
2022 untuk kategori Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha I dari Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI) bertempat di Hotel Mason Pine, Bandung, Kamis (4/11).Pada
2022, PT SPR Langgak telah mendapatkan tiga penghargaan dari dua Kementerian RI di bidang
keselamatan kerja. Sebelumnya, 25 Mei lalu, PT SPR Langgak mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil
serta penghargaan perusahaan yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.Penghargaan Keselamatan Migas Patra Nirbhaya
Karya Utama Adinugraha I ini merupakan pemberian apresiasi dari Kementerian ESDM RI kepada PT SPR
Langgak yang telah melakukan upaya menjaga keselamatan dan keamanan di wilayah kerja ataupun
operasinya.Hingga April 2022, PT SPR Langgak telah mencapai 2.451.199 jam kerja tanpa kehilangan hari
kerja karena kecelakaan kerja. Penganugerahan penghargaan keselamatan migas diselenggarakan setiap
tahun berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 516 K/38/M.PE/89 tentang
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Pemberian Tanda Penghargaan dalam Bidang Keselamatan Kerja Pengusahaan Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi serta Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi.Penganugerahan Penghargaan Keselamatan
Migas 2022 diberikan pada puncak acara Forum Komunikasi Keselamatan Migas yang diselenggarakan
pada 3-4 November lalu di Bandung. Pada kegiatan ini turut hadir Sekjen Kementerian BUMN Susyanto,
Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji serta Direktur Teknik dan Lingkungan
Migas Mirza Mahendra selaku Kepala Inspeksi.Pimpinan Badan Usaha (BU) atau Badan Usaha Tambang
(BUT) Migas, Kepala Teknik dan Penyelidik, Pimpinan Perusahaan Penunjang Migas, Tim Independen
Pengendalian Keselamatan Migas serta akademisi dan praktisi bidang migas.Dirjen Migas Tutuka Ariadji
mengucapkan, selamat kepada para penerima penghargaan dan berharap torehan prestasi yang didapat
bisa dipertahankan dan disampaikan kepada para pekerja mereka sebagai penyemangat."Saya
mengucapkan selamat kepada BU/BUT yang memperoleh penghargaan keselamatan migas. Kami
berharap agar prestasi ini dipertahankan dan disampaikan kepada para pekerja lapangan sebagai
penyemangat. Bagi yang belum mendapatkan penghargaan, saya tetap memberikan apresiasi atas segala
usaha yang dilakukan sampai saat ini, semoga tetap berkomitmen dalam menjaga keselamatan migas"
ujarnya.Muhammad Habibi selaku Head of HSSE PT SPR Langgak didampingi HSE Team Leader Syafrizal
menyatakan, capaian yang diraih berkat kerja keras semua karyawan dan dukungan Manajemen PT SPR
Langgak.(epp/ifr)TAGS: pt spr langgak esdm ri penghargaan keselamatan migas Tweet Follow @riaupos
Riau Pos
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Neutral

Summary - Pemerintah Provinsi Riau berkirim surat ke Badan Pusat Statistik (BPS) Riau meminta data
terbaru terkait kondisi masyarakat dan pekerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Provinsi Riau, Imron Rosyadi, mengungkapkan, pihaknya akan meminta semua data di BPS
yang berkaitan dengan penetapan upah. "Misalnya, data inflasi, pertumbuhan ekonomi,
indeks harga konsumen serta data sebaran angkatan kerja dan pengangguran terbuka,"
katanya, Senin (7/11/2022). Seluruh data tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan
dan acuan untuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2023.

- Pemerintah Provinsi Riau berkirim surat ke Badan Pusat Statistik (BPS) Riau meminta data terbaru
terkait kondisi masyarakat dan pekerja.Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Riau, Imron
Rosyadi, mengungkapkan, pihaknya akan meminta semua data di BPS yang berkaitan dengan penetapan
upah."Misalnya, data inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks harga konsumen serta data sebaran
angkatan kerja dan pengangguran terbuka," katanya, Senin (7/11/2022).Seluruh data tersebut nantinya
akan dijadikan sebagai bahan dan acuan untuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun
2023.Namun untuk formulasi nya, pihaknya saat ini menunggu surat dari pemerintah pusat dalam hal ini
adalah Kementerian tenaga kerja."Kita menunggu surat edaran dari pusat terkait formulasi untuk UMP
tahun 2023," kata Imron.Sebab, kata Imron, regulasi formulasi penetapan UMP ditentukan oleh
pemerintah pusat. Sehingga daerah berada di posisi yang sulit dalam hal penetapan UMP ini.Sebab di
satu sisi pemerintah daerah harus mendengarkan dan menindaklanjuti tuntutan buruh yang meminta
kenaikan 10 - 13 persen.Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga harus menjalankan aturan dan
rambu-rambu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat."Karena regulasi itu ada di pusat, meskipun
kewenangan penetapan UMP itu di tangan pak gubernur, tapi regulasi itu di pusat, makanya kita tunggu
surat edaran dari pusat baru bisa kita putuskan," katanya.
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Summary SEMARANG, Lingkarjateng.id- Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah), Ganjar Pranowo
mendukung usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 yang disesuaikan
dengan laju inflasi di provinsi setempat. " Pemprov (Pemerintah Provinsi) Jawa Tengah
mengusulkan kenaikan UMP dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 minimal
sesuai laju inflasi di provinsi ini," ungkap Ganjar Pranowo pada Minggu, 6 November 2022.

SEMARANG, Lingkarjateng.id - Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah), Ganjar Pranowo mendukung
usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 yang disesuaikan dengan laju inflasi di
provinsi setempat. " Pemprov (Pemerintah Provinsi) Jawa Tengah mengusulkan kenaikan UMP dan upah
minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 minimal sesuai laju inflasi di provinsi ini," ungkap Ganjar Pranowo
pada Minggu, 6 November 2022. Menurut Ganjar, hal tersebut sesuai isi dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Pada salah satu pasalnya tertulis bahwa upah minimum
terdiri atas upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota yang dengan syarat tertentu
ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.Terkait dengan hal itu, Ganjar mengaku
sudah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan RI tentang tindakan jajarannya dalam menjaring aspirasi
kalangan serikat pekerja, pengusaha dan para pemangku kepentingan lainnya. "Kenapa? karena
ketentuannya menggunakan PP dan itu bukan kewenangan kami, tapi Presiden dan Kemenaker sebagai
leading sector- nya," imbuhnya. Soal usulan lainnya, Ganjar sepakat dan akan menyampaikannya kepada
pemerintah, sehingga ada pertimbangan untuk merevisi PP Nomor 36 tahun 2021. Ia berpendapat bahwa
PP itu bisa direvisi. Sebab, kondisi saat ini telah berubah dan situasi ekonomi dunia juga sedang
bergejolak. "Memang situasi ekonomi sekarang lagi bergerak, semua tahu bahwa inflasinya cukup tinggi,
kita juga tahu ekonomi tumbuh. Oleh karena itu, menjadi pertimbangan," katanya.

93

Title

BSU Rp600. 000 untuk 37.912 Pekerja Ada di Kantor Pos, Bisa Diambil Author
Ya

Https

Media

Okezone

Reporter

Date

07 November 2022

Tone

Link

http://economy.okezone.com/read/2022/11/07/320/2702282/bsu-rp600-000-untuk-37912-pekerja-ada-di-kantor-pos-bisa-diambil-ya

Neutral

Summary Pos Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Kota Bekasi, Jawa Barat mendapatkan alokasi
pembayaran bantuan subsidi upah (BSU) untuk 37.912 penerima, yang tersebar di sekitar
4.000 perusahaan di kota tersebut. Alokasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah disalurkan ke
PT Pos Indonesia untuk kemudian dikirim ke penerima manfaat yakni pekerja. Dalam
penyaluran BSU langsung ke perusahaan, lanjutnya, pihaknya tidak ingin membuat produksi
atau kinerja perusahaan atau komunitas terhenti, oleh karena itu dilakukan koordinasi
dengan PIC (person in charge) dari setiap perusahaan untuk mengatur penjadwalannya.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penyaluran BSU Kantor Pusat PT Pos Indonesia
(Persero) Hendrasari mengatakan pihaknya setiap hari memantau penyaluran BSU di seluruh
Indonesia.

Alokasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah disalurkan ke PT Pos Indonesia untuk kemudian dikirim ke
penerima manfaat yakni pekerja.Pos Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Kota Bekasi, Jawa Barat
mendapatkan alokasi pembayaran bantuan subsidi upah (BSU) untuk 37.912 penerima, yang tersebar di
sekitar 4.000 perusahaan di kota tersebut.Eksekutif General Manager KCU Kota Bekasi Sugianto
mengatakan, hingga Sabtu 5 November telah dibayarkan atau diserahkan kepada 4.922 penerima."Kami
membuka layanan penyaluran BSU hingga malam hari," ujarnya, dikutip dari Antara, Jakarta, Senin
(7/11/2022).Dalam pembayaran BSU, pihaknya menggunakan dua cara yakni dengan mendatangi
komunitas atau perusahaan pekerja.Dia mencontohkan, pada 8-9 November 2022, pihaknya siap
menerjunkan sejumlah petugas atau juru bayar di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)
Bantargebang."Ada sekitar 1.300 penerima di sana. Sebetulnya, mereka adalah para pemungut sampah
yang dibayar oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, tapi para pekerjanya ada di Bantargebang,
sehingga kami lah yang membayarkan. Itu menjadi prioritas utama kita," katanya.Dalam penyaluran BSU
langsung ke perusahaan, lanjutnya, pihaknya tidak ingin membuat produksi atau kinerja perusahaan atau
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komunitas terhenti, oleh karena itu dilakukan koordinasi dengan PIC (person in charge) dari setiap
perusahaan untuk mengatur penjadwalannya.Selain itu, pihaknya juga membuka loket di KCU Bekasi dan
delapan kantor cabang pembantu (KCP) yang tersebar di seluruh Kota Bekasi. Pihaknya mengantisipasi
para pekerja yang tidak memiliki waktu pada jam atau hari kerja."Kita membuka loket rata-rata dari pukul
08.00 WIB sampai malam jam 21.00 WIB, kita layani, bahkan saat BST (bantuan sosial tunai) kemarin, kita
sampai jam 22.00 WIB, kita layani. Kalau mereka tidak sempat, kita juga buka hari Sabtu dan Minggu,"
ujarnya.Sejauh ini, pihaknya telah merekrut petugas juru bayar dari kalangan mahasiswa yang sudah
terbukti dalam penyaluran berbagai bantuan sebelumnya yang mana dari total 120 orang, sekitar
setengahnya sudah diturunkan ke lapangan."Kita optimis selesai pada tanggal 14 November, yang
merupakan tanggal bayar utama. Sampai tanggal 14, kita yakin akan selesai. Memang kita sekali lagi
melihat realisasi pembayaran, begitu kita tidak banyak (tidak sesuai target) kita tambah juru bayarnya,"
ujar Sugianto.Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penyaluran BSU Kantor Pusat PT Pos Indonesia
(Persero) Hendrasari mengatakan pihaknya setiap hari memantau penyaluran BSU di seluruh Indonesia.
Pemantauan bisa dilakukan dan dilihat langsung mitra kerja PT Pos melalui dashboard Pos Giro Cash
(PGC) secara real time. "Dari Kementerian Tenaga Kerja memberikan kami sampai dengan akhir
November ini atau satu bulan, namun kami akan bisa menyelesaikan lebih cepat dalam dua atau tiga
minggu. Progres kita selama ini, per hari ini, sangat baik," katanya. Dari total 3,6 juta penerima, PT Pos
sudah menyerahkan BSU kepada hampir 600 ribu penerima dengan rincian 44.973 di hari pertama,
kemudian 176. 304 di hari kedua, 239. 517 di hari ketiga, dan 138. 198 di hari keempat. Hendra
menegaskan pihaknya tetap melayani hingga malam dan di akhir pekan. Hal itu sebagai komitmen PT Pos
agar BSU sampai di tangan penerima.
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Positive

Summary SEMARANG, Joglo Jawa Tengah- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung usulan
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 yang disesuaikan dengan laju inflasi di
Jawa Tengah. "Pemprov Jawa Tengah mengusulkan kenaikan UMP dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2023 minimal sesuai laju inflasi di provinsi ini," katanya, Minggu
(6/11/22). Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi di
depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (12/10). Sekretaris KSPI Jawa Tengah, Aulia
Hakim menyampaikan bahwa nilai 13% tersebut diperoleh dari prediksi inflasi dan
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mendatang.

SEMARANG, Joglo Jawa Tengah - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung usulan kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 yang disesuaikan dengan laju inflasi di Jawa Tengah.
Menurutnya, hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Pemprov Jawa Tengah mengusulkan kenaikan UMP dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023
minimal sesuai laju inflasi di provinsi ini," katanya, Minggu (6/11/22). Ganjar mengatakan, menurut PP
No.23 tentang pengupahan itu terdapat salah satu pasal yang menyebutkan upah minimum terdiri atas
upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota. Upah tersebut menggunakan syarat
tertentu ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Terkait dengan hal itu, ia
mengaku sudah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan RI. Bahwa jajarannya dalam menjaring aspirasi
kalangan serikat pekerja, pengusaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. "Kenapa? karena
ketentuannya menggunakan PP dan itu bukan kewenangan kami, tapi Presiden dan Kemenaker sebagai
leading sector - nya," ujarnya. Soal usulan lainnya, Ganjar sepakat dan akan menyampaikannya kepada
pemerintah. Sehingga ada pertimbangan untuk merevisi PP Nomor 36 tahun 2021. Ia berpendapat bahwa
PP itu bisa direvisi, sebab kondisi saat ini telah berubah dan situasi ekonomi dunia juga sedang bergejolak.
"Memang situasi ekonomi sekarang lagi bergerak, semua tahu bahwa inflasinya cukup tinggi, kita juga
tahu ekonomi tumbuh, oleh karena itu menjadi pertimbangan," katanya.Sebelumnya, Konfederasi
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Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (12/10).
Mereka menuntut kenaika upah sebanyak 13%. Sekretaris KSPI Jawa Tengah, Aulia Hakim menyampaikan
bahwa nilai 13% tersebut diperoleh dari prediksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023
mendatang. Upah Minimum Provinsi (UMP) akan ditetapkan pada 20 November 2022 mendatang.
Kemudian menyusul pengesahan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 30 November 2022.
"Analisa kajian kami di KSPI inflasi tahun depan akan tembus 7%. Kedua adalah pertumbuhan ekonomi,
prediksi kami akan tembus 4,8%. Artinya, kalau itu pertumbuhan dan inflasi itu hanya 12,8%, kami
bulatkan menjadi 13%," jelasnya. Tuntutan tersebut dinilai tepat lantaran berkaca pada 2 provinsi lain
yang tidak berpedoman pada UU Cipta Kerja dalam menentukan upah, yakni Jawa Timur dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY). Hingga saat ini, kedua provinsi tersebut tidak menerima sanksi apapun.
Berdasarkan informasi dari survey KSPI, sebanyak 60% buruh di Jawa Tengah saat ini memenuhi
kebutuhan hidupnya dengan hutang. Angka tersebut mengalami kenaikan lantaran pada tahun 2021 lalu,
jumlahnya sebesar 40%. "Teman-teman yang bekerja contoh di daerah Semarang, yang hutang masih
40%. Sekarang yang berhutang itu itu hampir 60%," ujarnya.
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Positive

Summary Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah) Ganjar Pranowo mendukung usulan kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) tahun 2023 yang disesuaikan dengan laju inflasi di provinsi
setempat. "Pemprov Jawa Tengah mengusulkan kenaikan UMP dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2023 minimal sesuai laju inflasi di provinsi ini," katanya di Semarang,
Minggu (6/11).

Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah) Ganjar Pranowo mendukung usulan kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) tahun 2023 yang disesuaikan dengan laju inflasi di provinsi setempat."Pemprov Jawa
Tengah mengusulkan kenaikan UMP dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 minimal sesuai laju
inflasi di provinsi ini," katanya di Semarang, Minggu (6/11).Menurut Ganjar, hal tersebut sesuai isi dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, yang pada salah satu pasalnya tertulis
upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota yang dengan
syarat tertentu ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.Terkait dengan hal itu,
Ganjar mengaku sudah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan RI tentang tindakan jajarannya dalam
menjaring aspirasi kalangan serikat pekerja, pengusaha, dan para pemangku kepentingan
lainnya."Kenapa? karena ketentuannya menggunakan PP dan itu bukan kewenangan kami, tapi Presiden
dan Kemenaker sebagai leading sector- nya," ujarnya.Soal usulan lainnya, Ganjar sepakat dan akan
menyampaikannya kepada pemerintah, sehingga ada pertimbangan untuk merevisi PP Nomor 36 tahun
2021.Ia berpendapat bahwa PP itu bisa direvisi, sebab kondisi saat ini telah berubah dan situasi ekonomi
dunia juga sedang bergejolak."Memang situasi ekonomi sekarang lagi bergerak, semua tahu bahwa
inflasinya cukup tinggi, kita juga tahu ekonomi tumbuh, oleh karena itu menjadi pertimbangan," katanya.
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Positive

Summary Kabar UMK Solo 2023 tentunya kini dinantikan buruh. Namun, kejelasan UMK Solo 2023 ini
belum ada kepastian dari pemerintah. Kelompok serikat pekerja/serikat buruh Kota Solo
menolak bila penghitungan UMK Solo 2023 didasarkan regulasi tersebut, menggunakan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Penolakan
penghitungan UMK Solo 2023 dengan PP Pengupahan bukan tanpa alasan.

Kabar UMK Solo 2023 tentunya kini dinantikan buruh.Namun, kejelasan UMK Solo 2023 ini belum ada
kepastian dari pemerintah.Besaran upah minimum 2023 akan diumumkan Kementerian Ketenagakerjaan
RI sekira 21 November 2022.Penghitungan besaran upah tersebut didasarkan pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.Kelompok serikat pekerja/serikat buruh
Kota Solo menolak bila penghitungan UMK Solo 2023 didasarkan regulasi tersebut, menggunakan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.Seperti yang disampaikan Ketua
KSPSI Kota Solo, Wahyu Rahadi."Kami sudah ketemu dengan Wali Kota (Gibran Rakabuming Raka). Yang
intinya serikat pekerja/serikat buruh menolak penggunaan PP 36 ke dalam penetapan UMK baru 2023,"
kata Wahyu kepada TribunSolo.com, Rabu (2/11/2022).Penolakan penghitungan UMK Solo 2023 dengan
PP Pengupahan bukan tanpa alasan.Menurut Wahyu, kesejahteraan buruh bisa tergerus.Mengingat
penghitungan upah tersebut didasarkan besaran tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.Adapun
tingkat inflasi Jawa Tengah saat ini berada di kisaran 6,4 persen.Bila kenaikan upah minimum hanya 6,4
persen, bukan tidak mungkin tingkat kesejahteraan buruh akan tergerus selama 2023.Oleh karenanya,
serikat pekerja/serikat buruh Kota Solo mengusulkan kenaikan upah minimum 2023 sebesar 10
persen."Titik itu paling moderat," kata Wahyu.Usulan besaran kenaikan upah minimum tersebut juga
didasarkan hasil survei independen yang dilakukan serikat pekerja/serikat buruh Kota Solo.Survei
tersebut menggunakan 60 parameter yang sebelumnya tertuang dalam PP Nomor 78 Tahun 2015.Lokasi
survei menyasar empat pasar yang ada di Kota Solo.Dari survei itu, didapati bila besaran UMK Solo 2023
berada di kisaran Rp 2,4 juta.Bila mengacu itu, besaran UMK Solo 2023 bisa berada di kisaran 20
persen.Namun serikat pekerja/serikat buruh Kota Solo menilai besaran paling relevan 10 persen atau
berada di kisaran Rp 2,2 juta."Upah harus mensejahterakan sesuai ketentuan UUD 1945 bahwa upah itu
menjadi kompenen semua warga Indonesia hidup layak," ucap Wahyu.Berikut besaran UMK Solo dari
tahun 2019 sampai 2022 :Tahun 2019 : Rp 1.802.700Tahun 2022 : Rp 1.956.000Tahun 2021: Rp
2.013.810Tahun 2022 : Rp 2.035.720
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Positive

Summary Berikut ini update info tentang kenaikan UMK Malang 2023 dan daerah lain di Indonesia.
Diwartakan sebelumnya, besaran UMK Malang 2023 dan daerah lain di Indonesia akan
segera ditetapkan. Dikabarkan besaran UMK Malang 2023 dan daerah lain akan mengalami
kenaikan. Seperti informasi yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker
terkait kenaikan UMK Malang 2023 dan daerah lain di Indonesia.

Berikut ini update info tentang kenaikan UMK Malang 2023 dan daerah lain di Indonesia.Diwartakan
sebelumnya, besaran UMK Malang 2023 dan daerah lain di Indonesia akan segera ditetapkan.Dikabarkan
besaran UMK Malang 2023 dan daerah lain akan mengalami kenaikan.Seperti informasi yang
disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker terkait kenaikan UMK Malang 2023 dan
daerah lain di Indonesia.Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan
bahwa proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dan kabupaten/kota (UMK) masih
berlangsung hingga saat ini."Sementara ini masih digodok. Belum ditetapkan," katanya ketika ditemui
saat Festival Pelatihan Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di Jakarta, melansir dari
ANTARA via Surya.co.id.Menurut dia, para pemangku kepentingan ketenagakerjaan masih menjalani
proses yang diperlukan sebelum dilakukan penetapan UMP dan UMK.Sebelumnya, Dewan Pengupahan
Nasional telah mencapai beberapa kesepakatan terkait Upah Minimum 2023, termasuk penetapan untuk
UMP dilakukan paling lambat 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.Rekomendasi data
dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai acuan untuk penetapan, juga paling lambat diterima oleh Dewan
Pengupahan Nasional pada 7 November 2022.UMP 2023 juga akan ditetapkan menggunakan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta
Kerja."Segera selesai, sebelum November ini. Pasti ada kenaikan, persentasenya sesuai dengan inflasi,"
katanya.Inflasi merupakan salah satu komponen dalam penetapan UMP bersama dengan beragam faktor
lain termasuk pertumbuhan ekonomi.Terkait hal itu, Wamenaker Afriansyah meminta pemahaman dari
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para pemangku kepentingan ketenagakerjaan mengingat proses penetapan UMP dan UMK yang masih
berlangsung sampat saat ini.Penetapan UMP dan UMK Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa aspirasi
pekerja serta pengusaha didengar dalam proses penetapan UMP serta UMK 2023 yang akan dilakukan
November 2022.Dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (20/10) lalu, Menaker menuturkan telah meminta
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro
Putri untuk menyerap aspirasi para pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk pekerja dan
pengusaha.Untuk diketahui, besaran UMK Kota Malang tahun 2022 sebesar Rp 2.994.143,98/Besaran
UMK itu naik Rp 23 ribu atau 0,78 persen dibanding tahun sebelumnya atau tahun 2021 yang mencapai
Rp 2.970.502,00Rencananya, UMK Malang 2023 akan segera ditetapkan pada bulan Ini.Berikut UMK Jawa
Timur 2022 untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur :1. Kota Surabaya Rp 4.375.479,192. Kabupaten
Gresik Rp 4.372.030,513. Kabupaten Sidoarjo Rp 4.368.581,854. Kabupaten Pasuruan Rp 4.365.133,195.
Kabupaten Mojokerto Rp 4.354.787,176. Kabupaten Malang Rp 3.068.275,367. Kota Malang Rp
2.994.143,988. Kota Pasuruan Rp 2.838.837,649. Kota Batu Rp 2.830.637,0910. Kabupaten Jombang Rp
2.654.095,8811. Kabupaten Probolinggo Rp 2.553.265,9512. Kabupaten Tuban Rp 2.539.224,8813. Kota
Mojokerto Rp 2.510.452,3614. Kabupaten Lamongan Rp 2.501.977,2715. Kota Probolinggo Rp
2.376.240,6316. Kabupaten Jember Rp 2.355.662,9117. Kabupaten Banyuwangi Rp 2.328.899,1218. Kota
Kediri Rp 2.118.116,6319. Kabupaten Bojonegoro Rp 2.079.568,0720. Kabupaten Kediri Rp
2.043.422,9321. Kota Blitar Rp 2.039.024,4422. Kabupaten Tulungagung Rp 2.029.358,6723. Kabupaten
Blitar Rp 2.015.071,1824. Kabupaten Lumajang Rp 2.000.607,2025. Kota Madiun Rp 1991.105,7926.
Kabupaten Sumenep Rp 1.978.927,2227. Kabupaten Nganjuk Rp 1.970.006,4128. Kabupaten Ngawi Rp
1.962.585,9929. Kabupaten Pacitan Rp 1.961.154,7730. Kabupaten Bondowoso Rp 1.958.640,1231.
Kabupaten Madiun Rp 1.958.410,3132. Kabupaten Magetan Rp 1.957.329,4333. Kabupaten Bangkalan
Rp 1.956.773,4834. Kabupaten Ponorogo Rp 1.954.281,3235. Kabupaten Trenggalek Rp 1.944.932,7536.
Kabupaten Situbondo Rp1.942.750,7737. Kabupaten Pamekasan Rp 1.939.686,3938. Kabupaten
Sampang Rp 1.922.122,97Update berita terbaru di Google News SURYAMALANG.
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Neutral

Summary Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku telah menyurati Kementerian
Ketenagakerjaan RI terkkait UMP 2023. Pasalnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
berniat untuk menaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota
(UMK) tahun 2023.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku telah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan RI
terkkait UMP 2023.Ganjar Pranowo juga mengajukan usulan tersebut untuk tujuan menjaring aspirasi
kalangan serikat pekerja, pengusaha, dan para pemangku kepentingan lainnya mengenai rencana
tersebut.Bisa jadi sebuah kabar gembira sekaligus angin segar bagi banyak kalangan dalam sektor apapun
di wilatah Jawa tengah.Pasalnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berniat untuk menaikan upah
minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2023.Bahkan ia juga
mendukung agar kenaikan UMK 2023 ini disesuaikan dengan laju inflasi di wilayah
pemerintahannya."Pemprov (Pemerintah Provinsi) Jawa Tengah mengusulkan kenaikan UMP dan upah
minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 minimal sesuai laju inflasi di provinsi ini," katanya di Semarang,
Minggu (6/11/2022).Adapun Ganjar mengaku telah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan RI
tentangHal tersebut dilakukan karena menaikan UMP dan UMK harus dengan PP yang bukan menjadi
kewenangannya, melainkan kewenangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi serta Kemenaker."Kenapa?
Karena ketentuannya menggunakan PP dan itu bukan kewenangan kami, tapi Presiden dan Kemenaker
sebagai leading sector- nya," jelas mantan Wali Kota Semarang ini.Sedangkan mengenai usulan lainnya,
Ganjar sepakat dan akan menyampaikannya kepada pemerintah, sehingga ada pertimbangan untuk
merevisi PP Nomor 36 tahun 2021, melansir dari Suara.com, jejaring AyoSemarang.com.
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Positive

Summary Simak informasi lowongan kerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam artikel ini. Bank
Mandiri membuka lowongan kerja terbaru untuk mengisi tiga posisi hingga 31 Desember
2022. Sebagai informasi, Bank mandiri yang termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini
didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998. Kini Bank Mandiri memiliki banyak cabang yang
tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

Simak informasi lowongan kerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam artikel ini.Bank Mandiri membuka
lowongan kerja terbaru untuk mengisi tiga posisi hingga 31 Desember 2022.Lowongan kerja dibuka untuk
lulusan sarjana atau S1 dari berbagai jurusan.Sebagai informasi, Bank mandiri yang termasuk Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) ini didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998.Kini Bank Mandiri memiliki banyak
cabang yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.Berikut informasi lowongan kerja terbaru Bank
Mandiri
dikutip
dari
Instagram
resmi
@Kemnaker,
Senin
(7/11/2022):1.Kualifikasi:2.Kualifikasi:3.Kualifikasi:Cara PendaftaranBagi anda yang berminat dapat
melakukan pendaftaran di laman resmiPihak Bank Mandiri akan melakukan sejumlah seleksi bagi para
pelamar.Perlu diperhatikan, proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya.Bila ada pihak atau oknum yg
mengaku dapat membantu proses seleksi hingga diterima dan meminta imbalan, bisa dipastikan itu
sebuah penipuan.Selain itu, hanya pelamar yang memenuhi syarat yang akan dipanggil untuk mengikuti
seleksi selanjutnya.
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Summary UMK 2023 Jawa Tengah rencananya akan ditetapkan pada 21 November 2022 ini. Hal
tersebut terkait dengan rencana Kementerian Ketenagakerjaan yang diketahui sudah akan
menerapkan UMK 2023 Jawa Tengah. Diketahui para buruh menginginkan agar UMK 2023
Jawa Tengah naik minimal 13 persen. Akan kah jadi UMK 2023 tertinggi di wilayah Jawa
Tengah?

UMK 2023 Jawa Tengah rencananya akan ditetapkan pada 21 November 2022 ini. Hal tersebut terkait
dengan rencana Kementerian Ketenagakerjaan yang diketahui sudah akan menerapkan UMK 2023 Jawa
Tengah. Dengan penetapan ini, kita akan mengetahui jumlah UMK Semarang, UMK Solo, UMK Sukoharjo,
UMK Banyumas, UMK Salatiga, UMK Boyolali, hingga kota-kota lain dalam daftar UMK Jawa Tengah
2023.Diketahui para buruh menginginkan agar UMK 2023 Jawa Tengah naik minimal 13 persen.Disisi lain,
penghitungan upah minimum tersebut akan disesuaikan dengan PP nomor 35 tahun 2021 tentang
pengupahan. Lantas bagaimanakah dengan UMK Semarang di tahun 2023 mendatang? Akan kah jadi
UMK 2023 tertinggi di wilayah Jawa Tengah? Untuk menjawab teka-teki tersebut mari kita intip daftar
lengkap UMK Jawa Tengah 2022.Kabupaten Purworejo Rp 1.911.850,80 Kabupaten Kebumen Rp
1.906.781,84 Kabupaten Blora Rp 1.904.196,69 Kabupaten Grobogan Rp 1.894.032,10Kabupaten
Temanggung Rp 1.887.832,11Kabupaten Brebes Rp 1.885.019,39 Kabupaten Rembang Rp 1.874.322,05
Kabupaten Sragen Rp 1.839.429,56 Kabupaten Wonogiri Rp 1.839.Kota Tegal Rp 2.005.930,52 Kabupaten
Sukoharjo Rp 1.998.153,18 Kabupaten Purbalingga Rp 1.996.814,94 Kabupaten Banyumas
Rp1.983.261,84Kabupaten Tegal Rp 1.968.446,34 Kabupaten Pati Rp 1.968.339,04Kabupaten Pemalang
Rp 1.940.890,41 Kota Magelang Rp 1.935.913,27 Kabupaten Wonosobo Rp 1.931.Kabupaten Batang Rp
2.132.535,02 Kota Salatiga Rp2.128.523,19 Kabupaten Jepara Rp 2.108.403,11 Kabupaten Pekalongan Rp
2.094.646,19Kabupaten Magelang Rp 2.081.807,18 Kabupaten Karanganyar Rp 2.064.313,20Kota
Surakarta Rp 2.035.720,17 Kabupaten Klaten Rp 2.015.623,36 Kabupaten Boyolali Rp 2.010.Kabupaten
Banjarnegara Rp 1.819.835,1. Demikianlah daftar lengkap UMK Jawa Tengah 2022 yang mneyebutkan
Kota Semarang tertinggi. Lantas benarkah UMK Kota Semarang masih menempati urutan tertinggi dalam
daftar UMK Jawa Tengah 2023?***Ketahui selengkapnya, daftar lengkap UMK Jawa Tengah 2022 di
mana Kota Semarang tertinggi. Kota Semarang Rp 2.835.021,29 Kabupaten Demak Rp
2.513.005,89Kabupaten Kendal Rp 2.340.312,28 Kabupaten Semarang Rp 2.311.254,15Kabupaten Kudus
Rp 2.293.058,26 Kabupaten Cilacap Rp 2.230.731,50 Kota Pekalongan Rp 2.156.
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Neutral

Summary Begini Penyaluran BSU Tahap VII Melalui PT Pos IndonesiaTak Punya Rekening Himbara,
Calon Penerima akan Terima BSU Lewat Kantor Pos. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyampaikan, penyaluran tahap VII ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang
memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. BSU Anda Cair Lewat Kantor Pos, Ini
Cara AmbilnyaPenyaluran BSU Rp600. 000 Lewat Pos Indonesia, Ini Cara Cek Daftar Penerima
di Pospay. Kementerian Ketenagakerjaan terus menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah
(BSU) tahun 2022 pada tahap VII melalui PT Pos Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan terus menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 pada
tahap VII melalui PT Pos Indonesia. Masing-masing penerima program BSU tahun ini akan memperoleh
uang tunai sebesar Rp 600.000. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan, penyaluran tahap
VII ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022."Penyaluran
BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Menaker
dalam keterangannya, dikutip Senin (7/11). Penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui dua mekanisme,
yakni melalui transfer ke rekening bank yang tergabung dalam bank Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara) dan PT Pos Indonesia. Adapun, syarat penerima manfaat BSU 2022 yakni menjadi peserta aktif
program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Lalu, Warga Negara Indonesia
yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.BSU Anda Cair Lewat Kantor Pos, Ini Cara AmbilnyaPenyaluran
BSU Rp600. 000 Lewat Pos Indonesia, Ini Cara Cek Daftar Penerima di PospayKemudian, calon penerima
BSU mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Sementara bagi Pekerja/Buruh yang bekerja
di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka
persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau
Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Selanjutnya, BSU diprioritaskan bagi
pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres
Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan, dan dikecualikan untuk PNS dan TNI/POLRI Sementara
itu, penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki
rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. Menurutnya, untuk pencairan BSU
melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara. Kantor
Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi
dan validasi. "Kantor Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada
penerima BSU melalui perusahaan. Nah nanti penyaluran dilakukan dengan 2 (dua) skema, secara kolektif
di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. untuk mengetahui penerima BSu
terdaftar di kantor Pos dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," ucapnya.Begini
Penyaluran BSU Tahap VII Melalui PT Pos IndonesiaTak Punya Rekening Himbara, Calon Penerima akan
Terima BSU Lewat Kantor PosDia berharap, penyaluran BSU baik melalui bank Himbara maupun PT Pos
Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat.
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Positive

Summary Hingga Senin 7 November 2022, penyaluran Bansos PKH tahap 4 tahun 2022 masih
berlangsung.. Bagi anda yang terdaftar dan masih menunggu pencairan Bantuan Sosial
Program Keluarga Harapan/ Bansos PKH masih ada waktu.. Kementerian Sosial (Kemensos)
RI hingga saat ini masih terus menyalurkan Bansos PKH kepada yang berhak menerimanya.
Adapun masyarakat yang berhak menerima Bansos PKH tahap 4 tahun 2022 ini dapat
mencairkan dana pada bulan November..

Bagi anda yang terdaftar dan masih menunggu pencairan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan/
Bansos PKH masih ada waktu. Hingga Senin 7 November 2022, penyaluran Bansos PKH tahap 4 tahun
2022 masih berlangsung. Kementerian Sosial (Kemensos) RI hingga saat ini masih terus menyalurkan
Bansos PKH kepada yang berhak menerimanya. Adapun masyarakat yang berhak menerima Bansos PKH
tahap 4 tahun 2022 ini dapat mencairkan dana pada bulan November. Untuk metode penyaluran Bansos
PKH ke keluarga Penerima Manfaat melalui Bank tanpa potongan biaya administrasi. Adapun bank-bank
yang melayani penyaluran Bansos PKH ini diantaranya, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN. Lalu, apakah
nama anda termasuk di dalam daftar pencairan Bansos PKH tahap 4 bulan November 2022 ini. Anda bisa
mengeceknya dengan cara sebagai berikut: 1. Langkah Pertama, daftar pencairan Bansos PKH tahap 4
November 2022 bisa dicek melalui ponsel. Caranya, buka browser pada ponsel anda. 2. Langkah kedua,
pada bagian pencarian browser, buka laman cekbansos.kemensos.go.id3. Langkah ketiga,
bansos.kemensos.go.id4. Setelah link terbuka, Langkah keempat masukkan alamat penerima sesuai
KTP.5. Langkah kelima Masukkan nama penerima sesuai KTP.6. Akan muncul kode captcha, lalu ketik
kode captcha yang tersedia.Selain Bansos PKH, ada beberapa bantuan pemerintah yang juga dicairkan
dibulan November 2022 ini seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), BSU dan BPNT. Berikut link bantuan
sosial yang akan cair dibulan November 2022 :1. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos
PKH)Bansos PKH merupakan salah satu bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI.
Dibulan November ini merupakan penyaluran Bansos PKH tahap 4. Ada 7 kriteria penerima Bansos PKH
yaitu ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas, siswa SD, SMP dan siswa SMA. Bagi anda yang
terdaftar menjadi penerima Bansos PKH tahap 4 tahun 2022, silahkan kunjungi link Besaran yang diterima
oleh penerima Bansos PKH beragam mulai Rp225 Ribu hingga Rp750 Ribu sesuai kriteria.2. Bansos
BPNTBantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini juga akan segera dicairkan dibulan
November. Jika anda menjadi salah satu penerima Bansos BPNT cek informasi penyalurannya di Besaran
bantuan yang diterima di kisaran Rp200 Ribu. Bansos BSU (Bantuan subsidi upah/gaji) merupakan
program Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Bansos BSU ini diberikan kepada pekerja
yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta. Besaran
BSU yang diterima dibulan November ini sebesar Rp600 Ribu per orang.Porgram Presiden Joko Widodo
ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Pemilik kartu Prakerja ini akan mendapatkan
insentif sebesar Rp3.500.000 dengan rincian Biaya pelatihan sebesar Rp1.000.000, biaya pasca pelatihan
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selama 4 bulan sebesar Rp600. 000 dan insentif survey sebesar Rp150.000. Jika anda pemilik Kartu
Prakerja segera kunjungi link (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa diberikan sebesar Rp300.000. silahkan
cek linknya di 6. BLT Ojek Online Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga diberikan kepada pekerja Ojek
Online. Besaran yang diterima mencapai Rp150. 000 perbulan yang diberikan langsung 4 bulan atau
sebesar Rp600.000.Jika anda seorang Ojek Online anda bisa cek linknya Nelayan diberikan sebesar Rp600.
000 per nelayan juga akan disalurkan dibulan November ini, kunjungi Bantuan Langsung Tunai (BLT)
UMKM dijadwalkan akan disalurkan dibulan Oktober, namun dikarenakan masih adanya beberapa
penyesuaian, BLT UMKM kemungkinan akan dicairkan dibulan November. Untuk info lebih lanjut bisa
diakses di Setiap pelaku UMKM akan mendapatkan BLT sebesar Rp1,2 juta. Itulah 8 link bansos yang akan
cair dibulan November 2022 ini. Jika anda sebegai penerimanya, segeralah cairkan bantuan anda ke Bank
atau ATM penyalur bantuan sosial.
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Negative

Summary Bahkan, bantuan yang diberikan mencapai Rp10,5 juta per bulan. Artinya jika gaji kamu Rp5
juta maka selama enam bulan kamu akan mendapat Rp10,5 juta dari pemerintah..
Bisnis.com, SOLO- Gelombang PHK sedang menjadi momok menakutkan bagi para pekerja
di berbagai sektor. Meski demikian, beberapa orang yang beruntung tentu akan merasa
terbantu dengan adanya bantuan sosial.

Bisnis.com, SOLO - Gelombang PHK sedang menjadi momok menakutkan bagi para pekerja di berbagai
sektor.Meski demikian, beberapa orang yang beruntung tentu akan merasa terbantu dengan adanya
bantuan sosial .Pada bulan November 2022 ini, pemerintah dikabarkan telah menyiapkan delapan jenis
bantuan sosial kepada mereka yang pantas mendapatkan dan lolos verifikasi.Bantuan sosial tersebut
mencakup, BLT BBM, BLT UMKM, PKH, BNPT, Kartu Prakerja dan sebagainya.Lalu, bagaimana nasib
mereka yang terkena PHK? Tenang saja, pemerintah telah menyiapkan program khusus untuk mereka
yang jadi korban PHK perusahaan.Bahkan, bantuan yang diberikan mencapai Rp10,5 juta per
bulan.Program yang digagas pemerintah untuk membantu pekerja yang terkena PHK tersebut adalah
Program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan).Program ini merupakan kerjasama antara Kemnaker
dengan BPJS Ketenagakerjaan.Meski demikian, hanya mereka yang punya gaji maksimal Rp5 juta yang
bisa mengajukan klaim ini. Bagi pekerja yang terkena PHK, maka pemerintah akan membayarkan 45%
dari gaji kamu di tiga bulan pertama.Baru kemudian, pemerintah akan memberi kamu gaji sebesar 25%
dari gaji kamu sebelumnya di bulan berikutnya.Artinya jika gaji kamu Rp5 juta maka selama enam bulan
kamu akan mendapat Rp10,5 juta dari pemerintah. Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi
dan bisnis melalui email Anda.
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Neutral

Summary Pencairan BSU di Kantor Pos Wonomulyo dimulai sejak tanggal 2 November 2022.
Penerimaan BSU di kantor Pos Wonomulyo di dominasi tenaga kesehatan dan aparat desa.

Sebenyakan 472 penerima bantuan subsidi upah (BSU) di kantor Pos Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten
Polman.Pencairan BSU di Kantor Pos Wonomulyo dimulai sejak tanggal 2 November 2022." Pencairannya
sejak tanggal 2 November, sebanyak 472 penerima yang terdaftar dalam surat pemberitahuan" ungkap
Badar, Senin, (7/11/2022).Dikatakan, saat ini sebanyak 331 penerima BSU telah mencairkan
bantuannya.Penerimaan BSU di kantor Pos Wonomulyo di dominasi tenaga kesehatan dan aparat
desa."Paling banyak yang terima ini tenaga kesehatan, ada beberapa aparat desa dan tenanga kontrak
kecamatan" katanya.Sebagai Informasi, kantor Pos Wonomulyo melayani pencairan BSU bagi warga di
tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Polman.Diantaranya, Kecamatan Wonomulyo, Tapango,
Matakali, Bulo, Tutar, Matangga dan Kecamatan Mapilli.Syarat pencairan BSU di kantor Pos Wonomulyo
hanya membawa KTP.Lalu petugas kantor Pos akan mencocokkan data penerima di dalam suatu
aplikasi.Berikut ini cara pengecekan NIK melalui Pospay yang aplikasinya dapat didownload di
playastore.Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi akun.Caranya dengan membuat username,
password, memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta membuat PIN transaksi.Jika akun berhasil
dibuat, masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama
dan klik logo Kemnaker.Klik "BSU Kemenaker 1" di kolom "Jenis Bantuan".Masuk ke aplikasi dan lakukan
registrasi akun.Caranya dengan membuat username, password, memasukkan kode OTP yang dikirim via
SMS, serta membuat PIN transaksi.Jika akun berhasil dibuat, masuk ke akun terdaftar dengan cara klik
tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kemnaker.Klik "BSU Kemenaker 1"
di kolom "Jenis Bantuan".Siapkan e-KTP, lalu klik "Ambil Foto Sekarang".Hasil foto e-KTP harus jelas agar
terApabila tidak terdeteksi oleh sistem maka bisa ambil ulang foto e-KTP Anda.Lengkapi seluruh data
pribadi Anda, lalu klik "Lanjutkan".Dalam aplikasi PosPay akan menampilkan status penerima BSU.
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Neutral

Summary Agar pekerja bisa lebih paham, simak penjelasan berikut ini mengenai apakah BSU tahap 8
cair hari ini serta pencairannya melalui Kantor Pos atau Bank Himbara. Sejumlah pekerja
banyak yang mempertanyakan jika BSU tahap 8 cair hari diambil di Kantor Pos atau Bank
Himbara? Akan tetapi, pekerja lainnya masih ada yang mengeluhkan karena tak kunjung
mendapatkan pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu baik itu melalui rekening Bank Himbara
maupun di Kantor Pos. BSU tahap 8 cair hari ini menjadi santer perbincangan sejumlah
pekerja, terlebih bagi mereka yang masih belum mendapatkan pencairan BLT Subsidi Gaji
Rp600 ribu dari Kemnaker.

Sejumlah pekerja banyak yang mempertanyakan jika BSU tahap 8 cair hari diambil di Kantor Pos atau
Bank Himbara? Simak ulasan dari Kemnaker terkait jadwal dan mekansime pencairannya.BSU tahap 8
cair hari ini menjadi santer perbincangan sejumlah pekerja, terlebih bagi mereka yang masih belum
mendapatkan pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu dari Kemnaker.Tak heran jika pertanyaan BSU tahap
8 kapan cair semakin menyeruak, pasalnya sebagian pekerja dari tahap awal penyaluran hingga tahap
ketujuh di pekan lalu mengaku masih belum terdaftar sebagai penerima bantuan ini.Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri telah resmi menyalurkan BSU tahap 7 pada pekan lalu kepada
sekitar 3,6 juta pekerja yang sudah terdaftar sebagai penerima.Akan tetapi, pekerja lainnya masih ada
yang mengeluhkan karena tak kunjung mendapatkan pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu baik itu
melalui rekening Bank Himbara maupun di Kantor Pos.Kemnaker menegaskan bahwa pekerja yang
berhak mendapatkan BSU tahap 8 maupun tahap lainnya ialah mereka yang dipastikan sudah memenuhi
syarat dan dinyatakan layak menjadi penerima.Agar pekerja bisa lebih paham, simak penjelasan berikut
ini mengenai apakah BSU tahap 8 cair hari ini serta pencairannya melalui Kantor Pos atau Bank Himbara.
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Neutral

Summary Kantor pos Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menerapkan tiga
metode penyaluran untuk mencapai target penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) selesai
dalam 14 hari. "Kami menargetkan 100 persen BSU terbayarkan dalam dua pekan," kata
Kepala Kantor pos Mataram Sigit Sugiharto. Adapun alokasi penerima BSU di Kantor Cabang
Utama (KCU) Mataram yakni 22.147 pekerja. Kantor pos Mataram, Sigit melanjutkan, telah
melakukan pemetaan hingga ke kantor cabang.

Kantor pos Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menerapkan tiga metode
penyaluran untuk mencapai target penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) selesai dalam 14 hari. "Kami
menargetkan 100 persen BSU terbayarkan dalam dua pekan," kata Kepala Kantor pos Mataram Sigit
Sugiharto.Pertama, melakukan banyak promosi sehingga penerima bisa langsung datang ke Kantorpos.
Kedua, perusahaan yang penerimanya lebih dari 20 orang akan dihubungi PIC untuk koordinasi tempat
dan waktu pembayaran."Ketiga, jika menjelang batas akhir penyaluran BSU masih ada karyawan yang
belum mengambil, kami akan mengirim pemberitahuan khusus kepada perusahaan yang terdaftar," ucap
Sigit.Adapun alokasi penerima BSU di Kantor Cabang Utama (KCU) Mataram yakni 22.147 pekerja. "Dalam
dua hari pertama kita menyalurkan BSU kepada 5.500 penerima, jadi sudah tersalurkan 24 persen. Pekan
ini kita targetkan penyaluran di perusahaan yang memiliki jumlah penerima banyak, kita sudah jadwalkan
penyalurannya. Kemudian, pekan depan kita akan sisir perusahaan yang hanya terdapat satu atau dua
penerima," katanya.Kantor pos Mataram, Sigit melanjutkan, telah melakukan pemetaan hingga ke kantor
cabang. Untuk lokasi tertentu yang belum terjangkau oleh wilayah kerja kantor cabang, petugas dari
Mataram langsung menyalurkan bantuan kepada penerima."Seperti hari ini, kita sudah menyalurkan di
wilayah Gili Trawangan. Cara ini akan kita terapkan di wilayah lain yang posisi penerima di luar jangkauan
kantor cabang," tuturnya.Kantor pos Mataram juga menambah jam pelayanan yaitu Senin hingga Ahad,
pukul 08.00 hingga 20.00. "Agar penerima BSU punya keleluasaan waktu untuk mencairkan BSU di luar
jam kerja mereka," ucap Sigit.PT Pos Indonesia telah menyediakan aplikasi Pospay yang bisa diunduh
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melalui Play Store maupun App Store untuk memudahkan penerima BSU mengecek bantuan. Kantor pos
Mataram menyosialisasikan aplikasi Pospay dengan dua cara. "Yakni menyebarkan banyak brosur, dan
siapa pun yang hadir di lokasi Kantor pos akan kita bantu men-download aplikasi Pospay serta membuat
akun," kata Sigit.Diharapkan pola kerja PT Pos Indonesia yang sistematis, tepat waktu dan tepat sasaran
dalam
menyalurkan
bantuan,
semakin
meningkatkan
kepercayaan
terhadap
kementerian/lembaga."Kami harus bisa membuktikan tugas yang dipercayakan kepada kami bisa
dilaksanakan dengan baik. Ada modal besar, yaitu pola pembayaran yang bisa dipantau secara realtime
melalui sistem dashboard, memberikan keyakinan bahwa penyaluran tepat sasaran, tepat jumlah.
Mudah-mudahan dengan keberhasilan di beberapa penyaluran sebelumnya dapat membuka
kesempatan bagi siapapun, terutama dari kementerian, untuk mempercayakan penyaluran dana melalui
Kantorpos," katanya.Terbantu BSU, Penerima Berharap Bantuan DitambahWahyu Hidayat, Karyawan
perusahaan distributor sembako dan snack di Mataram merupakan salah satu pekerja yang mendapat
BSU sebesar Rp 600 ribu."Harapan saya, kepada karyawan yang gajinya di bawah UMR Rp3 juta, dengan
adanya BSU ini membuat kita makin semangat bekerja, semua karyawan bisa makmur. Kalau bisa kita
terus dapat bantuan BSU dan nominalnya ditambah," kata Wahyu.Wahyu mencairkan dana BSU di kantor
pos. Ia mengaku mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas di Kantorpos. "Petugas di Kantorpos
sigap membantu penerima BSU yang belum paham menggunakan aplikasi Pospay. Proses pencairan di
loket kantor pos hanya 10 menit selesai. Saya mendapatkan informasi sebagai penerima BSU setelah
mengecek di aplikasi Pospay," katanya.Penerima BSU lainnya, Mimin Andriyani yang bekerja di instansi
sekolah, juga memilih mengambil dana BSU di kantor pos pada hari Ahad. "Karena bisa santai sambil
jalan-jalan. Pengambilan BSU di kantor pos cukup mudah dan cepat. Sebelumnya saya download aplikasi
Pospay dan mengisi data di sana. Setelah itu saya mendapatkan QR Code dan dibawa ke kantor pos," kata
Mimin.Setelah mengunduh Pospay, Mimin mengaku akan seterusnya menggunakan aplikasi tersebut. "Di
Pospay bisa bayar tagihan listrik, PAM, belanja online. Memudahkan kita enggak perlu keluar rumah,"
katanya.Mimin tak lupa berterima kasih kepada pemerintah dan Presiden Jokowi yang telah memberikan
bantuan. "Terima kasih juga kepada Kemenaker telah membantu kami, masyarakat kecil. Terima kasih
untuk PT Pos yang memberikan kemudahan pelayanan," tuturnya
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Negative

Summary Bagi Anda yang saat ini tengah menanti pencairan subsidi gaji namun tak kunjung cair ke
rekening, berikut ini 5 penyebab BSU 2022 belum cair:. Dikutip dari laman resmi @kemnaker,
salah satu kemungkinan BSU Pekerja tidak cair adalah karena seseorang tidak memenuhi
persyaratan. Untuk bisa mendapatkan BLT Pekerja, penerima tidak diperkenankan
mendapat bantuan lainnya. Serta bisa juga karena rekening tidak valid, dibekukan, tidak
sesuai dengan NIK atau tidak terdaftar.

Terdaftar jadi penerima BSU 2022, tapi bantuan tak kunjung cair? Mungkin 5 hal ini jadi
penyebabnya.Pemerintah sudah mulai menyalurkan BSU 2022 sejak 12 September 2022.Pemberian BSU
2022 dan BLT BBM ditujukan sebagai upaya pemerintah untuk meredam dampak kenaikan bahan bakar
minyak (BBM) pada masyarakat.Saat ini penyaluran BSU 2022 sudah mencapai tahap 7 dan akan terus
berlanjut hingga data penerima habis.Bagi Anda yang saat ini tengah menanti pencairan subsidi gaji
namun tak kunjung cair ke rekening, berikut ini 5 penyebab BSU 2022 belum cair:Dikutip dari laman resmi
@kemnaker, salah satu kemungkinan BSU Pekerja tidak cair adalah karena seseorang tidak memenuhi
persyaratan.Perlu diketahui, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang bisa
mendapat BLT Pekerja Rp 600. 000 dari pemerintah.Beberapa syarat penerima BSU 2022 Pekerja ini
adalah:- Warga Negara Indonesia (WNI)- Gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta. Pekerja atau buruh
yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi
paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh.- Bukan PNS, TNI dan
PolriUntuk bisa mendapatkan BLT Pekerja, penerima tidak diperkenankan mendapat bantuan
lainnya.Oleh karena itu, jika Anda belum juga mendapat BLT Pekerja maka ingat kembali, apakah
sebelumnya merupakan penerima bantuan Kartu Prakerja, BPUM, dan PKH atau bukan.Jika iya, maka hal
ini bisa jadi adalah alasan kenapa BSU Pekerja Anda tak juga cair ke rekening.Kemungkinan penyebab lain
mengapa Anda tak juga mendapat BLT Pekerja yakni karena rekening duplikasi, tutup atau pasif.Serta
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bisa juga karena rekening tidak valid, dibekukan, tidak sesuai dengan NIK atau tidak terdaftar.Pemerintah
menyalurkan bantuan subsidi gaji pekerja secara bertahap.Saat ini, pemerintah tengah menyalurkan BSU
2022 tahap 4. Kemungkinan data kamu berada dalam penerima subsidi gaji tahap selanjutnya."Seperti
pada tahap pertama, kami padankan dengan data penerima program yang lain dan kami padankan juga
apakah mereka PNS atau TNI-Polri. Setelah itu akan kami salurkan," jelas Menaker Ida.Jika sampai saat
ini Anda belum menerima BSU 2022 Pekerja di rekening, maka ada kemungkinan Anda merupakan
penerima BSU tahap selanjutnya.Syarat penerima BSU Pekerja 2022 adalah harus terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan selama setahun.Selain itu, iuran terakhir yang dibayarkan haruslah pada Juli 2022.Hal
ini sebagaimana disampaikan Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari."Jika memang belum terdaftar sampai
sekarang maka mereka tidak bisa diikutkan BSU. Karena salah satu syarat penerima BSU adalah sudah
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama satu tahun dan iuran terakhir dibayar minimal
hingga bulan Juli 2022," kata Dita.
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Negative

Summary Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga mengakui jika Upah Minimum Kabupaten (UMK)
tahun 2023 mendatang, belum diketahui besarannya. Maksimal 30 November sudah ada
penetapan UMK Purbalingga," tutur Kepala Dinaker Purbalingga, Bambang Widjonarko,
Senin 7 November 2022. Terkait yang beredar saat ini formula perhitungan UMK Purbalingga
dengan aplikasi dari Kemenaker RI, itu baru sebatas perkiraan. Sebagai gambaran, UMK
Purbalingga tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 1.996.814,94.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga mengakui jika Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2023
mendatang, belum diketahui besarannya.Karena belum ada perintah pusat untuk mengusulkan melalui
bupati.Melalui Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga usulan itu masuk bupati dan ke
Gubernur."Angka usulannya belum bisa kami sampaikan. Maksimal 30 November sudah ada penetapan
UMK Purbalingga," tutur Kepala Dinaker Purbalingga, Bambang Widjonarko, Senin 7 November
2022.Terkait yang beredar saat ini formula perhitungan UMK Purbalingga dengan aplikasi dari Kemenaker
RI, itu baru sebatas perkiraan. Yaitu hitungan dari beberapa indikator.Namun angka kenaikan pasti, masih
menunggu keputusan gubernur."Kami di Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga sepakat sebelum
ada keputusan UMK dari Gubernur, tidak mempublikasikan angka dan prosentasenya," imbuhnya.Saat
ini penerapan UMK meliputi 326 perusahaan termasuk toko besar seperti swalayan dan
minimarket.Selain UMK, pihaknya juga mengoptimalkan penerapan struktur dan skala upah."Arahan
bupati juga tetap kita lakukan, yaitu mewujudkan situasi investasi yang kondusif, tanpa merugikan kedua
pihak. Yaitu perusahaan dan karyawannya. Jadi soal pengupahan, hubungan industrial, tetap kita monitor
terus. Jika ada yang belum menerapkan, maka akan ditegur dan diminta melaksanakan,"
tegasnya.Sebagai gambaran, UMK Purbalingga tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 1.996.814,94.
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Neutral

Summary Masing-masing penerima program BSU tahun ini akan memperoleh uang tunai sebesar Rp
600.000. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan, penyaluran tahap VII ini
diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10
Tahun 2022. Kementerian Ketenagakerjaan terus menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah
(BSU) tahun 2022 pada tahap VII melalui PT Pos Indonesia. Penyaluran BSU tahap VII melalui
Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin, kata Menaker dalam
keterangannya, dikutip Senin, (7/11/2022). Penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui dua
mekanisme, yakni melalui transfer ke rekening bank yang tergabung dalam bank Himpunan
Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan terus menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 pada
tahap VII melalui PT Pos Indonesia. Masing-masing penerima program BSU tahun ini akan memperoleh
uang tunai sebesar Rp 600.000.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan, penyaluran tahap
VII ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.Penyaluran
BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Menaker
dalam keterangannya, dikutip Senin, (7/11/2022).Penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui dua
mekanisme, yakni melalui transfer ke rekening bank yang tergabung dalam bank Himpunan Bank Milik
Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.Adapun, syarat penerima manfaat BSU 2022 yakni menjadi
peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Lalu, Warga Negara
Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.Kemudian, calon penerima BSU mempunyai
gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Sementara bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah
dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan
gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi
dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
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Positive

Summary BSU 2022 ini disebar kepada karyawan atau buruh yang sesuai kriteria dengan nilai Rp 600
ribu. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, penyaluran BSU 2022 saat ini
sudah sampai tahap VII. BSU ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang
memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menyalurkan Bantuan Subsidi
Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 pada tahap VII yang merupakan bantuan untuk meringankan beban
masyarakat di tengah kenaikan harga BBM. BSU 2022 ini disebar kepada karyawan atau buruh yang
sesuai kriteria dengan nilai Rp 600 ribu. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, penyaluran
BSU 2022 saat ini sudah sampai tahap VII. BSU ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang
memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022."Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan
sejak beberapa hari kemarin," kata Menaker dalam keterangannya, dikutip Senin (7/10/2022).
Penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui transfer ke rekening bank yang
tergabung dalam bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Adapun, syarat
penerima manfaat BSU 2022 yakni menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan
sampai dengan Juli 2022. Lalu, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.
Kemudian, calon penerima BSU mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Sementara bagi
Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar
dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum
Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Selanjutnya, BSU
diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga
Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan, dan dikecualikan untuk PNS
dan TNI/POLRI Sementara itu, penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja
yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. Menurutnya, untuk
pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank
Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah
lolos verifikasi dan validasi. "Kantor Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan
tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nah nanti penyaluran dilakukan dengan 2 (dua) skema,
secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. untuk mengetahui
penerima BSu terdaftar di kantor Pos dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," ucapnya. Ia
berharap, penyaluran BSU baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan
dalam waktu dekat. Reporter: sulaeman Sumber: Merdeka.
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Negative

Summary Cara Daftar BSU 2022. Cara Cek Penerima BSU lewat BPJS Ketenagakerjaan. 2. Pilih menu
Cek Status Calon Penerima BSU. 7. Jika Anda terdaftar sebagai penerima, maka akan ada
centang hijau notifikasi sebagai bukti penerima BLT subsidi gaji Cara cek penerimaan BSU
2022 tahap 7 lewat aplikasi Pospay.

Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU 2022) kepada pekerjaa yang
memiliki gaji kecil atau kurang Rp3,5 juta. Kini penyaluran bantuan sudah memasuki tahap 7.Kendati
begitu, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan gagal mendapatkan bantuan ini. Kemnaker
melaporkan sebanyak 3,6 juta pekerja akan menerima bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600. 000
per orang melalui PT Pos Indonesia dan bank himbara.Menteri Sosial Tri Rismaharini pernah
mengungkapkan bahwa terdapat 249,740 pekerja yang gagal atau tidak lolos untuk disalurkan BSU tahap
pertama.Lantas apa sebenarnya yang dapat menyebabkan pekerja tidak lolos atau gagal mendapatkan
BSU?1. NIK tidak terdaftar2. Bukan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan3. Terdaftar sebagai penerima
program Kartu Prakerja dan program bantuan lainnya4. Tidak memenuhi syarat administrasi5. Data
identitas yang diinput tidak sesuaiAdapun pesyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima BSU 2022
menurut Kemnaker:1. WNI dibuktikan dengan e-KTP2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan
Juli 20223. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau pekerja buruh yang bekerja di
wilayah dengan upah minimum provinsi atau kab/kota lebih besar dari Rp3,5 juta maka persyaratan gaji
tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kab/kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga
ratusan ribu rupiah4. Tidak diperuntukkan bagi anggota PNS dan TNI/Polri5. Belum menerima program
kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.Cara Daftar BSU
20221. Buka laman bsu.kemnaker.go.id2. Lakukan pendaftaran jika Anda belum memiliki akun.3. Mengisi
identitas data diri secara lengkap, sesuai dengan yang diperlukan.4. Lakukan aktivasi akun.5. Kode OTP
dikirim ke nomor handphone Anda.6. Login ke Akun Anda.7. Lengkapi profil akun (foto profil, tentang
Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi).8. Cek notifikasi keberhasilan pendaftaran penerima BSU
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2022.Cara
Cek
Penerima
BSU
lewat
BPJS
Ketenagakerjaan1.Buka
https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/2. Pilih menu Cek Status Calon Penerima BSU.3. Jika belum
memiliki akun, daftar dan lengkapi data diri terlebih dahulu4. Aktivasi akun dengan menggunakan kode
OTP yang dikirim ke nomor handphone yang didaftarkan5. Login dan lengkapi kembali biodata diri6.
Selanjutnya, cek pemberitahuan7. Jika Anda terdaftar sebagai penerima, maka akan ada centang hijau
notifikasi sebagai bukti penerima BLT subsidi gaji Cara cek penerimaan BSU 2022 tahap 7 lewat aplikasi
Pospay1. Unduh aplikasi PosPay di HP Anda2. Lakukan registrasi atau pendaftaran akun kemudian
masukkan kode OTP, pastikan nomor telepon Anda aktif3. Buat username, password dan PIN transaksi.
Jika sudah berhasil, kembali ke halaman awal4. Klik tombol (i) berwarna merah di pojok kanan bawah
dan klik logo Kementerian Ketenagakerjaan5. Klik BSU Kemenaker 1 pada pilihan 'Jenis Bantuan'6. Pilih
menu 'Ambil Foto' Sekarang untuk mengunggah foto e-KTP kemudian lengkapi identitas diri7. Klik
'Lanjutkan'8. Setelah itu, PosPay akan menampilkan status penerima BSU9. Kode barcode (QR) dengan
keterangan akan muncul apabila anda tercatat sebagai penerima BSU.

119

Title

BSU Tahap 7 Masih Cair Kepada Pekerja yang Memenuhi Kriteria
Berikut, Dapatkan Bantuan Subsidi Gaji Rp600.000

Author

_noname

Media

Pikiran Rakyat Depok

Reporter

Date

07 November 2022

Tone

Link

http://depok.pikiran-rakyat.com/lokal-depok/pr-095804722/bsu-tahap-7-masih-cairkepada-pekerja-yang-memenuhi-kriteria-berikut-dapatkan-bantuan-subsidi-gaji-rp600000

Negative

Summary Penyaluran Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7 masih dilakukan kepada para pekerja
yang telah memenuhi kriteria. Kriteria penerima BSU tahap 7 yang cair sejak 28 Oktober 2022
silam ini bisa disimak dalam uraian berikut ini. BSU tahap 7 ini akan didistribusikan kepada
para para pekerja/buruh yang telah ditetapkan berhak mendapat subsidi gaji senilai Rp600.
000 oleh Kemnaker. Kemnaker mengklaim bahwa BSU tahap 7 bakal menargetkan 3,6 juta
pekerja yang belum mendapatkan subsidi gaji tahun 2022.

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7 masih dilakukan kepada para pekerja yang telah
memenuhi kriteria.BSU tahap 7 ini akan didistribusikan kepada para para pekerja/buruh yang telah
ditetapkan berhak mendapat subsidi gaji senilai Rp600. 000 oleh Kemnaker.Kemnaker mengklaim bahwa
BSU tahap 7 bakal menargetkan 3,6 juta pekerja yang belum mendapatkan subsidi gaji tahun
2022.Tentunya, para pekerja yang berhak mendapat BSU tahap 7 tersebut adalah mereka yang telah
memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Kemnaker sebelumnya.Kriteria penerima BSU tahap 7 yang cair
sejak 28 Oktober 2022 silam ini bisa disimak dalam uraian berikut ini.Kriteria pekerja yang berhak
mendapat BSU- WNI- Memiliki E-KTP
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Positive

Summary Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Akerman Sahidar mengimbau
kepada pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar menaati jadwal penyaluran, yang
telah disusun oleh Kantor Pos Kuala Kurun. "Di Gunung Mas, BSU disalurkan melalui Kantor
Pos Kuala Kurun, Sepang Simin, Tumbang Jutuh, Tumbang Talaken, Tewah, dan Tumbang
Miri. Kantor Pos di wilayah Gunung Mas menyalurkan BSU program Pemerintah Pusat
kepada 3.154 pekerja yang memenuhi kriteria, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Pejabat Sementara Kepala Kantor Pos
Kuala Kurun, Jembi mengatakan, ke 3.154 pekerja tersebut merupakan pegawai swasta
maupun pegawai honorer di berbagai instansi yang ada di Gunung Mas.

Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Akerman Sahidar mengimbau kepada pekerja
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar menaati jadwal penyaluran, yang telah disusun oleh Kantor
Pos Kuala Kurun."Di Gunung Mas, BSU disalurkan melalui Kantor Pos Kuala Kurun, Sepang Simin,
Tumbang Jutuh, Tumbang Talaken, Tewah, dan Tumbang Miri. Paling banyak di Kuala Kurun, sehingga
harus dibuat jadwal penyaluran," ucapnya di Kuala Kurun, Senin.Politisi PDI Perjuangan ini menyebut,
Kantor Pos Kuala Kurun membuat jadwal agar penyaluran BSU berjalan dengan baik, tertib, aman dan
lancar. Oleh sebab itu, pekerja penerima BSU diimbau menaati jadwal yang telah disusun.Jika pekerja
penerima BSU tidak menaati jadwal yang telah disusun, dikhawatirkan terjadi penumpukan antrean, yang
malah menyebabkan penyaluran bantuan tidak berjalan dengan mulus."Lebih baik bersabar, mengikuti
jadwal yang telah disusun oleh Kantor Pos Kuala Kurun," kata wakil rakyat dari daerah pemilihan II yang
meliputi Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, Rungan Barat, Manuhing, dan Manuhing Raya ini.Dia juga
mengimbau kepada pekerja penerima BSU, agar memanfaatkan bantuan dengan bijak. Memanfaatkan
dengan bijak yang dimaksud di sini seperti untuk membeli kebutuhan pokok.Kantor Pos di wilayah
Gunung Mas menyalurkan BSU program Pemerintah Pusat kepada 3.154 pekerja yang memenuhi kriteria,
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seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.Pejabat
Sementara Kepala Kantor Pos Kuala Kurun, Jembi mengatakan, ke 3.154 pekerja tersebut merupakan
pegawai swasta maupun pegawai honorer di berbagai instansi yang ada di Gunung Mas.Penyaluran BSU
dilakukan di Kantor Pos yang ada di wilayah Gunung Mas yakni Kantor Pos Kuala Kurun, Sepang Simin,
Tumbang Jutuh, Tumbang Talaken, Tewah, dan Tumbang Miri.Sejumlah Kantor Pos mulai menyalurkan
BSU pada Jumat (4/11), seperti Kantor Pos Sepang Simin dan Kantor Pos Tumbang Jutuh. Untuk Kantor
Pos Kuala Kurun penyaluran BSU rencananya dimulai pada 5 hingga 11 November 2022.Dia menyebut,
khusus Kantor Pos Kuala Kurun telah dibuat jadwal penyaluran BSU, karena sebagian besar pekerja yang
menerima bantuan tersebut adalah pegawai honorer, dari berbagai instansi."Kantor Pos Kuala Kurun
menyalurkan BSU untuk 1.381 pekerja, baik itu pekerja swasta, honorer, dan ada juga aparat desa.
Dengan penjadwalan yang sudah tersusun, maka diharap penyaluran BSU dapat berjalan dengan baik,
tertib dan lancar," demikian Jembi.
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Positive

Summary Simak jadwal BSU tahap 8 yang akan segera cair, lengkap dengan syarat dan cara cek
penerima untuk mendapatkan BLT Subsidi Gaji sebesar Rp600. 000 dari Kemenaker. Program
bantuan pemerintah yang juga disebut BLT Subsidi Gaji ini diberikan 1 kali kepada penerima
manfaat sebesar Rp600.000. Bagi pendaftar yang telah resmi tercatat sebagai peserta BSU
2022, dapat mencairkannya melalui Bank Himbara (Mandiri, BTN, BNI dan BRI) ataupun
melalui Kantor Pos. Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 8 merupakan salah satu program
bantuan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dalam upaya pemulihan
ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. BSU tahap 8 hanya akan diberikan kepada
pekerja yang telah memenuhi persyaratan khusus.

Simak jadwal BSU tahap 8 yang akan segera cair, lengkap dengan syarat dan cara cek penerima untuk
mendapatkan BLT Subsidi Gaji sebesar Rp600. 000 dari Kemenaker.Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap
8 merupakan salah satu program bantuan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dalam
upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.BSU tahap 8 hanya akan diberikan kepada
pekerja yang telah memenuhi persyaratan khusus.Program bantuan pemerintah yang juga disebut BLT
Subsidi Gaji ini diberikan 1 kali kepada penerima manfaat sebesar Rp600.000.Bagi pendaftar yang telah
resmi tercatat sebagai peserta BSU 2022, dapat mencairkannya melalui Bank Himbara (Mandiri, BTN, BNI
dan BRI) ataupun melalui Kantor Pos.Dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Instagram @kemnaker,
syarat agar bisa mendapatkan BSU tahap 8 ini adalah sebagai berikut: Peserta merupakan Warga Negara
Indonesia (WNI) yang diakui secara sah. Peserta aktif dalam program jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan, paling tidak sampai dengan Juli 2022. Peserta profesinya selain TNI, Polri, ASN atau
PNS. Peserta sama sekali tidak menerima program Kartu Prakerja, PKH, dan bantuan produktif untuk
usaha mikro. Peserta mempunyai gaji atau upah di bawah Rp3,5 juta.Pengecualian khusus bagi pekerja
atau buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji
menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK digenapkan ke atas hingga ratusan ribu penuh.
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Neutral

Summary Batas akhir penerima Kartu Prakerja Gelombang 47 dapat membeli pelatihan adalah 30
November 2022. Program Kartu Prakerja melalui akun Instagram resminya pun telah
mengingatkan agar penerima Gelombang 47 segera menggunakan saldonya untuk membeli
pelatihan. Penerima Gelombang 47 dapat membeli pelatihan di mitra platform digital yang
bekerja sama dengan Kartu Prakerja, yakni Tokopedia, Bukalapak, Pintar, Karier. Mu,
Kemnaker, dan Pijar Mahir.

Batas akhir penerima Kartu Prakerja Gelombang 47 dapat membeli pelatihan adalah 30 November
2022.Program Kartu Prakerja melalui akun Instagram resminya pun telah mengingatkan agar penerima
Gelombang 47 segera menggunakan saldonya untuk membeli pelatihan.Penerima Gelombang 47 dapat
membeli pelatihan di mitra platform digital yang bekerja sama dengan Kartu Prakerja, yakni Tokopedia,
Bukalapak, Pintar, Karier.Mu, Kemnaker, dan Pijar Mahir.Sementara untuk batas waktu penyelesaian
pelatihan terakhir adalah tanggal 4 Desember 2022 mendatang.Jika penerima Gelombang 47 tidak
membeli dan menyelesaikan pelatihan sebelum batas waktu yang ditentukan maka saldo yang tersisa
akan kembali ke rekening negara dan akunnya akan terblokir.Penerima Kartu Prakerja Gelombang 47
diimbau segera membeli pelatihan sebelum batas pembelian terakhir pada 30 November 2021.Dikutip
dari website resmi Kartu Prakerja, berikut ini cara membeli pelatihan Kartu Prakerja pada mitra platform
digital Tokopedia dan Bukalapak.Cara membeli pelatihan Kartu Prakerja di Tokopedia:Buka Aplikasi
Tokopedia dan pastikan nomor ponsel sudah terverifikasi; Ketik 'Kartu Prakerja' di kolom pencarian; Pilih
kategori Pelatihan dan pilih lembaga pelatihan yang diinginkan; Klik 'lihat detail' pada kelas yang diminati
untuk cari tahu informasi terkait termasuk cara menemukan kode voucher; Klik beli, jangan lupa
masukkan kodo promo bila tersedia; Pilih 'Lihat Semua' pada metode pembayaran. Pilih 'Kartu Prakerja'
pada bagian Program Pemerintah; Masukkan 16 digit Nomor Kartu Prakerja dan lakukan verifikasi melalui
SMS; Setelah transaksi berhasil, cek kode voucher pada Histori Transaksi Top Up & Tagihan atau pada
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email yang terdaftar di Tokopedia; Lakukan penukaran kode voucher dengan mengikuti langkah di
halaman kelas/lembaga yang sudah dibeli vouchernya; Kode voucher berhasil ditukar; Kemudian, isi
review dan rating untuk kelas yang sudah diikuti dengan klik 'Tulis Ulasan' pada halaman Histori Transaksi
Top Up & Tagihan sudah dibeli.Cara membeli pelatihan Kartu Prakerja di Bukalapak:Buka aplikasi
Bukalapak, lalu ketik 'Prakerja' di tab pencarian; Pilih jenis kursus sesuai dengan minat dan bakat; Kursus
bisa diurutkan berdasarkan harga termurah, termahal, atau kelas terbaru; Cek detail kurikulum kursus
dan ulasan; Kalau sudah OK, klik 'YA' pada syarat dan ketentuan; Lalu, masukkan nomor Kartu Prakerja
yang sesuai, untuk kemudian diverifikasi oleh sistem; Selanjutnya, lakukan pembayaran, kemudian jika
sukses kode OTP akan dikirim ke nomor ponsel yang terdaftar di Kartu Prakerja; Lalu, masukkan kode
OTP yang dikirim dan klik tombol 'Verifikasi'; Peserta akan mendapatkan kode untuk dipakai di situs
penyedia kursus; Untuk lihat kode kupon cek di 'Detail Tagihan' atau Email.
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Positive

Summary Sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam Holding Ultra Mikro, PT Permodalan
Nasional Madani ( PNM ) dinilai memperoleh dampak positif dalam peran pemberdayaan
ekonomi perempuan.. Dalam acara Talkshow UMKM Performance Index di Studio RRI
Jakarta pada Kamis (3/11), Direktur Utama PNM Arief Mulyadi membagikan pandangannya
terkait berbagai program pemberdayaan yang dilakukan perusahaan. Tidak sama dengan
lembaga keuangan lain yang hanya memberikan pembiayaan, PNM hadir dengan
memberikan tiga modal, yakni modal finansial yang bentuknya pembiayaan atau kredit. PNM
juga bekerja sama dengan Kementrian dan instansi lainnya dalam rangka memberikan
literasi bagi nasabah, di antaranya keterlibatan Kementrian PPPA dan KODAM untuk
memberikan literasi tentang keluarga, parenting, serta stunting.

Sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam Holding Ultra Mikro, PT Permodalan Nasional
Madani ( PNM ) dinilai memperoleh dampak positif dalam peran pemberdayaan ekonomi perempuan.
Dalam acara Talkshow UMKM Performance Index di Studio RRI Jakarta pada Kamis (3/11), Direktur
Utama PNM Arief Mulyadi membagikan pandangannya terkait berbagai program pemberdayaan yang
dilakukan perusahaan. "Kami semakin mudah dalam melakukan penetrasi dan berbagai proses-proses
pemberdayaan yang harus kami berikan kepada para pelaku ultra mikro, yang seluruhnya mayoritas
adalah perempuan," ungkap Arief dalam keterangan resmi, Senin (7/11). Tidak sama dengan lembaga
keuangan lain yang hanya memberikan pembiayaan, PNM hadir dengan memberikan tiga modal, yakni
modal finansial yang bentuknya pembiayaan atau kredit. Kemudian modal intelektual yakni wajib
mendampingi atau memfasilitasi nasabah untuk saling berdiskusi untuk mengembangkan usaha, dan
terakhir modal sosial dalam bentuk jaringan. PNM juga bekerja sama dengan Kementrian dan instansi
lainnya dalam rangka memberikan literasi bagi nasabah, di antaranya keterlibatan Kementrian PPPA dan
KODAM untuk memberikan literasi tentang keluarga, parenting, serta stunting. Arief menyebut, hal ini
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diperlukan untuk meningkatkan dan memperkuat peran perempuan dalam ketahanan rumah tangga.
PNM juga secara konsisten mengajak para nasabah untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan
keahliannya dan mayoritas para nasabah bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Pertemuan Kelompok
Mingguan (PKM) juga menjadi salah satu fasilitas yang diberikan PNM untuk saling berdiskusi. Dalam
beberapa momen PNM juga kerap mengadakan pelatihan sesuai kebutuhan para nasabah. "Jadi di
pertemuan kelompok itu disiapkan tools-tools sosialiasi dengan cara yang sederhana para pendamping
yang disebut sebagai Account Officer di lapangan difasilitasi. Itu merupakan bentuk-bentuk pendidikan
yang kami berikan kepada nasabah," ujar Arief Mulyadi. Melalui bentuk program yang ada diharapkan
akan mampu menjadikan nasabah untuk semakin tangguh, berkembang, bisa naik kelas dan mandiri.
Dalam hal ini, Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan I Nyoman
Darmata juga buka-bukaan mengenai program tenaga kerja mandiri yang berbasis masyarakat. "Kami
berusaha membangun jejaring atau menjembatani agar pelaku program tenaga kerja mandiri dapat
mempunyai akses permodalan, bisa melalui Perbankan, lembaga non perbankan hingga industri sebagai
obsteker mereka," terangnya. Sebagai informasi, hingga 3 November 2022 PNM telah menyalurkan
pembiayaan sebesar Rp 156,8 triliun kepada nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 13 juta nasabah. Saat
ini, PNM memiliki 4.197 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 Provinsi, 513
Kabupaten atau Kota, dan 5640 Kecamatan.
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Neutral

Summary Bulan ini, PT Pos menyalurkan Rp 1,22 miliar bantuan kepada 2.043 penerima di wilayah
Magetan. Bulan ini, PT Pos menyalurkan Rp 1,22 miliar bantuan kepada 2.043 penerima di
wilayah Magetan. Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) melalui PT Pos Magetan telah
bergulir tujuh hari. "Jadwal penyaluran mulai 31 Oktober sampai 14 November," kata
Executive Manager PT Pos Magetan Catur Ahaddi Nizar, Senin (7/11).

Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) melalui PT Pos Magetan telah bergulir tujuh hari. Terhitung 31
Oktober hingga kemarin (6/11). Bulan ini, PT Pos menyalurkan Rp 1,22 miliar bantuan kepada 2.043
penerima di wilayah Magetan."Jadwal penyaluran mulai 31 Oktober sampai 14 November," kata
Executive Manager PT Pos Magetan Catur Ahaddi Nizar, Senin (7/11).Setiap penerima bakal mendapat
bantuan uang tunai senilai Rp 600 ribu. BSU, kata Catur, juga disalurkan melalui pihaknya lantaran
sejumlah penerima tak memiliki rekening di bank himpunan negara (himbara). "Jadi dialihkan ke PT Pos
untuk disalurkan secara tunai," jelasnya.Penerima BSU dapat mengetahui statusnya sebagai penerima
melalui aplikasi PosPay. Warga juga bisa mengecek data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Jika
sudah terdaftar akan ada QR code yang dapat menunjuk kan bahwa pekerja adalah penerima BSU. "QR
code itulah yang ditunjukkan ke kantor pos saat pencairan," terang Catur.Mekanisme penyaluran BSU
berbeda dengan mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM).
Pasalnya, meski perusahaan terdaftar di Magetan, kebanyakkan pekerja berada di luar
Magetan.Kebanyakan pekerja merupakan buruh tebang di pabrik gula. "Dana BSU bisa diambil penerima
di cabang kantor pos di seluruh Indonesia," tukasnya. (mg1/naz)MAGETAN , Jawa Pos Radar Madiun Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) melalui PT Pos Magetan telah bergulir tujuh hari. Terhitung 31
Oktober hingga kemarin (6/11). Bulan ini, PT Pos menyalurkan Rp 1,22 miliar bantuan kepada 2.043
penerima di wilayah Magetan."Jadwal penyaluran mulai 31 Oktober sampai 14 November," kata
Executive Manager PT Pos Magetan Catur Ahaddi Nizar, Senin (7/11).Setiap penerima bakal mendapat
bantuan uang tunai senilai Rp 600 ribu. BSU, kata Catur, juga disalurkan melalui pihaknya lantaran
sejumlah penerima tak memiliki rekening di bank himpunan negara (himbara). "Jadi dialihkan ke PT Pos
untuk disalurkan secara tunai," jelasnya.Penerima BSU dapat mengetahui statusnya sebagai penerima
melalui aplikasi PosPay. Warga juga bisa mengecek data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Jika
sudah terdaftar akan ada QR code yang dapat menunjuk kan bahwa pekerja adalah penerima BSU. "QR
code itulah yang ditunjukkan ke kantor pos saat pencairan," terang Catur.Mekanisme penyaluran BSU
berbeda dengan mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM).
Pasalnya, meski perusahaan terdaftar di Magetan, kebanyakkan pekerja berada di luar
Magetan.Kebanyakan pekerja merupakan buruh tebang di pabrik gula. "Dana BSU bisa diambil penerima
di cabang kantor pos di seluruh Indonesia," tukasnya.
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Negative

Summary Semarang, BLORANEWS- Para Buruh di Jawa Tengah meminta Upah Minimum Provinsi
(UMP) tahun 2023 naik sebesar 13 persen. Sebagai terobosan atau masukan untuk pak
gubernur ketika nanti menetapkan UMP. Hal itu disampaikan langsung perwakilan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah kepada Gubernur Ganjar, Jumat
(4/11) lalu di Puri Gedeh. "Ini versi kami.

Semarang, BLORANEWS - Para Buruh di Jawa Tengah meminta Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun
2023 naik sebesar 13 persen. Hal itu disampaikan langsung perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Jawa Tengah kepada Gubernur Ganjar, Jumat (4/11) lalu di Puri Gedeh. "Ini versi kami.
Sebagai terobosan atau masukan untuk pak gubernur ketika nanti menetapkan UMP. Kami susun dengan
data dan ada tambahan pada rumus," ujar perwakilan KSPI Jawa Tengah, Aulia Hakim.Selain itu, para
buruh juga mengusulkan konsep upah yang disepakati di sebuah daerah. Dalam arti, antara pemerintah,
pengusaha dan buruh menyepakati nilai yang ditetapkan bersama-sama. "Tapi pak gubernur punya
diskresi atau kebijakan untuk kepentingan rakyat di Jawa Tengah. Makanya saya memberi masukan
kepada pak gub harus berani lebih untuk menguatkan kesejahteraan buruh tahun 2023 kenaikan UMK,"
katanya.Menanggapi hal itu, Gubernur Ganjar mengaku telah menyampaikan aspirasi yang diinginkan
para buruh ke Kemenaker pada 31 Oktober lalu. "Kenapa? Karena ketentuannya menggunakan PP dan
itu tidak kewenangan kami tapi presiden dengan leading sectornya Kemenaker," jelasnya. Mantan
anggota DPR RI itu pun mengapresiasi dan mengaku sepakat dengan aspirasi serta konsep yang telah
ditawarkan para buruh kepada Pemprov Jawa Tengah."Kan enak. Wong sudah mau semua kok dilarang.
Saya sepakat dan mendukung, tapi intinya kami tidak tinggal diam. Ketika kawan-kawan bergerak kita
pun juga bekerja," tegasnya.
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Summary Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji
bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian
ekonomi global. "Yang sifatnya massal karena situasi hari ini saya rasa belum ada," kata
Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Menurut Ganjar, terdapat
beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara
massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah)."Yang sifatnya massal karena situasi hari ini
saya rasa belum ada," kata Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Menurut
Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal. PHK tersebut terjadi karena dampak
gangguan di masa lalu terhadap kinerja perusahaan yang masih terasa hingga saat ini.Dia juga
menyebutkan baru saja pada pekan lalu bertemu perwakilan buruh. Dari pertemuan itu, tidak ada
laporan terkait PHK massal. Perwakilan buruh hanya memberikan usulan mengenai upah minimum di
kabupaten/kota (UMK)."Sampai hari ini di tempat kami masih belum ada yang lapor. Maka itu hari ini
saya mau kroscek," ujarnya.Ganjar berjanji bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras
menjaga iklim hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah
ketidakpastian ekonomi global.Dia juga mendorong agar dialog antara buruh, pengusaha dan pemerintah
terus diperkuat.Pemerintah, kata Ganjar, terus berupaya untuk mendukung keberlangsungan industri
dengan berbagai cara, seperti pemberian insentif."Kalau kebijakan ekonomi ini membutuhkan insentif
dari pemerintah ya pemerintah mesti lakukan agar ini stabil kondisinya. Kondisinya lagi tidak enak,
semuanya, maka dinamika pengambilan keputusan harus mengikuti situasi dan kondisi itu," ujar
dia.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan
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dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).Kemenaker juga menyatakan siap
mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik."Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang
dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan
paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri (2/12).Indah mengatakan memang
terdapat informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi
ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki."Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck
dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan
Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya.

131

Title

Ganjar Pranowo sebut tidak ada PHK massal industri tekstil Author
di Jawa Tengah

Indra Arief
Pribadi

Media

Antara

Reporter

Date

07 November 2022

Tone

Link

http://www.antaranews.com/berita/3227209/ganjar-pranowo-sebut-tidak-ada-phkmassal-industri-tekstil-di-jateng

Positive

Summary Dinamika pengambilan keputusan harus mengikuti situasi Jakarta (ANTARA)- Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara
massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji bahwa
pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim hubungan industrial
dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Yang sifatnya massal karena situasi hari ini saya rasa belum ada," kata Ganjar kepada di
Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Menurut Ganjar, terdapat beberapa kasus
PHK, namun tidak bersifat massal.

Dinamika pengambilan keputusan harus mengikuti situasi Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal pada industri
tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah)."Yang sifatnya massal karena situasi hari ini saya rasa belum ada,"
kata Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Menurut Ganjar, terdapat beberapa
kasus PHK, namun tidak bersifat massal. PHK tersebut terjadi karena dampak gangguan di masa lalu
terhadap kinerja perusahaan yang masih terasa hingga saat ini.Dia juga menyebutkan baru saja pada
pekan lalu bertemu perwakilan buruh. Dari pertemuan itu, tidak ada laporan terkait PHK massal.
Perwakilan buruh hanya memberikan usulan mengenai upah minimum di kabupaten/kota
(UMK)."Sampai hari ini di tempat kami masih belum ada yang lapor. Maka itu hari ini saya mau kroscek,"
ujarnya.Ganjar berjanji bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim
hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi
global.Dia juga mendorong agar dialog antara buruh, pengusaha dan pemerintah terus
diperkuat.Pemerintah, kata Ganjar, terus berupaya untuk mendukung keberlangsungan industri dengan
berbagai cara, seperti pemberian insentif."Kalau kebijakan ekonomi ini membutuhkan insentif dari
pemerintah ya pemerintah mesti lakukan agar ini stabil kondisinya. Kondisinya lagi tidak enak, semuanya,
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maka dinamika pengambilan keputusan harus mengikuti situasi dan kondisi itu," ujar dia.Sebelumnya,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk
menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).Kemenaker juga menyatakan siap
mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik."Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang
dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan
paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri (2/12).Indah mengatakan memang
terdapat informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi
ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki."Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck
dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan
Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
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Positive

Summary Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP dan UMK 2023 Jawa Tengah, Bukan
13 Persen Pemprov Jawa Tengah telah mengirimkan surat usulan penetapan kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) dan kabupaten/kota (UMK) 2023. TRIBUNBANYUMAS.COM,
SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan penetapan upah
minimum provinsi ( UMP) dan upah minimum kabupaten/kota ( UMK) 2023 ke Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemenaker). Dalam surat bernomor 561/0017494 yang ditandatangani
Sekretaris Daerah (Sekda), Sumarno pada 31 Oktober 2022 lalu, Jawa Tengah mengusulkan
agar kenaikan UMP dan UMK tahun 2023 sebesar minimal laju inflasi Provinsi Jawa Tengah.
"Sehubungan dengan hal itu, kami mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi dan
Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar minimal laju inflasi Provinsi Jawa Tengah," bunyi poin
ketiga dalam surat tersebut.

UMK 2023 Terungkap! Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP dan UMK 2023 Jawa Tengah,
Bukan 13 Persen Pemprov Jawa Tengah telah mengirimkan surat usulan penetapan kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) dan kabupaten/kota (UMK) 2023.TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan penetapan upah minimum provinsi ( UMP) dan
upah minimum kabupaten/kota ( UMK) 2023 ke Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker).Dalam surat
bernomor 561/0017494 yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda), Sumarno pada 31 Oktober 2022
lalu, Jawa Tengah mengusulkan agar kenaikan UMP dan UMK tahun 2023 sebesar minimal laju inflasi
Provinsi Jawa Tengah."Sehubungan dengan hal itu, kami mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi
dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar minimal laju inflasi Provinsi Jawa Tengah," bunyi poin ketiga
dalam surat tersebut.Kalimat 'Sebesar minimal laju inflasi Provinsi Jawa Tengah' di surat tersebut dicetak
tebal.Disebutkan dalam surat tersebut bahwa usulan besaran kenaikan upah tersebut berdasarkan jaring
aspirasi dari buruh, pengusaha, organisasi pengusah, serta pemangku kepentingan lainnya.Selain itu, juga
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berdasarkan rapat koordinasi yang diikui pemerintah, pakar atau akademisi, Dewan Pengupahan
kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada 27 dan 28 September 2022.Jika kenaikan upah sebesar miniml laju
inflasi Jawa Tengah seperti yang tertuang di dalam surat tersebut, kenaikan upah pada 2023 tidak akan
sampai 13 persen seperti yang menjadi tuntutan buruh.Dikutip dari laman jatengprov.go.id, laju inflasi di
Jawa Tengah secara year on date (yod) atau sepanjang tahun 2022 adalah 3,87 persen.Sedangkan secara
year on year (yoy), atau sejak Agustus 2021-Agustus 2022, laju inflasi di Jawa Tengah adalah 5,03
persen.Dalam surat usulan kenaikan upah ke Kemenaker tersebut juga disebutkan bahwa serikat pekerja
mengusulkan kenaikan 13 persen sesuai kenaikan BBM dan pertumbuhan ekonomi.Serta meminta tidak
menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar perhitungan upah minimum.Sedangkan pengusaha
mengusulkan kenaikan harus sesuai PP 36/2021, namun demikian sejumlah pengusaha memberikan
masukan agar kenaikan sesua inflasi agar daya beli pekerja tetap atau tidak berkurang. (*)
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Positive

Summary Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji
bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian
ekonomi global. "Yang sifatnya massal karena situasi hari ini saya rasa belum ada," kata
Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Menurut Ganjar, terdapat
beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara
massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah)."Yang sifatnya massal karena situasi hari ini
saya rasa belum ada," kata Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Menurut
Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal. PHK tersebut terjadi karena dampak
gangguan di masa lalu terhadap kinerja perusahaan yang masih terasa hingga saat ini.Dia juga
menyebutkan baru saja pada pekan lalu bertemu perwakilan buruh. Dari pertemuan itu, tidak ada
laporan terkait PHK massal. Perwakilan buruh hanya memberikan usulan mengenai upah minimum di
kabupaten/kota (UMK)."Sampai hari ini di tempat kami masih belum ada yang lapor. Maka itu hari ini
saya mau kroscek," ujarnya.Ganjar berjanji bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras
menjaga iklim hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah
ketidakpastian ekonomi global.Dia juga mendorong agar dialog antara buruh, pengusaha dan pemerintah
terus diperkuat.Pemerintah, kata Ganjar, terus berupaya untuk mendukung keberlangsungan industri
dengan berbagai cara, seperti pemberian insentif."Kalau kebijakan ekonomi ini membutuhkan insentif
dari pemerintah ya pemerintah mesti lakukan agar ini stabil kondisinya. Kondisinya lagi tidak enak,
semuanya, maka dinamika pengambilan keputusan harus mengikuti situasi dan kondisi itu," ujar
dia.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan
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dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).Kemenaker juga menyatakan siap
mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik."Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang
dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan
paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri (2/12).Indah mengatakan memang
terdapat informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi
ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki."Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck
dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan
Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
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Positive

Summary Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji
bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian
ekonomi global. "Yang sifatnya massal karena situasi hari ini saya rasa belum ada," kata
Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Menurut Ganjar, terdapat
beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara
massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah)."Yang sifatnya massal karena situasi hari ini
saya rasa belum ada," kata Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Menurut
Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal. PHK tersebut terjadi karena dampak
gangguan di masa lalu terhadap kinerja perusahaan yang masih terasa hingga saat ini.Dia juga
menyebutkan baru saja pada pekan lalu bertemu perwakilan buruh. Dari pertemuan itu, tidak ada
laporan terkait PHK massal. Perwakilan buruh hanya memberikan usulan mengenai upah minimum di
kabupaten/kota (UMK)."Sampai hari ini di tempat kami masih belum ada yang lapor. Maka itu hari ini
saya mau kroscek," ujarnya.Ganjar berjanji bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras
menjaga iklim hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah
ketidakpastian ekonomi global.Dia juga mendorong agar dialog antara buruh, pengusaha dan pemerintah
terus diperkuat.Pemerintah, kata Ganjar, terus berupaya untuk mendukung keberlangsungan industri
dengan berbagai cara, seperti pemberian insentif."Kalau kebijakan ekonomi ini membutuhkan insentif
dari pemerintah ya pemerintah mesti lakukan agar ini stabil kondisinya. Kondisinya lagi tidak enak,
semuanya, maka dinamika pengambilan keputusan harus mengikuti situasi dan kondisi itu," ujar
dia.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan
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dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).Kemenaker juga menyatakan siap
mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik."Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang
dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan
paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri (2/12).Indah mengatakan memang
terdapat informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi
ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki."Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck
dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan
Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
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Neutral

Summary Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji
bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian
ekonomi global. "Yang sifatnya massal karena situasi hari ini saya rasa belum ada," kata
Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/11/2022). Menurut
Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara
massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah)."Yang sifatnya massal karena situasi hari ini
saya rasa belum ada," kata Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin
(7/11/2022).Menurut Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal. PHK tersebut
terjadi karena dampak gangguan di masa lalu terhadap kinerja perusahaan yang masih terasa hingga saat
ini.Dia juga menyebutkan baru saja pada pekan lalu bertemu perwakilan buruh. Dari pertemuan itu, tidak
ada laporan terkait PHK massal. Perwakilan buruh hanya memberikan usulan mengenai upah minimum
di kabupaten/kota (UMK)."Sampai hari ini di tempat kami masih belum ada yang lapor. Maka itu hari ini
saya mau kroscek," ujarnya.Ganjar berjanji bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras
menjaga iklim hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah
ketidakpastian ekonomi global.Dia juga mendorong agar dialog antara buruh, pengusaha dan pemerintah
terus diperkuat.Pemerintah, kata Ganjar, terus berupaya untuk mendukung keberlangsungan industri
dengan berbagai cara, seperti pemberian insentif."Kalau kebijakan ekonomi ini membutuhkan insentif
dari pemerintah ya pemerintah mesti lakukan agar ini stabil kondisinya. Kondisinya lagi tidak enak,
semuanya, maka dinamika pengambilan keputusan harus mengikuti situasi dan kondisi itu," ujar
dia.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan
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dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).Kemenaker juga menyatakan siap
mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik."Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang
dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan
paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri (2/12).Indah mengatakan memang
terdapat informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi
ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki."Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck
dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan
Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya seperti dilansir Antara.
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Positive

Summary Bandung. Jajang, salah satu satpam di Balai Kota, mengisahkan proses pemadaman yang
timnya lakukan sebelum petugas Damkar datang. Saat itu, Jajang menerima laporan dari
seorang ASN yang mencium bau asap di ruang Bappelitbang di Jalan Aceh. Saat akan
memadamkan, kaki Jajang terperosok akibat atap yang rapuh karena api sudah menyambar
ke ruangan Bappelitbang.

Bandungterbakar pada Senin (7/11).Jajang, salah satu satpam di Balai Kota, mengisahkan proses
pemadaman yang timnya lakukan sebelum petugas Damkar datang.Saat itu, Jajang menerima laporan
dari seorang ASN yang mencium bau asap di ruang Bappelitbang di Jalan Aceh. Sesampainya di lokasi, ia
bersama rekan satpam lain langsung naik ke atap mencoba memadamkan menggunakan APAR."Bawa ke
sana, lari, terus naik ke atas, APAR dilempar ke atas naik, karena susah kan nggak ada jalan, manggil
rekan-rekan yang lain juga buat ambil APAR juga. Naik ke atas ternyata sudah ada api, tapi masih kecil,"
ucap Jajang.Setelah memadamkan api kecil, Jajang dikejutkan dengan munculnya api besar di titik lain.
Saat akan memadamkan, kaki Jajang terperosok akibat atap yang rapuh karena api sudah menyambar ke
ruangan Bappelitbang."Pakai APAR enggak mempan, harus ditangani oleh Damkar. Sementara evakuasi
karyawan yang di bawah di gedung lain dibantu sama rekan-rekan. Ternyata api juga enggak bisa
ditangani oleh kita karena sudah telanjur besar," ujar Jajang.Jajang mengatakan saat itu dia fokus
memadamkan api dan tidak peduli sekitar. Yang terpenting adalah seluruh ASN selamat dari kejadian
tersebut. Api yang sudah membesar membuat Jajang harus loncat ke arah gedung samping dibantu oleh
rekan-rekan lain."Kalau itu mah saking panik enggak ngeh kiri-kanan ada orang. Fokus ke api aja. Gimana
caranya api padam, karyawan keluar, tidak ada korban," ucap Jajang.Pernah Ikut Pelatihan
KebakaranJajang mengisahkan dirinya sudah mendapatkan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) dari pihak Kemenaker."Alhamdulilah sudah. Kebetulan sertifikat K3 Kementerian sudah dapat.
Termasuk kemarin terakhir dari uji kompetensi Indonesia," ucap Jajang.Jajang mengakusempat panik
saat memadamkan api. Kendati demikian, ia harus tetap kalem agar tidak membuat suasana semakin
kisruh."Paling sepanik-paniknya kita juga enggak bisa diatasin. Tapi, sebisa mungkin jangan sampai panik.
Kalau sampai panik, kita juga yang celaka," ujar Jajang.Kebakaran di gedung pelat merah itu terjadi saat
pekerja bangunan melakukan pembakaran aspal di bagian atap.
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Summary Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar Jakarta
(ANTARA)- Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Ridwan Kamil mengatakan pemerintah
provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha agar
mengurangi potensi pelaku industri melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat
krisis global. "Jadi biasanya ada pengaruh dari potensi resesi global di tahun depan, tapi kita
kompensasi dengan banyaknya investasi yang masuk ke Jawa Barat," kata dia. Meskipun tak
menampik ancaman PHK massal, Kang Emil menjelaskan Pemprov Jawa Barat tetap
berupaya meningkatkan ketersediaan lapangan kerja agar perekonomian terus bergerak.
Kalau market-nya tidak ada kan susah.

Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah
hukum pasar Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Ridwan Kamil mengatakan
pemerintah provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha agar
mengurangi potensi pelaku industri melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat krisis
global."Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi,
itu sudah hukum pasar. Tapi perlindungan-perlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan," kata
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Kang Emil
mengatakan dampak resesi ekonomi global yang diperkirakan terjadi di 2023 turut memberi tekanan
terhadap dunia usaha dan menimbulkan adanya PHK."Jadi biasanya ada pengaruh dari potensi resesi
global di tahun depan, tapi kita kompensasi dengan banyaknya investasi yang masuk ke Jawa Barat," kata
dia.Meskipun tak menampik ancaman PHK massal, Kang Emil menjelaskan Pemprov Jawa Barat tetap
berupaya meningkatkan ketersediaan lapangan kerja agar perekonomian terus bergerak. Peningkatan
lapangan kerja itu dilakukan dengan memperbaiki iklim usaha dan bisnis sehingga arus masuk investasi
terus meningkat."Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan
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136 ribu pekerjaan," kata dia.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua
pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kemenaker memastikan siap mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik."Mari kita sikapi
isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan,
sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, 2
November 2022.Indah mengatakan Kemenaker bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di
provinsi/kabupaten/kota akan selalu siap mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik.Dia juga
memastikan bahwa Kemenaker telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas
ketenagakerjaan, serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK di Tanah Air.Dari
koordinasi tersebut didapati telah terjadi PHK di beberapa sektor, meski semua pihak telah berupaya
untuk menghindari hal tersebut dan mengupayakan PHK menjadi jalan terakhir dari permasalahan
hubungan industrial.Informasi yang didapat terkait PHK, terjadi khususnya di sektor industri padat karya
yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki."Namun informasi dan data ini masih harus
kami crosscheck dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas
Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya.Beberapa
penyebab terjadi PHK saat ini seperti dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, transformasi
bisnis di era digitalisasi hingga geopolitik global berdampak pada menurunnya daya beli sejumlah negara
tujuan ekspor Indonesia.
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Summary Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji
bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian
ekonomi global. "Yang sifatnya massal karena situasi hari ini saya rasa belum ada," kata
Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/11/2022). Menurut
Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara
massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah)."Yang sifatnya massal karena situasi hari ini
saya rasa belum ada," kata Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin
(7/11/2022).Menurut Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal. PHK tersebut
terjadi karena dampak gangguan di masa lalu terhadap kinerja perusahaan yang masih terasa hingga saat
ini. Dia juga menyebutkan baru saja pada pekan lalu bertemu perwakilan buruh. Dari pertemuan itu, tidak
ada laporan terkait PHK massal. Perwakilan buruh hanya memberikan usulan mengenai upah minimum
di kabupaten/kota (UMK). "Sampai hari ini di tempat kami masih belum ada yang lapor. Maka itu hari ini
saya mau kroscek," ujarnya.Ganjar berjanji bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras
menjaga iklim hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah
ketidakpastian ekonomi global. Dia juga mendorong agar dialog antara buruh, pengusaha dan
pemerintah terus diperkuat.Pemerintah, kata Ganjar, terus berupaya untuk mendukung
keberlangsungan industri dengan berbagai cara, seperti pemberian insentif. "Kalau kebijakan ekonomi
ini membutuhkan insentif dari pemerintah ya pemerintah mesti lakukan agar ini stabil kondisinya.
Kondisinya lagi tidak enak, semuanya, maka dinamika pengambilan keputusan harus mengikuti situasi
dan kondisi itu," ujar dia.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak
mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemenaker juga
145

menyatakan siap mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik. "Mari kita sikapi isu PHK ini
secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga
PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri (2/12).Indah
mengatakan memang terdapat informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di sektor industri padat
karya yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki. "Namun informasi dan data ini masih
harus kami crosscheck dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan,
Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya.Yuk koleksi
buku bacaan berkualitas dari buku Republika .
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Positive

Summary Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji
pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim hubungan industrial
dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Yang sifatnya massal karena situasi hari ini saya rasa belum ada," kata Ganjar kepada di
kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta dilansir ANTARA, Senin, 7 November. Menurut
Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara
massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah)."Yang sifatnya massal karena situasi hari ini
saya rasa belum ada," kata Ganjar kepada di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta dilansir ANTARA,
Senin, 7 November.Menurut Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal. PHK
tersebut terjadi karena dampak gangguan di masa lalu terhadap kinerja perusahaan yang masih terasa
hingga saat ini.Ganjar menyebutkan pada pekan lalu dirinya bertemu perwakilan buruh. Dari pertemuan
itu, tidak ada laporan terkait PHK massal. Perwakilan buruh hanya memberikan usulan mengenai upah
minimum di kabupaten/kota (UMK)."Sampai hari ini di tempat kami masih belum ada yang lapor. Maka
itu hari ini saya mau kroscek," ujarnya.Ganjar berjanji pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya
keras menjaga iklim hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah
ketidakpastian ekonomi global.Dia juga mendorong agar dialog antara buruh, pengusaha dan pemerintah
terus diperkuat. Pemerintah, kata Ganjar, terus berupaya untuk mendukung keberlangsungan industri
dengan berbagai cara, seperti pemberian insentif."Kalau kebijakan ekonomi ini membutuhkan insentif
dari pemerintah ya pemerintah mesti lakukan agar ini stabil kondisinya. Kondisinya lagi tidak enak,
semuanya, maka dinamika pengambilan keputusan harus mengikuti situasi dan kondisi itu," ujar
dia.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan
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dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemenaker juga menyatakan siap
mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik."Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang
dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan
paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri.Indah mengatakan memang terdapat
informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor
seperti garmen, tekstil dan alas kaki."Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck dengan
data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas
Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
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Positive

Summary Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Ridwan Kamil mengatakan pemerintah provinsi (pemprov)
akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha agar mengurangi potensi
pelaku industri melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat krisis global.

Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Ridwan Kamil mengatakan pemerintah provinsi (pemprov) akan terus
meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha agar mengurangi potensi pelaku industri
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat krisis global."Kalau market-nya tidak ada kan susah.
Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi perlindunganperlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di
Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Kang Emil mengatakan dampak resesi ekonomi global yang
diperkirakan terjadi di 2023 turut memberi tekanan terhadap dunia usaha dan menimbulkan adanya
PHK."Jadi biasanya ada pengaruh dari potensi resesi global di tahun depan, tapi kita kompensasi dengan
banyaknya investasi yang masuk ke Jawa Barat," kata dia.Meskipun tak menampik ancaman PHK massal,
Kang Emil menjelaskan Pemprov Jawa Barat tetap berupaya meningkatkan ketersediaan lapangan kerja
agar perekonomian terus bergerak. Peningkatan lapangan kerja itu dilakukan dengan memperbaiki iklim
usaha dan bisnis sehingga arus masuk investasi terus meningkat."Setiap tahun investasi kan nomor satu.
Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan 136 ribu pekerjaan," kata dia.Sebelumnya, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk menghindari
terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemenaker memastikan siap mendampingi semua pihak
dalam mencari solusi terbaik."Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus
mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir
jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, 2 November 2022.
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Summary Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji
Pemprov Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim hubungan industrial dan
ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Yang sifatnya massal karena situasi hari ini saya rasa belum ada," kata Ganjar kepada
wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Menurut Ganjar, terdapat
beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara
massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah)."Yang sifatnya massal karena situasi hari ini
saya rasa belum ada," kata Ganjar kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,
Senin.Menurut Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal. PHK tersebut terjadi
karena dampak gangguan di masa lalu terhadap kinerja perusahaan yang masih terasa hingga saat ini.Dia
juga menyebutkan baru saja pada pekan lalu bertemu perwakilan buruh. Dari pertemuan itu, tidak ada
laporan terkait PHK massal. Perwakilan buruh hanya memberikan usulan mengenai upah minimum di
kabupaten/kota (UMK)."Sampai hari ini di tempat kami masih belum ada yang lapor. Maka itu hari ini
saya mau kroscek," ujarnya.Ganjar berjanji Pemprov Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim
hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi
global.Dia juga mendorong agar dialog antara buruh, pengusaha dan pemerintah terus
diperkuat.Pemerintah, kata Ganjar, terus berupaya untuk mendukung keberlangsungan industri dengan
berbagai cara, seperti pemberian insentif."Kalau kebijakan ekonomi ini membutuhkan insentif dari
pemerintah ya pemerintah mesti lakukan agar ini stabil kondisinya. Kondisinya lagi tidak enak, semuanya,
maka dinamika pengambilan keputusan harus mengikuti situasi dan kondisi itu," ujar dia.Sebelumnya,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk
150

menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).Kemenaker juga menyatakan siap
mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik."Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang
dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan
paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri (2/12).Indah mengatakan memang
terdapat informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi
ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki."Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck
dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan
Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
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Neutral

Summary Demikian informasi tentang batas akhir pembelian Kartu Prakerja gelombang 47 yang
dibatasi tanggal 30 November 2022, Untuk membeli pelatihan kartu prakerja lewat platform
digital kami menyediakan rincian lengkap terkait cara-cara membeli pelatihan kerja di
Kemaker.go.id dan tokopedia. Program Kartu Prakerja melalui akun Instagram resminya
mengingatkan agar penerima Gelombang 47 segera membeli pelatihan prakerja di platform
digital. Penerima Gelombang 47 dapat membeli pelatihan di mitra platform digital yang
bekerja sama dengan Kartu Prakerja, yakni tokopedia, Bukalapak, Pintar, Karier. Mu,
Kemnaker.go.id, dan Pijar Mahir.

Program Kartu Prakerja melalui akun Instagram resminya mengingatkan agar penerima Gelombang 47
segera membeli pelatihan prakerja di platform digital. Penerima Gelombang 47 dapat membeli pelatihan
di mitra platform digital yang bekerja sama dengan Kartu Prakerja, yakni tokopedia, Bukalapak, Pintar,
Karier.Mu, Kemnaker.go.id, dan Pijar Mahir.Sementara untuk batas waktu penyelesaian pelatihan
terakhir adalah tanggal 4 Desember 2022 mendatang. Penerima Kartu Prakerja dapat menggunakan
saldo pelatihan Kartu Prakerja di berbagai mitra platform digital yang resmi bekerja sama dengan
Program Kartu Prakerja. - Buka laman Kemnaker.go.id - Pilih menu Pelatihan- Lalu, klik Kunjungi Layanan
- Jika belum mempunyai akun, klik menu Daftar - Namun, jika sudah mempunyai akun, masukkan No.
KTP/NO.1. Penerima Kartu Prakerja gelombang 47 merupakan program terakhir dengan program semi
bansos. Karena pada tahun 2023 mendatang Kartu Prakerja hanya akan fokus pada program pelatihan.
2. Peserta Kartu Prakerja yang telah menyelsaikan pelatihan akan menerima isentif selama empat bulan
3. Peserta Kartu Prakerja tahun 2022 yang berhasil menyelsaikan pelatihan akan menerima Sertifikat
Kartu prakerja.Demikian informasi tentang batas akhir pembelian Kartu Prakerja gelombang 47 yang
dibatasi tanggal 30 November 2022, Untuk membeli pelatihan kartu prakerja lewat platform digital kami
menyediakan rincian lengkap terkait cara-cara membeli pelatihan kerja di Kemaker.go.id dan
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tokopedia.Berikut ini Tribunpontianak akan mengulas cara-cara membeli pelatihan kerja di tokopedia. *
Buka Aplikasi Tokopedia dan pastikan nomor ponsel sudah terverifiaksi * Ketik "Kartu Prakerja" di kolom
pencarian* Pilih kategori Pelatihan dan pilih lembaga pelatihan yang diinginkan. * Klik "lihat detail" pada
kelas yang diminati untuk cari tahu informasi terkait termasuk cara menemukan kode voucher. * Klik beli,
jangan lupa masukkan kodo promo bila tersedia * Pilih "Lihat Semua" pada metode pembayaran. Pilih
"Kartu Prakerja" pada bagian Program Pemerintah * Masukkan 16 digit Nomor Kartu Prakerja dan
lakukan verifikasi melalui SMS. * Setelah transaksi berhasil, cek kode voucher pada Histori Transaksi Top
Up & Tagihan atau pada email yang terdaftar di Tokopedia* Lakukan penukaran kode voucher dengan
mengikuti langkah di halaman kelas/lembaga yang sudah dibeli vouchernya * Kode voucher berhasil
ditukar * Kemudian, isi review dan rating untuk kelas yang sudah diikuti dengan klik "Tulis Ulasan" pada
halaman Histori Transaksi Top Up & Tagihan sudah dibeli. Bagi peserta yang berhasil bergabung dengan
Kartu Prakerja gelombang 47. Pilih lembaga penyelenggara pelatihan yang tersedia dengan lebel Kartu
Prakerja - Klik daftar - Lalu, klik daftar sekarang dan klik lanjutkan - Masukkan No. Kartu Prakerja - Setelah
diisi, klik lanjutkan - Masukkan kode OTP dan klik verifikasi- Klik cek portofolio - Muncullah status diterima
- Lalu, klik judul pelatihan - Klik mulai pelatihan go.id cara lain untuk memilih pelatihan prakerja adalah
melalui aplikasi eccomerce tokopedia.
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Positive

Summary Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahap 7 sudah dicairkan melalui kantor pos.
Sebanyak 3,6 juta pekerja di Indonesia bisa mengambil BSU Rp600. 000 di kantor pos. Untuk
pencairan BSU melalui kantor pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme
penyaluran BSU lewat bank Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu
bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahap 7 sudah dicairkan melalui kantor pos. Sebanyak
3,6 juta pekerja di Indonesia bisa mengambil BSU Rp600. 000 di kantor pos.Untuk pencairan BSU melalui
kantor pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran BSU lewat bank Himbara.
Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos
verifikasi dan validasi."Kantor Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut
pada penerima BSU melalui perusahaan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta.Ada dua
skema penyaluran BSU melalui kantor pos. yaitu secara kolektif di perusahaan atau penerima ini
mengambil langsung di kantor pos."Untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat
melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," jelas Ida.Ida berharap penyaluran BSU kepada pekerja
yang berhak baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia dapat terselesaikan dalam waktu
dekat.Penyaluran tahap 7 diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria
penerima BSU seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10
Tahun 2022."BSU tahap 7 melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata
Menaker.Konvoi Armada Ungu Tandai Dibukanya Taco Bell Paramount Gading SerpongSelain melalui PT
Pos Indonesia, penyaluran BSU 2022 juga dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan
Bank Milik Negara (Himbara). Mekanisme penyaluran subsidi gaji melalui Kantor Pos dilakukan untuk
tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.
Sementara itu, Pos Indonesia mempercepat penyaluran BSU bagi 3,6 juta penerima yang terdata sebagai
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pekerja, yang tersebar di seluruh Indonesia. BSU mulai disalurkan serentak di seluruh Kantor Pos di
seluruh daerah di Indonesia sejak 2 November 2022. "Karena ini program nasional, program besar, kami
berkoordinasi tetap dengan stakeholder terkait. Kami lakukan evaluasi harian, kami melakukan vidcon
(video conference) dengan teman-teman lapangan untuk melihat progres dari penyaluran ini," kata
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris Selain itu, lanjutnya, akan ada info masalah atau
kendala yang ada di lapangan untuk dicarikan solusi yang terbaik sehingga penyaluran bantuan subsidi
upah ini bisa terlaksana dengan lancar seperti penyaluran bantuan sebelumnya. Haris mengatakan
penyaluran BSU ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pos Indonesia, karena selain merupakan tugas
dalam lingkup kerja yang pertama, juga terkait terbatasnya data penerima BSU. Pihaknya berkoordinasi
dengan Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan dan PIC (person in charge) berbagai perusahaan tempat
penerima BSU bekerja, untuk memastikan karyawan atau pekerja tersebut, dan berikut kota/ lokasi
tempat bekerja masing-masing penerima BSU. Sejauh ini, pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada
penerima BSU, untuk mengecek apakah mereka masuk dalam daftar penerima BSU. Alur pengecekan
BSU, masyarakat bisa mengecek informasi melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id,
bsu.kemnaker.go.id Jika sudah dinyatakan sebagai penerima subsidi upah, tambahnya, penerima BSU
dapat memastikan apakah yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima BSU di Pos Indonesia dengan
melakukan pengecekan NIK e-KTP melalui aplikasi andalan PT Pos yaitu Pospay. Haris menegaskan
seluruh penerima BSU telah dibuatkan rekening secara kolektif, namun Pos Indonesia membantu proses
pencairan dana BSU secara tunai kepada para penerima BSU. Untuk itu pihaknya akan menyesuaikan
lokasi pembayaran dengan perusahaan masing-masing. Jika dalam satu perusahaan terdapat jumlah
penerima BSU yang dinilai cukup (sedikitnya 20 orang), maka pihak Kantorpos akan menerjunkan petugas
langsung ke titik lokasi, seperti perusahaan, pabrik, atau kantor di mana pekerja atau karyawannya
menerima BSU. Sementara itu, untuk percepatan penyaluran BSU sekaligus memberi kemudahan kepada
pekerja, Kantor pos memperpanjang waktu pelayanan, dari yang semula Senin - Sabtu menjadi Senin
hingga Minggu hingga hingga pukul 20.00 WIB. "Target penyaluran BSU hingga akhir November 2022.
Kami optimistis bisa selesai lebih cepat dalam dua atau tiga minggu. PT Pos akan semakin menggencarkan
publikasi mengenai pencairan BSU di Kantorpos," kata Ketua Satgas Bansos Pos Indonesia Hendrasari.
BSU diberikan sebesar Rp600 ribu kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, dengan syarat
harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.
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Positive

Summary Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara
massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji bahwa
pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim hubungan industrial
dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ganjar Pranowo: Kelompok Mana pun Jangan Pernah Menyerang Pihak Lain.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara
massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah)."Yang sifatnya massal karena situasi hari ini
saya rasa belum ada," kata Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin
(7/11).Bersaing Ketat, Elektabilitas Ganjar Unggul dari Prabowo dan Anies di Survei PolmatrixMenurut
Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal. PHK tersebut terjadi karena dampak
gangguan di masa lalu terhadap kinerja perusahaan yang masih terasa hingga saat ini.Dia juga
menyebutkan baru saja pada pekan lalu bertemu perwakilan buruh. Dari pertemuan itu, tidak ada
laporan terkait PHK massal. Perwakilan buruh hanya memberikan usulan mengenai upah minimum di
kabupaten/kota (UMK).Keren! Y20 Ajak Pemuda Indonesia Berani Tunjukkan Jiwa
Kepemimpinan"Sampai hari ini di tempat kami masih belum ada yang lapor. Maka itu hari ini saya mau
kroscek," ujarnya.Indah mengatakan memang terdapat informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di
sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki."Namun
informasi dan data ini masih harus kami crosscheck dengan data dari kementerian/lembaga lainnya,
termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan
kabupaten/kota," katanya.Ganjar berjanji bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras
menjaga iklim hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah
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ketidakpastian ekonomi global.Dia juga mendorong agar dialog antara buruh, pengusaha dan pemerintah
terus diperkuat.Ganjar Sampaikan Strategi Penurunan "Stunting" di Sulawesi BaratPemerintah, kata
Ganjar, terus berupaya untuk mendukung keberlangsungan industri dengan berbagai cara, seperti
pemberian insentif. "Kalau kebijakan ekonomi ini membutuhkan insentif dari pemerintah ya pemerintah
mesti lakukan agar ini stabil kondisinya. Kondisinya lagi tidak enak, semuanya, maka dinamika
pengambilan keputusan harus mengikuti situasi dan kondisi itu," ujar dia.Sebelumnya, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk menghindari
terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).Ganjar Pranowo: Kelompok Mana pun Jangan Pernah
Menyerang Pihak LainKemenaker juga menyatakan siap mendampingi semua pihak dalam mencari solusi
terbaik. "Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para
pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah
Anggoro Putri (2/12). Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah)."Yang sifatnya
massal karena situasi hari ini saya rasa belum ada," kata Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan,
Jakarta, Senin (7/11).Menurut Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal. PHK
tersebut terjadi karena dampak gangguan di masa lalu terhadap kinerja perusahaan yang masih terasa
hingga saat ini.Dia juga menyebutkan baru saja pada pekan lalu bertemu perwakilan buruh. Dari
pertemuan itu, tidak ada laporan terkait PHK massal. Perwakilan buruh hanya memberikan usulan
mengenai upah minimum di kabupaten/kota (UMK).Para Capres Was-was! Elektabilitas Melonjak,
Ridwan Kamil Ungguli Popularitas Anak Mantan Presiden RI"Sampai hari ini di tempat kami masih belum
ada yang lapor. Maka itu hari ini saya mau kroscek," ujarnya.Ganjar berjanji bahwa pemerintah provinsi
Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK
massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global.Dia juga mendorong agar dialog antara
buruh, pengusaha dan pemerintah terus diperkuat.Pemerintah, kata Ganjar, terus berupaya untuk
mendukung keberlangsungan industri dengan berbagai cara, seperti pemberian insentif. "Kalau kebijakan
ekonomi ini membutuhkan insentif dari pemerintah ya pemerintah mesti lakukan agar ini stabil
kondisinya. Kondisinya lagi tidak enak, semuanya, maka dinamika pengambilan keputusan harus
mengikuti situasi dan kondisi itu," ujar dia.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja
(PHK).Kemenaker juga menyatakan siap mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik. "Mari
kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku
kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri
(2/12).Indah mengatakan memang terdapat informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di sektor
industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki.Mengagetkan Ribuan
Warga dan Pelaku Usaha Ini Ramai-ramai Kompak Dukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024"Namun
informasi dan data ini masih harus kami crosscheck dengan data dari kementerian/lembaga lainnya,
termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan
kabupaten/kota," katanya.

157

Title

Targetkan Penyaluran BSU Rampung 14 Hari, Kantor Pos Mataram Author
Terapkan 3 Metode Penyaluran

_noname

Media

Sindo News

Reporter

Date

07 November 2022

Tone

Link

http://ekbis.sindonews.com/read/934477/34/targetkan-penyaluran-bsu-rampung-14-harikantor-pos-mataram-terapkan-3-metode-penyaluran-1667808707

Positive

Summary Kantor Pos Cabang Mataram menerapkan tiga metode penyaluran untuk mencapai target
penyaluran BSU rampung dalam 14 hari. Penyaluran BSU salah satunya dilakukan Kantor Pos
Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat). Untuk itu kami menerapkan
tiga metode penyaluran," kata Kepala Kantor Pos Mataram Sigit Sugiharto dalam keterangan
tertulisnya, Senin (7/11/2022). Adapun alokasi penerima BSU di Kantor Cabang Utama (KCU)
Mataram yakni 22.147 pekerja.

PT Pos Indonesia (Persero) memaksimalkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 3,6 juta
penerima di seluruh Indonesia. Penyaluran BSU salah satunya dilakukan Kantor Pos Cabang Mataram,
Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat).Kantor Pos Cabang Mataram menerapkan tiga metode
penyaluran untuk mencapai target penyaluran BSU rampung dalam 14 hari. "Kami menargetkan 100%
BSU terbayarkan dalam dua minggu. Untuk itu kami menerapkan tiga metode penyaluran," kata Kepala
Kantor Pos Mataram Sigit Sugiharto dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/11/2022).Tiga metode
penyaluran tersebut, yaitu pertama, melakukan banyak promosi sehingga penerima bisa langsung datang
ke Kantor Pos; kedua, perusahaan yang penerimanya lebih dari 20 orang akan dihubungi PIC untuk
koordinasi tempat dan waktu pembayaran."Ketiga, jika menjelang batas akhir penyaluran BSU masih ada
karyawan yang belum mengambil, kami akan mengirim pemberitahuan khusus kepada perusahaan yang
terdaftar," ucap Sigit.Adapun alokasi penerima BSU di Kantor Cabang Utama (KCU) Mataram yakni 22.147
pekerja. "Dalam dua hari pertama kita menyalurkan BSU kepada 5.500 penerima. Jadi sudah tersalurkan
24%. Minggu ini kita targetkan penyaluran di perusahaan yang memiliki jumlah penerima banyak, kita
sudah jadwalkan penyalurannya. Kemudian, minggu depan kita akan sisir perusahaan yang hanya
terdapat satu atau dua penerima," katanya.Lebih lanjut Sigit menjelaskan setelah menerima data para
penerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pihaknya segera melakukan pemetaan
wilayah hingga ke kantor cabang."Kami telah melakukan pemetaan hingga ke kantor cabang. Tempattempat tertentu yang belum terjangkau oleh wilayah kerja kantor cabang, kami dari Mataram akan turun
langsung untuk membantu penyaluran BSU. Seperti hari ini, kita sudah menyalurkan di wilayah Gili
Trawangan. Cara ini akan kita terapkan di wilayah lain yang posisi penerima di luar jangkauan kantor
cabang," tuturnya.Seperti halnya yang dilakukan oleh Kantor Pos lain di seluruh Indonesia, Kantor Pos
Cabang Mataram juga menambah jam pelayanan yaitu Senin hingga Minggu, pukul 08.00 hingga 20.00.
"Kita membuka pelayanan dari pagi hingga malam, Senin hingga Minggu, agar penerima BSU punya
keleluasaan waktu untuk mencairkan BSU di luar jam kerja mereka," katanya.
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Summary Dia memastikan
bahwa
Kemenaker telah melakukan
koordinasi
lintas
kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait untuk memantau
perkembangan isu PHK di Tanah Air.

Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Ridwan Kamil mengatakan pemerintah provinsi (pemprov) akan terus
meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha. Hal itu dilakukan agar mengurangi potensi pelaku
industri melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat krisis global."Kalau market-nya tidak ada
kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi
perlindungan-perlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan," kata Kang Emil, sapaan akrab
Ridwan Kamil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir dari Antara, Senin, 7 November
2022.Kang Emil mengatakan dampak resesi ekonomi global yang diperkirakan terjadi di 2023 turut
memberi tekanan terhadap dunia usaha dan menimbulkan adanya PHK. "Jadi biasanya ada pengaruh dari
potensi resesi global di tahun depan, tapi kita kompensasi dengan banyaknya investasi yang masuk ke
Jawa Barat," kata dia.Meskipun tak menampik ancaman PHK massal, Kang Emil menjelaskan Pemprov
Jawa Barat tetap berupaya meningkatkan ketersediaan lapangan kerja agar perekonomian terus
bergerak. Peningkatan lapangan kerja itu dilakukan dengan memperbaiki iklim usaha dan bisnis sehingga
arus masuk investasi terus meningkat.|"Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136
triliun menghasilkan 136 ribu pekerjaan," kata dia.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan
hubungan kerja. Kemnaker memastikan siap mendampingi semua pihak dalam mencari solusi
terbaik."Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para
pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah
Anggoro Putri, 2 November 2022.Indah mengatakan Kemnaker bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di
provinsi/kabupaten/kota akan selalu siap mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik. Dia
memastikan bahwa Kemenaker telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas
ketenagakerjaan, serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK di Tanah Air.Dari
koordinasi tersebut didapati telah terjadi PHK di beberapa sektor, meski semua pihak telah berupaya
untuk menghindari hal tersebut dan mengupayakan PHK menjadi jalan terakhir dari permasalahan
hubungan industrial.Informasi yang didapat terkait PHK, terjadi khususnya di sektor industri padat karya
yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki."Namun informasi dan data ini masih harus
kami cross check dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas
Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya.Beberapa
penyebab terjadi PHK saat ini seperti dampak pandemi covid-19 yang masih dirasakan, transformasi
bisnis di era digitalisasi, hingga geopolitik global berdampak pada menurunnya daya beli sejumlah negara
tujuan ekspor Indonesia.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
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Summary Untuk itu kami menerapkan tiga metode penyaluran, Jakarta (ANTARA)- PT Pos Indonesia
(Persero), Kantorpos Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat),
menerapkan tiga metode untuk mencapai target penyaluran bantuan subsidi upah (BSU)
selesai dalam 14 hari. Untuk itu kami menerapkan tiga metode penyaluran," kata Kepala
Kantorpos Mataram Sigit Sugiharto dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Ketiga metode
penyaluran tersebut, yaitu melakukan banyak promosi sehingga penerima bisa langsung
datang ke Kantorpos, kemudian perusahaan yang penerimanya lebih dari 20 orang akan
dihubungi PIC untuk koordinasi tempat dan waktu pembayaran. Sigit menyebutkan alokasi
penerima BSU di Kantor Cabang Utama (KCU) Mataram yakni 22.147 pekerja.

Kami menargetkan 100 persen BSU terbayarkan dalam dua minggu. Untuk itu kami menerapkan tiga
metode penyaluran, Jakarta (ANTARA) - PT Pos Indonesia (Persero), Kantorpos Cabang Mataram, Nusa
Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), menerapkan tiga metode untuk mencapai target penyaluran
bantuan subsidi upah (BSU) selesai dalam 14 hari."Kami menargetkan 100 persen BSU terbayarkan dalam
dua minggu. Untuk itu kami menerapkan tiga metode penyaluran," kata Kepala Kantorpos Mataram Sigit
Sugiharto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Ketiga metode penyaluran tersebut, yaitu melakukan
banyak promosi sehingga penerima bisa langsung datang ke Kantorpos, kemudian perusahaan yang
penerimanya lebih dari 20 orang akan dihubungi PIC untuk koordinasi tempat dan waktu
pembayaran.Selain itu, lanjutnya, jika menjelang batas akhir penyaluran BSU masih ada karyawan yang
belum mengambil pihaknya akan mengirim pemberitahuan khusus kepada perusahaan yang
terdaftar.Sigit menyebutkan alokasi penerima BSU di Kantor Cabang Utama (KCU) Mataram yakni 22.147
pekerja."Dalam dua hari pertama kami menyalurkan BSU kepada 5.500 penerima, jadi sudah tersalurkan
24 persen," katanya.Dalam pekan ini, tambahnya, pihaknya menargetkan penyaluran di perusahaan yang
memiliki jumlah penerima banyak. Kemudian pekan depan akan menyisir perusahaan yang hanya
terdapat satu atau dua penerima.Dikatakannya setelah menerima data para penerima BSU dari
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pihaknya segera melakukan pemetaan wilayah hingga ke
kantor cabang."Tempat-tempat tertentu yang belum terjangkau oleh wilayah kerja kantor cabang, kami
dari Mataram akan turun langsung untuk membantu penyaluran BSU," ujarnya.Seperti halnya yang
dilakukan oleh Kantorpos lain di seluruh Indonesia, menurut dia, pihaknya juga menambah jam
pelayanan yaitu Senin hingga Minggu, pukul 08.00 hingga 20.00.Selain itu, PT Pos Indonesia menyediakan
aplikasi Pospay yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store untuk mempermudah pekerja
memastikan namanya terdaftar sebagai penerima BSU.Sigit berharap dengan pola kerja PT Pos Indonesia
yang sistematis, tepat waktu dan tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan, maka akan meningkatkan
kepercayaan terhadap kementerian/lembaga.Dikatakannya pekerja yang namanya terdaftar sebagai
penerima BSU berhak menerima bantuan sebesar Rp600 ribu.Salah satu penerima BSU Wahyu Hidayat,
karyawan perusahaan distributor bahan pokok dan makanan di Mataram mengatakan, mendapatkan
pelayanan yang baik dari petugas di Kantorpos, selain itu mereka sigap membantu penerima BSU yang
belum paham menggunakan aplikasi Pospay."Proses pencairan di loket Kantorpos hanya 10 menit
selesai. Saya mendapatkan informasi sebagai penerima BSU setelah mengecek di aplikasi Pospay,"
katanya.Ia berharap karyawan yang gajinya di bawah UMR Rp3 juta bisa terus mendapatkan BSU dan
nominalnya ditambah.Penerima BSU lainnya, Mimin Andriyani yang bekerja di instansi sekolah
mengatakan, pengambilan BSU di Kantorpos cukup mudah dan cepat.
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Summary Untuk itu, Ia berharap agar RUU PPRT segera disahkan menjadi undang-undang agar tujuan
pemberlakuannya bisa dipahami masyarakat, meskipun harus melalui pembahasan dengan
pemerintah, karena ini menjadi Inisiatif DPR sendiri. Jakarta, MI- Wakil Ketua Badan Legislasi
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) Willy Aditya menilai dengan adanya
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) akan bermanfaat bagi para
pekerja agar bisa terlindungi dari hal-hal yang tidak di inginkan. Legislator Nasdem ini
menegaskan bahwa RUU PPRT sangat penting karena melihat UU NO 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan belum mengatur terkait pekerja rumah tangga. "Ini bertujuan sebagai
payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga dari eksploitasi, diskriminasi,
penindasan dan ketidakadilan," ucapnya kepada Monitor Indonesia, Senin, (7/11).

Jakarta, MI - Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) Willy
Aditya menilai dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) akan
bermanfaat bagi para pekerja agar bisa terlindungi dari hal-hal yang tidak di inginkan."Ini bertujuan
sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga dari eksploitasi, diskriminasi, penindasan
dan ketidakadilan," ucapnya kepada Monitor Indonesia, Senin, (7/11). Untuk itu, Ia berharap agar RUU
PPRT segera disahkan menjadi undang-undang agar tujuan pemberlakuannya bisa dipahami masyarakat,
meskipun harus melalui pembahasan dengan pemerintah, karena ini menjadi Inisiatif DPR sendiri.
"Selama ini kan pekerja di ranah sosial dan domestik tidak pernah mendapatkan statusnya, namun hanya
di atur keberadaannya di level peraturan menteri tenaga kerja saja," imbuhnya.Legislator Nasdem ini
menegaskan bahwa RUU PPRT sangat penting karena melihat UU NO 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan belum mengatur terkait pekerja rumah tangga."Ini harus dipastikan agar status dari
pekerja rumah tangga itu mendapatkan haknya berdasarkan payung hukum yang setingkat dengan UU
untuk melindunginya," tutupnya.
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Summary - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Jakarta (ANTARA)
Ganjar berjanji bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim
hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah
ketidakpastian ekonomi global. Dia juga mendorong agar dialog antara buruh, pengusaha
dan pemerintah terus diperkuat.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah). "Yang sifatnya massal
karena situasi hari ini saya rasa belum ada," kata Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,
Senin. Menurut Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal. PHK tersebut terjadi
karena dampak gangguan di masa lalu terhadap kinerja perusahaan yang masih terasa hingga saat ini.
Dia juga menyebutkan baru saja pada pekan lalu bertemu perwakilan buruh. Dari pertemuan itu, tidak
ada laporan terkait PHK massal. Perwakilan buruh hanya memberikan usulan mengenai upah minimum
di kabupaten/kota (UMK). "Sampai hari ini di tempat kami masih belum ada yang lapor. Maka itu hari ini
saya mau kroscek," ujarnya. Ganjar berjanji bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya
keras menjaga iklim hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah
ketidakpastian ekonomi global. Dia juga mendorong agar dialog antara buruh, pengusaha dan
pemerintah terus diperkuat. Pemerintah, kata Ganjar, terus berupaya untuk mendukung
keberlangsungan industri dengan berbagai cara, seperti pemberian insentif. "Kalau kebijakan ekonomi
ini membutuhkan insentif dari pemerintah ya pemerintah mesti lakukan agar ini stabil kondisinya.
Kondisinya lagi tidak enak, semuanya, maka dinamika pengambilan keputusan harus mengikuti situasi
dan kondisi itu," ujar dia. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak
mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemenaker juga
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menyatakan siap mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik. "Mari kita sikapi isu PHK ini
secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga
PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri (2/12). Indah
mengatakan memang terdapat informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di sektor industri padat
karya yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki. "Namun informasi dan data ini masih
harus kami crosscheck dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan,
Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
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Summary Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Com dengan judul:
Ganjar Pranowo sebut tidak ada PHK massal industri tekstil di Jawa Tengah. Ganjar berjanji
bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian
ekonomi global. "Yang sifatnya massal karena situasi hari ini saya rasa belum ada," kata
Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara
massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah)."Yang sifatnya massal karena situasi hari ini
saya rasa belum ada," kata Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Menurut
Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal. PHK tersebut terjadi karena dampak
gangguan di masa lalu terhadap kinerja perusahaan yang masih terasa hingga saat ini.Dia juga
menyebutkan baru saja pada pekan lalu bertemu perwakilan buruh. Dari pertemuan itu, tidak ada
laporan terkait PHK massal. Perwakilan buruh hanya memberikan usulan mengenai upah minimum di
kabupaten/kota (UMK)."Sampai hari ini di tempat kami masih belum ada yang lapor. Maka itu hari ini
saya mau kroscek," ujarnya.Ganjar berjanji bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras
menjaga iklim hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah
ketidakpastian ekonomi global.Dia juga mendorong agar dialog antara buruh, pengusaha dan pemerintah
terus diperkuat.Pemerintah, kata Ganjar, terus berupaya untuk mendukung keberlangsungan industri
dengan berbagai cara, seperti pemberian insentif."Kalau kebijakan ekonomi ini membutuhkan insentif
dari pemerintah ya pemerintah mesti lakukan agar ini stabil kondisinya. Kondisinya lagi tidak enak,
semuanya, maka dinamika pengambilan keputusan harus mengikuti situasi dan kondisi itu," ujar
dia.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan
dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).Kemenaker juga menyatakan siap
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mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik."Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang
dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan
paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri (2/12).Indah mengatakan memang
terdapat informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi
ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki."Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck
dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan
Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya.Berita ini telah tayang di Antaranews.
com dengan judul: Ganjar Pranowo sebut tidak ada PHK massal industri tekstil di Jawa Tengah
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Positive

Summary Saat ini banyak masyarakat terutama pekerja yang menantikan jadwal pencairan BSU 2022
tahap 8 dan cara cek penerima subsidi gaji Rp600.000. Terkait jadwal pencairan BSU 2022
tahap 8 dan cara cek penerima subsidi gaji Rp600. 000 selengkapnya bakal diulas secara
tuntas pada artikel ini. Selain jadwal pencairan BSU 2022 tahap 8, terdapat juga informasi
cara cek penerima subsidi gaji Rp600.000. Diketahui bersama, Kemnaker saat ini masih
menyalurkan BSU tahap 7 kepada sekitar 3,6 juta pekerja. Dari total pencairan BSU tahap 1
hingga tahap 6 ada sekitar 9,02 juta pekerja yang telah menerima subsidi gaji Rp600.000.
Sedangkan pada 2022 ini, Kemnaker mengatakan bahwa ada sebanyak 14,6 juta pekerja
yang menjadi sasaran penerima subsidi gaji Rp600.000. Hal tersebut menandakan bahwa
pencairan BSU 2022 hingga tahap 7 baru tersalurkan kepada sekitar 12,92 juta pekerja.

Saat ini banyak masyarakat terutama pekerja yang menantikan jadwal pencairan BSU 2022 tahap 8 dan
cara cek penerima subsidi gaji Rp600.000.Terkait jadwal pencairan BSU 2022 tahap 8 dan cara cek
penerima subsidi gaji Rp600. 000 selengkapnya bakal diulas secara tuntas pada artikel ini.Selain jadwal
pencairan BSU 2022 tahap 8, terdapat juga informasi cara cek penerima subsidi gaji Rp600.000.Diketahui
bersama, Kemnaker saat ini masih menyalurkan BSU tahap 7 kepada sekitar 3,6 juta pekerja.Dari total
pencairan BSU tahap 1 hingga tahap 6 ada sekitar 9,02 juta pekerja yang telah menerima subsidi gaji
Rp600.000.Sedangkan pada 2022 ini, Kemnaker mengatakan bahwa ada sebanyak 14,6 juta pekerja yang
menjadi sasaran penerima subsidi gaji Rp600.000.Hal tersebut menandakan bahwa pencairan BSU 2022
hingga tahap 7 baru tersalurkan kepada sekitar 12,92 juta pekerja.

167

Title

Ganjar Pastikan Tak Ada PHK Massal Industri Tekstil di Jawa
Tengah

Author

_noname

Media

Inews Portal

Reporter

Date

07 November 2022

Tone

Link

http://jateng.inews.id/berita/ganjar-pastikan-tak-ada-phk-massal-industri-tekstil-di-jawatengah

Positive

Summary Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah. Ganjar berjanji bahwa pemerintah
provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim hubungan industrial dan
ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dia
mengatakan baru saja bertemu perwakilan buruh dan tidak ada laporan terkait PHK massal.
"Yang sifatnya massal karena situasi hari ini saya rasa belum ada," kata Ganjar kepada di
Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara
massal pada industri tekstil di Jawa Tengah. Dia mengatakan baru saja bertemu perwakilan buruh dan
tidak ada laporan terkait PHK massal."Yang sifatnya massal karena situasi hari ini saya rasa belum ada,"
kata Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Menurut Ganjar, terdapat beberapa
kasus PHK, namun tidak bersifat massal. PHK tersebut terjadi karena dampak gangguan di masa lalu
terhadap kinerja perusahaan yang masih terasa hingga saat ini."Sampai hari ini di tempat kami masih
belum ada yang lapor. Maka itu hari ini saya mau kroscek," ujarnya.Ganjar berjanji bahwa pemerintah
provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar
PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global.Dia juga mendorong agar dialog antara
buruh, pengusaha dan pemerintah terus diperkuat. Pemerintah, kata dia, terus berupaya untuk
mendukung keberlangsungan industri dengan berbagai cara, seperti pemberian insentif."Kalau kebijakan
ekonomi ini membutuhkan insentif dari pemerintah ya pemerintah mesti lakukan agar ini stabil
kondisinya. Kondisinya lagi tidak enak, semuanya, maka dinamika pengambilan keputusan harus
mengikuti situasi dan kondisi itu," ujarnyaSebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya PHK. Kemenaker juga
menyatakan siap mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik."Mari kita sikapi isu PHK ini
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secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga
PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri (2/12).Indah
mengatakan memang terdapat informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di sektor industri padat
karya yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki."Namun informasi dan data ini masih
harus kami crosscheck dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan,
Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
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Neutral

Summary Com- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendorong pengasuh pondok pesantren
memaksimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar melahirkan santri
yang menjadi pengusaha. Apalagi, kata Menaker, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan
tengah gencar menciptakan pelaku-pelaku inkubator bisnis lewat BLKK. "Tentu berharap di
antara para santri yang ada di sini yang memiliki BLK Komunitas kiranya juga mendorong BLK
komunitas yang ada menjadi BLK Komunitas yang mandiri." BLK Komunitas menjadi
inkubator bisnis.

Menaker RI Ida Fauziyah. (Foto:: Humas ) JAKARTA, Pewartasatu. com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah mendorong pengasuh pondok pesantren memaksimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja
Komunitas (BLKK) agar melahirkan santri yang menjadi pengusaha. Apalagi, kata Menaker, saat ini
Kementerian Ketenagakerjaan tengah gencar menciptakan pelaku-pelaku inkubator bisnis lewat BLKK.
"Tentu berharap di antara para santri yang ada di sini yang memiliki BLK Komunitas kiranya juga
mendorong BLK komunitas yang ada menjadi BLK Komunitas yang mandiri." "Dua tahun kami
mendampingi tapi selebihnya kami berharap mandiri yakni dengan meningkatkan kompetensi untuk
kebutuhan pasar kerja maupun kebutuhan melahirkan entrepreneur," kata Menaker pada Senin
(7/11/2022) di Semarang, Jawa Tengah saat menjadi pembicara pada acara Silaturahim Nasional ke-3 Bu
Nyai Nusantara. Dalam upaya melahirkan pengusaha, katanya, saat ini BLKK tidak hanya didesain sebagai
sarana pelatihan untuk meningkatkan kompetensi menjadi pekerja, tetapi juga didesain agar melahirkan
pengusaha yang berbasis pada keterampilan. "Tapi saya cukup bangga karena banyak pesantren yang
memilih entrepreneur. BLK Komunitas menjadi inkubator bisnis. Dan alhamdulillah tidak sedikit BLK
Komunitas yang sukses membangun unit usaha di pesantren yang juga tidak sedikit pesantren ternyata
melahirkan calon entrepreneur, calon pengusaha," ucapnya. "Santri kuat agamanya, tapi dia tidak
menjadi beban bagi masyarakatnya, justru menjadi tulang punggung bagi masyarakatnya karena dia bisa
menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang lainnya," imbuhnya. Ia pun meminta kepada santri yang akan
menjadi pengusaha agar dalam memulai usaha atau bisnisnya tidak melulu langsung dari usaha besar,
melainkan bisa dari ultra mikro atau mikro. "Bukankah sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil.
Maka jangan ragu memulai meskipun dari yang kecil karena dari yang kecil itulah akan lahir yang besar,
akan lahir pengusaha-pengusaha jebolan-jebolan pesantren yang didesain secara baik oleh pesantren
dengan niatan secara khusus untuk melahirkan entrepreneur," ucapnya.
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Negative

Summary Pemprov Riau hingga saat ini masih menunggu data dari BPS untuk membahas penetapan
Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau 2023. Akibat belum diterimanya data dari BPS tersebut,
Imron mengaku, pihaknya belum bisa menggelar sidang bersama pihak terkait untuk
membahas penetapan UMP Riau 2023. "Kita tunggu surat dari Kemenaker, kalau sudah
dapat kita langsung segera bersidang untuk penetapan UMP riau 2023," pungkasnya.(*).
"Kita sudah kirim surat melalui pak gubernur, ke BPS riau.

Pemprov Riau hingga saat ini masih menunggu data dari BPS untuk membahas penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP) Riau 2023. Data BPS yang dibutuhkan untuk penetapan UMP diantaranya
terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks harga konsumen serta data sebaran angkatan kerja dan
pengangguran terbuka. "Kita sudah kirim surat melalui pak gubernur, ke BPS riau. Tapi BPS tidak ingin
langsung memberikan ke kami," kata Kepala Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi dilansir mcr, Senin
(7/11/2022). "Sebab kata mereka, mekanismenya dari BPS riau data itu diserahkan ke BPS pusat. Nanti
BPS pusat meneruskan data itu ke Kemenaker," sambungnya. Akibat belum diterimanya data dari BPS
tersebut, Imron mengaku, pihaknya belum bisa menggelar sidang bersama pihak terkait untuk
membahas penetapan UMP Riau 2023. "Data BPS belum kita dapatkan, jadi kami belum bisa bersidang,"
ucap Imron. Sesuai mekanisme, maka pihaknya masih menunggu data BPS yang nanti akan dikirim ke
daerah melalui Kemenaker. Termasuk acuan da formulasi untuk penetapan UMP. "Kita tunggu surat dari
Kemenaker, kalau sudah dapat kita langsung segera bersidang untuk penetapan UMP riau 2023,"
pungkasnya.(*)
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Positive

Summary Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan sambutan di
Kompleks Istana kepresidenan. Mengurangi potensi pelaku industri melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) akibat krisis global, Pemprov Jawa Barat terus meningkatkan
perlindungan dan kemudahan usaha. "Jadi biasanya ada pengaruh dari potensi resesi global
di tahun depan, tapi kita kompensasi dengan banyaknya investasi yang masuk ke Jawa
Barat," kata dia. Meskipun tak menampik ancaman PHK massal, Kang Emil menjelaskan
Pemprov Jawa Barat tetap berupaya meningkatkan ketersediaan lapangan kerja agar
perekonomian terus bergerak.

Mengurangi potensi pelaku industri melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat krisis global,
Pemprov Jawa Barat terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan usaha.Demikian disampaikan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan sambutan di Kompleks Istana kepresidenan."Kalau
market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah
hukum pasar. Tapi perlindungan-perlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan," Ridwan Kamil,
di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 7 November 2022.Dikatakan Emil dampak resesi
ekonomi global yang diperkirakan terjadi di 2023 turut memberi tekanan terhadap dunia usaha dan
menimbulkan adanya PHK."Jadi biasanya ada pengaruh dari potensi resesi global di tahun depan, tapi
kita kompensasi dengan banyaknya investasi yang masuk ke Jawa Barat," kata dia.Meskipun tak
menampik ancaman PHK massal, Kang Emil menjelaskan Pemprov Jawa Barat tetap berupaya
meningkatkan ketersediaan lapangan kerja agar perekonomian terus bergerak.Peningkatan lapangan
kerja itu dilakukan dengan memperbaiki iklim usaha dan bisnis sehingga arus masuk investasi terus
meningkat."Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan 136
ribu pekerjaan," kata dia.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak
mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemenaker
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memastikan siap mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik."Mari kita sikapi isu PHK ini
secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga
PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, 2 November
2022.Indah mengatakan Kemenaker bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di provinsi/kabupaten/kota
akan selalu siap mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik.Dia juga memastikan bahwa Kemenaker
telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait
untuk memantau perkembangan isu PHK di Tanah Air.Dari koordinasi tersebut didapati telah terjadi PHK
di beberapa sektor, meski semua pihak telah berupaya untuk menghindari hal tersebut dan
mengupayakan PHK menjadi jalan terakhir dari permasalahan hubungan industrial.Informasi yang
didapat terkait PHK, terjadi khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti
garmen, tekstil dan alas kaki."Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck dengan data
dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga
Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya.Beberapa penyebab terjadi PHK saat ini seperti
dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, transformasi bisnis di era digitalisasi hingga geopolitik
global berdampak pada menurunnya daya beli sejumlah negara tujuan ekspor Indonesia.
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Positive

Summary Dihadapan Gubernur Ganjar Pranowo, para buruh meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah mengupayakan pemberdayaan pekerja lokal daripada pekerja asing. Mengingat
banyak sekali investor yang lebih memprioritaskan tenaga asing berupa outsourcing
daripada tenaga lokal. Ditegaskan perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Jawa Tengah, Aulia Hakim, Pemprov Jawa Tengah wajib mendorong para investor untuk
sepakat merekrut pekerja lokal. Menurutnya, semua program yang dijalankan pemerintah
harus memihak pada kepentingan rakyat.

Dihadapan Gubernur Ganjar Pranowo, para buruh meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
mengupayakan pemberdayaan pekerja lokal daripada pekerja asing. Mengingat banyak sekali investor
yang lebih memprioritaskan tenaga asing berupa outsourcing daripada tenaga lokal.Ditegaskan
perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, Aulia Hakim, Pemprov Jawa
Tengah wajib mendorong para investor untuk sepakat merekrut pekerja lokal. Menurutnya, semua
program yang dijalankan pemerintah harus memihak pada kepentingan rakyat."Karena mereka masuk
sudah digratiskan semuanya. Investasi boleh tapi jangan investasi buta, harus bermanfaat bagi rakyat
Jawa Tengah," tegasnya dihadapan Gubernur Ganjar saat berkunjung ke Puri Gedeh, Jumat (4/11)
lalu.Merespon usulan tersebut, Gubernur Ganjar pun mengaku sepakat dan berkomitmen akan
menyampaikan usulan itu ke pemerintah pusat."Kan enak. Wong sudah mau semua kok dilarang. Saya
sepakat dan mendukung, tapi intinya kami tidak tinggal diam. Ketika kawan-kawan bergerak kita pun juga
bekerja," tegasnya.Tak ketinggalan, orang nomor satu di Jawa Tengah itu juga menyampaikan
apresiasinya kepada KSPI yang telah merekomendasikan beberapa usulan terkait kepentingan
buruh."Saya sangat mengapresiasi kalian (para buruh) terkait aspirasinya. Beberapa telah saya saya
sampaikan ke Kemenaker pada 31 Oktober lalu," pungkas Ganjar.
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Neutral

Summary Hari Ini penetapan kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta mulai dibahas, Selasa (7/11/2022). Lantas
seperti apa perjalanan kenaikan UMP DKI Jakarta dari tahun ke tahun?. 2018: Rp 3.648.035.
2019: Rp 3.940.973. 2020: Rp 4.267.349. 2021: Rp 4.416.186. 2022: Rp 4.641.854.
Diwartakan sebelumnya, melalui serikat buruh, para pekerja menuntut kenaikan UMP 2023
sebesar 13 persen. Selanjutnya, data dari BPS akan masuk dalam formulasi untuk
menentukan penetapan besaran angka UMP 2023. Adi mengamini, kalau pembahasan angka
UMP 2023 dibahas mulai 7 November 2022.

Hari Ini penetapan kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta mulai dibahas, Selasa (7/11/2022).Hal itu menyusul
terkait data pelengkap dari Badan Pusat Statistik (BPS).Selanjutnya, data dari BPS akan masuk dalam
formulasi untuk menentukan penetapan besaran angka UMP 2023.Wakil Ketua Dewan Pengupahan
Nasional Adi Mahfudz Wuhadji mengungkapkan, data itu termasuk besaran inflasi dan tingkat
pertumbuhan ekonomi Indonesia."BPS itu terakhir (setor data) tanggal 7 November, jadi terakhir tanggal
7 November dalam rangka untuk dimasukkan dalam formulasi tersebut sesuai dengan PP 36/2021
tentang Pengupahan itu," kata Adi."Adapun setelah itu, kita akan mengetahui, jadi berapa sih kira-kira
besarannya," tambahnya.Adi mengamini, kalau pembahasan angka UMP 2023 dibahas mulai 7
November 2022 .Kemudian, hasil pembahasan ini akan diumumkan pada 21 November 2022 untuk upah
tingkap provinsi.Sementara, besaran upah minimum untuk kota dan kabupaten tahun 2023 akan
diumumkan pada 30 November 2022.Hal ini, masuk dalam salah satu rekomendasi dari hasil rapat pleno
Dewan Pengupahan Nasional.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa UMP
2023 akan naik. Namun sejauh ini ia belum membocorkan nilai kenaikan UMP 2023."Ada (kenaikan UMP),
beberapa (persen)," kata Ida Fauziyah.Menaker telah menginstruksikan Direktorat Jenderal PHIJamsostek Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk mendengar aspirasi buruh terkait tuntutan kenaikan
UMP 2023.Menyusul, lonjakan inflasi dalam beberapa bulan terakhir akibat kenaikan harga BBM
175

subsidi.Saat ini, proses pembahasan mengenai besaran kenaikan UMP 2023 telah masuk dalam tahap
finalisasi."Sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," ujarnya.Kenaikan
UMP setiap tahunnya memang tidak bisa dilakukan sembarangan.Kenaikan ini harus berdasarkan
rekomendasi dari dewan pengupahan nasional, undang-undang, hingga hasil kesepakatan antara pekerja
dan pengusaha.Lantas seperti apa perjalanan kenaikan UMP DKI Jakarta dari tahun ke tahun?2018: Rp
3.648.0352019: Rp 3.940.9732020: Rp 4.267.3492021: Rp 4.416.1862022: Rp 4.641.854Diwartakan
sebelumnya, melalui serikat buruh, para pekerja menuntut kenaikan UMP 2023 sebesar 13
persen.Sementara itu pihak pengusaha terang-terangan mengaku tidak sanggup apabila UMP 2023 naik
13 persen.Pengusaha membocorkan rencana penerapan besaran UMP 2023, dengan kemungkinan
hanya naik 1-2 persen, bahkan kurang dari angka itu, seperti upah tahun 2022."Saya ga ingin mengatakan
iya, tapi setidak-tidaknya kurang lebih seperti itu (kenaikan 1-2 persen)," kata Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia Apindo DKI Jakarta Solihin.

176

Title

BSU Tahap 8 2022 Apakah Ada? Kapan Cair November 2022 Ini Author

_noname

Media

Ayo Bandung

Reporter

Date

07 November 2022

Tone

Link

http://www.ayobogor.com/umum/pr-315491854/bsu-tahap-8-2022-apakah-ada-kapancair-november-2022-ini

Negative

Summary Penerima Bantuan Subsii Upah atau BSU tentu bertanya apakah ada BSU tahap 8 2022?
Namun yang perlu diketahui BSU tahap 8 2022 apakah ada?. BSU tahap 8 2022dipastikan
ada dan akan cair setelah BSU tahap 7 selesai dibagikan. Lantas BSU tahap 8 2022 kapan
cair?.

Penerima Bantuan Subsii Upah atau BSU tentu bertanya apakah ada BSU tahap 8 2022? Jika ada, kapan
cair apakah di November 2022 ini. Simak ulasannya.Pemerintah belum bisa memastikan pencairan BSU
tahap 8 cair tanggal berapa? Namun yang perlu diketahui BSU tahap 8 2022 apakah ada?BSU tahap 8
2022dipastikan ada dan akan cair setelah BSU tahap 7 selesai dibagikan. Lantas BSU tahap 8 2022 kapan
cair?Ayobogor.com memperediksi BSU tahap 8 dicairkan awal pekan sesuai dengan yang bernah terjadi
pada BSU sebelum-sebelumnya. Jadi jika masyarakat bertnya BSU Tahap 8 2022 apakah ada? Maka
dipastikan ada.Pencairan BSU umumnya dicairkan awal pekan, seperti hari Senin, Selasa atau Rabu.Pihak
Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan yang otoritatif menentukan jadwal pencairan BSU tahap 8
2022.Nantinya seluruh nama yang terdaftar sebagai penerima bantuan bisa mencairkan dana BSU tahap
8 sebesar Rp 600 ribu.Berikut ini syarat BSU Tahap 8 2022:- Warga Negara Indonesia
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Positive

Summary JAKARTA- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan tidak ada pemutusan
hubungan kerja (PHK) massal pada industri tekstil di provinsinya. Ganjar berjanji bahwa
Pemprov Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim hubungan industrial dan
ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dia
menambahkan memang terdapat beberapa kasus PHK, tetapi tidak bersifat massal.
Menurutnya, PHK tersebut terjadi karena dampak gangguan di masa lalu terhadap kinerja
perusahaan yang masih terasa hingga saat ini.

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja
(PHK) massal pada industri tekstil di provinsinya.Dia menambahkan memang terdapat beberapa kasus
PHK, tetapi tidak bersifat massal.Menurutnya, PHK tersebut terjadi karena dampak gangguan di masa
lalu terhadap kinerja perusahaan yang masih terasa hingga saat ini. Ganjar Bertemu Jokowi di Istana
Negara, Ini yang Dibicarakan"Yang sifatnya massal karena situasi hari ini saya rasa belum ada," kata
Ganjar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/11).Dia menyebut pada pekan lalu bertemu
perwakilan buruh.Ganjar berjanji bahwa Pemprov Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim
hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi
global. Isu PHK Besar di Industri Tekstil, Kemenkeu Beberkan Sejumlah FaktaDia juga mendorong dialog
antara buruh, pengusaha dan pemerintah terus diperkuat.Menurut dia, pemerintah terus berupaya
mendukung keberlangsungan industri dengan berbagai cara, seperti pemberian insentif."Kalau kebijakan
ekonomi ini membutuhkan insentif dari pemerintah ya pemerintah mesti lakukan agar ini stabil
kondisinya. Kondisinya lagi tidak enak, semuanya, maka dinamika pengambilan keputusan harus
mengikuti situasi dan kondisi itu," ujar Ganjar Pranowo.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya PHK.
Kemenaker juga menyatakan siap mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik."Mari kita
178

sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku
kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri,
Selasa (2/11).Indah mengatakan memang terdapat informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di sektor
industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki."Namun, informasi
dan data ini masih harus kami kroscek dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas
Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota,"
ungkap Indah.
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Neutral

Summary Menurutnya, dalam koordinasi dan pertemuan dengan pihak terkait, baik Asosiasi
Pengusaha, Serikat Pekerja, dan dewan pengupah di Banjarnegara sepakat bahwa
perhitungan UMK Banjarnegara tahun 2023, menunggu instruksi maupun petunjuk pusat.
Sehingga, pihaknya masih menunggu surat terbaru dari Kemenker terkait aturan
perhitungan UMK Banjarnegara tahun 2023.

Kepala Disnaker PMPTSP Banjarnegara, Abdul Suhendi melalui Kabid Hubungan Industrial dan Syarat
Kerja, Widhy Anggoro Asih mengatakan, terkait dengan persiapan awal, pihaknya sudah melakukan rapat
persiapan bersama dengan dewan pengupah hingga serikat pekerja yang ada di Banjarnegara terkait
formula penghitungan UMK."Hingga saat ini, Kemnaker belum meluncurkan surat terkait hal tersebut.
Tapi kami sudah melakukan koordinasi dengan serikat pekerta, maupun dewan pengupah. Kita masih
menunggu, sementara masih mengacu pada Peraturan pemerintah (PP) 36," katanya.Menurutnya, dalam
koordinasi dan pertemuan dengan pihak terkait, baik Asosiasi Pengusaha, Serikat Pekerja, dan dewan
pengupah di Banjarnegara sepakat bahwa perhitungan UMK Banjarnegara tahun 2023, menunggu
instruksi maupun petunjuk pusat."Tidak hanya itu, kami juga masih menunggu informasi resmi dari Badan
Pusat Statistik (BPS). Sebab, dalam perhitungan UMK ini meliputi banyak variabel, termasuk nilai inflasi,
angka pertumbuhan ekonomi, rata-rata konsumsi per kapita, serta unsur lain yang juga masuk dalam
perhitungan penentuan UMK sesuai dengan PP 36," ujarnya.Dikatakannya, berdasarkan informasi yang
didapat, kemungkinan Kemenker baru akan mengeluarkan surat terkait variabel maupun acuan
perhitungan UMK pada 10 Nopember 2022 mendatang. Sehingga, pihaknya masih menunggu surat
terbaru dari Kemenker terkait aturan perhitungan UMK Banjarnegara tahun 2023.
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Positive

Summary Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar berjanji
bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian
ekonomi global. "Yang sifatnya massal karena situasi hari ini saya rasa belum ada," kata
Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/11/2022). Menurut
Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara
massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah)."Yang sifatnya massal karena situasi hari ini
saya rasa belum ada," kata Ganjar kepada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin
(7/11/2022).Menurut Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal. PHK tersebut
terjadi karena dampak gangguan di masa lalu terhadap kinerja perusahaan yang masih terasa hingga saat
ini.Dia juga menyebutkan baru saja pada pekan lalu bertemu perwakilan buruh. Dari pertemuan itu, tidak
ada laporan terkait PHK massal. Perwakilan buruh hanya memberikan usulan mengenai upah minimum
di kabupaten/kota (UMK)."Sampai hari ini di tempat kami masih belum ada yang lapor. Maka itu hari ini
saya mau kroscek," ujarnya.Ganjar berjanji bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras
menjaga iklim hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah
ketidakpastian ekonomi global.Dia juga mendorong agar dialog antara buruh, pengusaha dan pemerintah
terus diperkuat.Pemerintah, kata Ganjar, terus berupaya untuk mendukung keberlangsungan industri
dengan berbagai cara, seperti pemberian insentif."Kalau kebijakan ekonomi ini membutuhkan insentif
dari pemerintah ya pemerintah mesti lakukan agar ini stabil kondisinya. Kondisinya lagi tidak enak,
semuanya, maka dinamika pengambilan keputusan harus mengikuti situasi dan kondisi itu," ujar
dia.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan
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dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).Kemenaker juga menyatakan siap
mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik."Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang
dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan
paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri (2/12).Indah mengatakan memang
terdapat informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi
ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki."Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck
dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan
Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
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Positive

Summary Ditargetkan BSU tersalurkan dalam waktu 14 hari. PT Pos Indonesia (Persero) menyiapkan
tiga metode untuk mencapai target penyaluran bantuan subsidi upah (BSU). "Kami
menargetkan 100% BSU terbayarkan dalam dua minggu. Untuk itu kami menerapkan tiga
metode penyaluran," kata Kepala Kantorpos Mataram Sigit Sugiharto, dikutip dari Antara,
Senin (7/11/2022).

PT Pos Indonesia (Persero) menyiapkan tiga metode untuk mencapai target penyaluran bantuan subsidi
upah (BSU). Ditargetkan BSU tersalurkan dalam waktu 14 hari."Kami menargetkan 100% BSU terbayarkan
dalam dua minggu. Untuk itu kami menerapkan tiga metode penyaluran," kata Kepala Kantorpos
Mataram Sigit Sugiharto, dikutip dari Antara, Senin (7/11/2022).Ketiga metode penyaluran, yaitu
melakukan banyak promosi sehingga penerima bisa langsung datang ke Kantorpos, kemudian
perusahaan yang penerimanya lebih dari 20 orang akan dihubungi PIC untuk koordinasi tempat dan
waktu pembayaran.Selain itu, jika menjelang batas akhir penyaluran BSU masih ada karyawan yang
belum mengambil pihaknya akan mengirim pemberitahuan khusus kepada perusahaan yang
terdaftar.Sigit menyebutkan alokasi penerima BSU di Kantor Cabang Utama (KCU) Mataram yakni 22.147
pekerja."Dalam dua hari pertama kami menyalurkan BSU kepada 5.500 penerima, jadi sudah tersalurkan
24 persen," katanya.Dalam pekan ini, pihaknya menargetkan penyaluran di perusahaan yang memiliki
jumlah penerima banyak. Kemudian pekan depan akan menyisir perusahaan yang hanya terdapat satu
atau dua penerima.Dikatakannya setelah menerima data para penerima BSU dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker), pihaknya segera melakukan pemetaan wilayah hingga ke kantor
cabang."Tempat-tempat tertentu yang belum terjangkau oleh wilayah kerja kantor cabang, kami dari
Mataram akan turun langsung untuk membantu penyaluran BSU," ujarnya.Seperti halnya yang dilakukan
oleh Kantorpos lain di seluruh Indonesia, menurut dia, pihaknya juga menambah jam pelayanan yaitu
Senin hingga Minggu, pukul 08.00 hingga 20.00.Selain itu, PT Pos Indonesia menyediakan aplikasi Pospay
yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store untuk mempermudah pekerja memastikan
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namanya terdaftar sebagai penerima BSU.Sigit berharap dengan pola kerja PT Pos Indonesia yang
sistematis, tepat waktu dan tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan, maka akan meningkatkan
kepercayaan terhadap kementerian/lembaga.Dikatakannya pekerja yang namanya terdaftar sebagai
penerima BSU berhak menerima bantuan sebesar Rp600 ribu.Salah satu penerima BSU Wahyu Hidayat,
karyawan perusahaan distributor bahan pokok dan makanan di Mataram mengatakan, mendapatkan
pelayanan yang baik dari petugas di Kantorpos, selain itu mereka sigap membantu penerima BSU yang
belum paham menggunakan aplikasi Pospay."Proses pencairan di loket Kantorpos hanya 10 menit
selesai. Saya mendapatkan informasi sebagai penerima BSU setelah mengecek di aplikasi Pospay,"
katanya.Dia erharap karyawan yang gajinya di bawah UMR Rp3 juta bisa terus mendapatkan BSU dan
nominalnya ditambah.Penerima BSU lainnya, Mimin Andriyani yang bekerja di instansi sekolah
mengatakan, pengambilan BSU di Kantorpos cukup mudah dan cepat.
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Neutral

Summary BPVP Pangkep membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi kerjasama Dunia Usaha dan Dunia
Industri di JL Star Hotel pada Senin (7/11/2022) dan ditandai dengan penyematan tanda
peserta dan diakhiri foto bersama. BPVP Pangkep membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi
kerjasama Dunia Usaha dan Dunia Industri di JL Star Hotel pada Senin (7/11/2022). Sambutan
General Manager JL Star Hotel, Inohayda Yohanryani menyampaikan terima kasih atas
perhatian dari Kemnaker melalui BPVP Pangkep yang telah melaksanakan pelatihan di hotel
ini. "Sebuah kesempatan yang sangat berharga dan pertama dilaksanakan oleh BPVP
Pangkep di Kota Makassar." kata Inohayda Yohanryani.

BPVP Pangkep membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi kerjasama Dunia Usaha dan Dunia Industri di JL
Star Hotel pada Senin (7/11/2022) dan ditandai dengan penyematan tanda peserta dan diakhiri foto
bersama.BPVP Pangkep membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi kerjasama Dunia Usaha dan Dunia
Industri di JL Star Hotel pada Senin (7/11/2022).Pembukaan pelatihan ini diikuti sebanyak 16 orang
dengan kejuruan Room Attendant dengan durasi waktu pelatihan selama 140 jam pelajaran atau 18
hari.Sambutan General Manager JL Star Hotel, Inohayda Yohanryani menyampaikan terima kasih atas
perhatian dari Kemnaker melalui BPVP Pangkep yang telah melaksanakan pelatihan di hotel ini."Sebuah
kesempatan yang sangat berharga dan pertama dilaksanakan oleh BPVP Pangkep di Kota Makassar." kata
Inohayda Yohanryani.Sebenarnya banyak calon peserta yang ingin mengkuti pelatihan ini tetapi karena
terbatas maka hanya 16 orang yang berkesempatan ikut dalam pelatihan ini."Tentu kami berharap ke
depan masih ada pelatihan yang bisa dikerjasamakan dengan kami di dunia industri perhotelan. Ini
kesempatan emas bagi peserta untuk mendapatkan ilmu/keterampilan terkait room attendant maka
manfaatkan betul kesempatan ini karena akan menjadi bekal dalam bekerja nantinya." jelasnya.Kepala
BPVP Pangkep saat memberi sambutan dan mengatakan bahwa pelatihan kerjasama dunia usaha dan
dunia industri ini untuk menyiapkan sumber daya manusia calon karyawan dari perusahaan.Kepala BPVP
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Pangkep, Sudarsono dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan kerjasama dunia usaha dan
dunia industri ini untuk menyiapkan sumber daya manusia calon karyawan dari perusahaan.Sehingga
nantinya jika setelah pelatihan maka mereka sudah siap bekerja dengan situasi dan kondisi di dunia
industri. Karena pelatihan ini dilaksanakan di tempat usaha dan Instruktur dari perusahaan.Saat ini
persaingan dunia kerja bukan hanya adu ijazah formal tapi sudah adu keterampilan sehingga kompetensi
yang dimiliki itu menjadi modal untuk bersaing di dunia kerja dan kompetensi itu didapatkan melalui
pelatihan.Peserta diharapkan mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh karena pelatihan ini
berbasis kompetensi dan lebih banyak praktek, sehingga hasilnya nanti pada tingkat keterampilan
peserta yang jadi parameter, kompeten atau tidak kompeten.Room Attendant sebagai garda terdepan di
bagian perhotelan memegang peranan penting terkait dengan kenyamanan maupun keamanan tamutamu sehingga diharapkan kejujuran maupun keterampilan peserta nantinya dapat diterapkan setelah
mengikuti pelatihan.Pelatihan ini dibuka oleh Kepala BPVP Pangkep ditandai dengan penyematan tanda
peserta dan diakhiri foto bersama.Dalam pembukaan pelatihan ini juga dilakukan penandatanganan MoU
antara BPVP Pangkep dengan JL Star Hotel dalam rangka peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan
kerja dan juga penempatan peserta setelah pelatihan.Hadir dalam pembukaan pelatihan dari perwakilan
Apindo Kota Makassar, Instruktur dan tamu undangan lainnya.
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Neutral

Summary Sejumlah pekerja di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah mendatangi Kantor Pos Cabang
Kuala Kapuas untuk mengambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu per orang,
Senin (7/11). "Untuk Kabupaten Kapuas itu, ada sekitar 8.066 penerima BSU," kata Kepala
Kantor Pos Cabang Pembantu Kuala Kapuas, Muhammad Ristyo Adinugroho di sela
penyaluran. Para pekerja penerima BSU di Kapuas mengaku senang dengan adanya
penyaluran tersebut, salah satunya pegawai kontrak di lingkungan Setda Kabupaten Kapuas,
Biliem Setiawan. Untuk pencairan BSU bisa dilakukan di Kantor Pos sesuai dengan domisili
atau tempat tinggal peserta penerima BSU tersebut.

Sejumlah pekerja di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah mendatangi Kantor Pos Cabang Kuala Kapuas
untuk mengambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu per orang, Senin (7/11)."Untuk
Kabupaten Kapuas itu, ada sekitar 8.066 penerima BSU," kata Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Kuala
Kapuas, Muhammad Ristyo Adinugroho di sela penyaluran.Untuk pencairan BSU bisa dilakukan di Kantor
Pos sesuai dengan domisili atau tempat tinggal peserta penerima BSU tersebut. Adapun yang disalurkan
oleh Kantor Pos saat ini, merupakan tahap ketujuh penerima Bantuan Subsidi Upah.Para pekerja
penerima BSU di Kapuas mengaku senang dengan adanya penyaluran tersebut, salah satunya pegawai
kontrak di lingkungan Setda Kabupaten Kapuas, Biliem Setiawan."Sekitar enam ratus ribu sudah saya
terima, ya lumayan membantulah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Biliem Setiawan usai
menerima BSU di Kantor Pos.Dia mengharapkan bantuan ini terus berlanjut dan bisa ditambahkan lagi
nominalnya, terlebih sejumlah kebutuhan pokok semakin meningkat akibat dampak naiknya harga bahan
bakar minyak (BBM) bersubsidi."Supaya ditambahkan lagilah bantuan ini, karena ini sangat membantu
sekali bagi para pekerja," demikian Biliem Setiawan.Sementara itu, untuk tata cara pencairan BSU lewat
aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia dilakukan, yakni masyarakat dapat mengunduh aplikasi Pospay
melalui Play Store maupun App Store. Setelah mengunduh dan membuka aplikasi Pospay Klik tombol (i)
berwarna merah pada tampilan login di pojok kanan.Kemudian klik logo Kemenaker Ambil ulang foto
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apabila e-KTP buram atau tidak terbaca oleh sistem, dengan klik tombol kamera hasil foto e-KTP harus
jelas agar terbaca oleh sistem pilih opsi "BSU KEMNAKER 1" di kolom jenis bantuan.Selanjutnya, Siapkan
e-KTP lalu klik "Ambil Foto Sekarang", lengkapi seluruh data pribadi penerima, lalu klik "Lanjutkan" jika
NIK dan data lain yang dimasukkan sudah sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, QR code (kode
barcode) akan tampil pada aplikasi Pospay Kode barcode yang diperoleh dapat ditunjukkan saat
pencairan dana BSU di Kantor Pos.Sementara itu, apabila NIK dan data lain yang diinput tidak sesuai
dengan data penerima BSU Kemenaker, akan muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar sebagai penerima
BSU".
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Neutral

Summary Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten Wonosobo
5 Tahun Terakhir. Berikut daftar upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kabupaten
Wonosobo selama lima tahun terakhir. Data Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK
Wonosobo Jawa Tengah mulai dari tahun 2018 hingga 2022 :. 2018: Rp 1.585.000. 2019: Rp
1.712.500. 2020: Rp 1.859.000. 2021: Rp 1.920.000. 2022: Rp 1.931.285. Dikutip dari
jatengprov.go.id, pada tahun 2018 UMP di Jawa Tengah sebesar Rp 1.486.065. UMP Jawa
Tengah 2019. Hingga pada 2022 tahun ini UMP Jawa Tengah sebesar Rp 1.812.935,43. UMP
Jawa Tengah 2023.

Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten Wonosobo 5 Tahun
TerakhirBerikut daftar upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kabupaten Wonosobo selama lima
tahun terakhir.Data Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK Wonosobo Jawa Tengah mulai dari tahun
2018 hingga 2022 :2018: Rp 1.585.0002019: Rp 1.712.5002020: Rp 1.859.0002021: Rp 1.920.0002022:
Rp 1.931.285Dikutip dari jatengprov.go.id, pada tahun 2018 UMP di Jawa Tengah sebesar Rp
1.486.065.UMP Jawa Tengah 2019Pada tahun 2019, UMP Jawa Tengah sebesar Rp 1.605.396, hal itu
terjadi kenaikan 8,03 persen dari UMP 2018.Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa
tengah Nomor 560/62 Tahun 2018 tentang Upah Minimun Jawa Tengah 2019.UMP Jawa Tengah
2020Melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/50 Tahun 2019 tentang UMP Jawa Tengah
2020, ditetapkan UMP tahun 2020 sebesar Rp 1.742.015,22.Hal itu menunjukkan jika UMP 2020
mengalami kenaikan senilai Rp 136. 000 dari UMP tahun 2019.Penetapan UMP pada tahun 2020 itu
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada dalam PP nomor 78 tahun 2015 tentang UMP
2020 dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.UMP Jawa Tengah 2021UMP di tahun 2021
sebesar RP 1.298.979,12.Yang artinya mengalami kenaikan 3,7 persen dari UMP tahun 2020.Hingga pada
2022 tahun ini UMP Jawa Tengah sebesar Rp 1.812.935,43.UMP Jawa Tengah 2023Upah minimum
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provinsi (UMP) 2023 akan segera ditetapkan pada 21 November 2022 mendatang.UMP adalah upah
minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.UMP merupakan standar upah
minimum bagi pekerja yang berlaku di seluruh wilayah kota/kabupaten di satu provinsi.Seperti halnya
pada Provinsi Jawa Tengah dengan UMP tahun 2022 sebesar Rp 1.812.935,43.Hal itu berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/37 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2022.Pada tahun 2022, UMP tertinggi di Jawa Tengah adalah Kota Semarang sebesar Rp
2.810.025,00.Sedangkan, UMP terendah di Jawa Tengah terdapat di Kabupaten Wonogiri yang senilai Rp
1.827.000,00.Diketahui, UMP ini dapat berubah setiap tahunnya sesuai dengan keputusan
pemerintah.Mengenai penghitungan upah minum, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri
mengatakan akan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan."[Penghitungan menggunakan] PP 36/2021," kata Indah, diberitakan Tribunnews
sebelumnya.Indah mengatakan besaran kenaikan upah minimum 2023 akan diumumkan pada 21
November 2022."Tunggu. Tanggal 21 November diumumkan Insya Allah" jelas Indah.
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Negative

Summary Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Ridwan Kamil ikut mengomentari kabar adanya
pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil dan alas kaki di Jawa Barat.
Ridwan Kamil menjelaskan, tidak semua hal disebabkan dan juga bisa diatasi dengan
kebijakan. Menurutnya, PHK massal tersebut tidak melulu dampak dari kebijakan
pemerintah. Beberapa hal tetap juga ditentukan oleh kondisi pasar salah satunya mengenai
permintaan dan penawaran.

Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Ridwan Kamil ikut mengomentari kabar adanya pemutusan hubungan
kerja (PHK) massal di industri tekstil dan alas kaki di Jawa Barat. Menurutnya, PHK massal tersebut tidak
melulu dampak dari kebijakan pemerintah. Ridwan Kamil menjelaskan, tidak semua hal disebabkan dan
juga bisa diatasi dengan kebijakan. Beberapa hal tetap juga ditentukan oleh kondisi pasar salah satunya
mengenai permintaan dan penawaran."Kalo market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang
tidak dalam kontrol birokrasi. Itu sudah hukum pasar," tutur Ridwan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin
(7/11/2022). Meski begitu, dia berjanji akan meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha untuk
mengurangi potensi PHK di wilayahnya. " Tapi perlindungan perlindungan kemudahan (berusaha) terus
kita lakukan," imbuhnya. Harus diakui Emil, sapaannya, dampak resesi global tahun depan turut
mengancam dunia usaha. Bila dunia usaha goyah, risiko PHK massal bisa saja terjadi. "Jadi biasanya ada
pengaruh dari potensi resesi global di tahun depan," kata dia. Meski begitu, tingginya risiko tersebut akan
dikompensasi dengan banyaknya investasi yang masuk ke Jawa Barat. Mengingat setiap tahun investasi
yang masuk ke tanah pasundan menjadi yang tertinggi di seluruh Indonesia. "Setiap tahun investasi kan
nomor satu. Tahun lalu masuk Rp 136 triliun menghasilkan 136 ribu pekerjaan," kata dia.Anisyah Al
FaqirKementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada
industri tekstil dan alas kaki di Jawa Barat (Jawa Barat). Sebab setelah didalami memang ada PHK tetapi
tidak dalam jumlah besar. "Berdasarkan hasil penelitian teman-teman Kemenkeu yang ada di Jawa Barat
ini tadi dilaporkan sebenarnya belum ada terjadi PHK secara massal," kata Staf Ahli Menteri Keuangan
Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya dalam Media Briefing di Hotel
Swiss-Belinn Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/11) malam. Made menjelaskan yang terjadi di industri tersebut
hanyalah pengurangan produksi barang. Terkait tenaga kerja, perusahaan tidak melakukan PHK
melainkan mempekerjakan pegawai secara bergilir "Jadi, mungkin arah untuk PHK-nya bisa jadi, tapi
kondisi riil-nya masih terbilang cukup baik," kata dia. Made mengatakan saat ini pihaknya tengah
menantikan respon kebijakan atas kondisi yang sedang terjadi. "Apakah akan ada kebijakan untuk
memberikan tambahan bansos lagi," kata dia. Namun sejauh ini Made mengungkapkan pemerintah
belum berencana untuk merelokasikan anggaran dari pos lain untuk memberikan bantuan kepada
pegawai yang mengalami pengurangan jam kerja. Mengingat pemerintah telah menggelontorkan
anggaran yang tidak sedikit untuk berbagai program bantuan sosial. "Kelihatannya dengan sisa waktu
yang ada dan juga alokasi yang sudah ada, jadi mestinya sih tidak harus memicu adanya pergeseran191

pergeseran atau realokasi," kata dia mengakhiri.Kementerian Ketenagakerjaan mendorong semua pihak
untuk mengedepankan dialog sosial bipartit guna menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di
tengah dinamika perekonomian. Kemnaker juga siap mendampingi semua pihak dalam mencari win-win
solution. "Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para
pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis. Kemnaker
bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di Provinsi/Kab/kota akan selalu siap mendampingi untuk mencari
solusi yang terbaik," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu
(2/11/2022). Dirjen Putri mengatakan, pihaknya telah melakukan berkoordinasi dengan lintas
kementerian/Lembaga, Dinas-dinas Ketenagakerjaan, serta mitra terkait guna memantau perkembangan
isu PHK di Indonesia. Dari hasil koordinasi, didapati bahwa telah terjadi PHK di beberapa sektor, walaupun
semua pihak telah berupaya untuk menghindari PHK dan mengupayakan PHK sebagai upaya terakhir dari
suatu permasalahan hubungan industrial. "Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK,
khususnya di sektor industri padat karya orientasi ekspor seperti garmen, tekstil, dan alas kaki," katanya.
"Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck dengan data dari Kementerian/Lembaga
lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan
kab/kota," katanya melanjutkan. Menurut Dirjen Putri, sejumlah penyebab terjadinya PHK beberapa
waktu ini di antaranya adalah dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan; transformasi bisnis di
era digitalisasi; hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah negara
tujuan ekspor produk Indonesia. Reporter: Anisyah Al Faqir Sumber: Merdeka.
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Negative

Summary Gubernur Jawa Barat ( Jawa Barat ) Ridwan Kamil memaparkan strategi menahan gelombang
PHK di tengah krisis global. Pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan pemerintah
provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha.
"Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol
birokrasi, itu sudah hukum pasar.

Gubernur Jawa Barat ( Jawa Barat ) Ridwan Kamil memaparkan strategi menahan gelombang PHK di
tengah krisis global. Pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan pemerintah provinsi (pemprov) akan
terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha. "Kalau market -nya tidak ada kan susah.
Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi perlindunganperlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan," ujar Emil, di Kompleks Istana Kepresidenan,
Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (7/1).Menurut Emil, resesi ekonomi global yang diperkirakan
terjadi pada 2023 turut memberi tekanan terhadap dunia usaha dan menimbulkan adanya PHK. Dengan
masuknya investasi, Emil berharap bisa meredam risiko PHK seiring meningkatnya ketersediaan lapangan
kerja. "Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan 136 ribu
pekerjaan," kata dia. Pekan lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta seluruh pihak
mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK)."Mari kita sikapi
isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan,
sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri. Kemnaker,
sambung Indah, telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta
mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK. Salah satu sektor yang rentan PHK adalah industri
tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa
Sastraatmaja mengatakan sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan. "Potensi PHK
sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada
CNNIndonesia.com, Rabu (26/10) lalu.
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Summary Hallo Pabrikers, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mentargetkan sebanyak
125. 000 penerima manfaat Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula atau 12.500 kelompok
masyarakat. "Stimulan ini, diberikan agar masyarakat atau TKM Pemula dapat berusaha
secara mandiri sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan
bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain," kata Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker,
Suhartono dalam sambutan pembekalan TKM Pemula tahun 2022 di kota Semarang, Jawa
Tengah, Jumat (4/11/2022). Program TKM Pemula ini merupakan bagian dari program
pemberdayaan masyarakat yang disiapkan Kemnaker dan telah berjalan sejak beberapa
tahun belakangan ini, untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat
usai pandemi COVID-19, keterbatasan lapangan pekerjaan maupun karena tidak terserap di
dunia industri. Suhartono berharap bantuan TKM Pemula kepada kelompok masyarakat
tersebut, tidak manfaatkan sendiri atau dibagi-bagi antara anggota kelompok, melainkan
diperuntukkan untuk 10 anggota kelompok, melakukan usaha secara bersama-sama "Jumlah
bantuan ini kecil, tapi jangan sampai setelah seminggu menerima bantuan, dimanfaatkan
untuk hal-hal yang bersifat konsumtif akhirnya habis, dan tidak berkelanjutan," katanya.

Hallo Pabrikers, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mentargetkan sebanyak 125. 000
penerima manfaat Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula atau 12.500 kelompok masyarakat. Ratusan ribu
calon penerima yang mengikuti pembekalan tahap pertama berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten dan akan dilanjutkan pembekalan tahap berikutnya
untuk calon penerima yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. "Stimulan ini, diberikan agar
masyarakat atau TKM Pemula dapat berusaha secara mandiri sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan
dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain," kata Dirjen Binapenta dan PKK
Kemnaker, Suhartono dalam sambutan pembekalan TKM Pemula tahun 2022 di kota Semarang, Jawa
194

Tengah, Jumat (4/11/2022). Program TKM Pemula ini merupakan bagian dari program pemberdayaan
masyarakat yang disiapkan Kemnaker dan telah berjalan sejak beberapa tahun belakangan ini, untuk
menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat usai pandemi COVID-19, keterbatasan
lapangan pekerjaan maupun karena tidak terserap di dunia industri"Mudah-mudahan bantuan ini dapat
membantu masyarakat untuk membuka lapangan usaha atau menjadi pelaku usaha, yang pada akhirnya
dapat membantu pemerintah menciptakan perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi
pengangguran dan kemiskinan," katanya. Kepada calon penerima TKM, Suhartono mengingatkan agar
bantuan yang telah diterima dapat dimanfaatkan sebaik baiknya untuk menbangun dan mengembangkan
usaha dan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pemanfaatan bantuan dana
yang telah diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi Bukti kwitansi senilai bantuan yg
diterima, BAST, dan foto2 dokumentasi kegiatan usaha yang dijalankan. "Kami percaya bapak/ibu bisa
mempertanggungjawabkan semuanya. Satu rupiah pun harus ada kwitansinya," ujarnya. Suhartono
berharap bantuan TKM Pemula kepada kelompok masyarakat tersebut, tidak manfaatkan sendiri atau
dibagi-bagi antara anggota kelompok, melainkan diperuntukkan untuk 10 anggota kelompok, melakukan
usaha secara bersama-sama "Jumlah bantuan ini kecil, tapi jangan sampai setelah seminggu menerima
bantuan, dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif akhirnya habis, dan tidak berkelanjutan,"
katanya. Melalui stimulan TKM Pemula ini juga, Suhartono berharap adanya kerja sama dari para
penerima bantuan ini agar program TKM ini dapat tercipta pelaku usaha baru yang terus berkembang.
"Siapa tahu tahun depan usahanya bagus, dan dapat ikut program TKM lanjutan yang lebih besar lagi
Kemnaker," ujarnya. Suhartono meyakini setelah memperoleh stimulan dari Kemnaker, mampu
menjalankan usahanya secara mandiri dan modal yang diberikan tak cepat habis. "Semoga bapak/ibu
sukses semua, usahanya serius dan berkah. Terpenting program TKM Pemula ini berjalan sukses, "
katanya.

195

Title

Audiensi, Buruh di Grobogan Minta UMK 2023 Naik 13 Persen

Author

_noname

Media

Murianewscom

Reporter

Date

07 November 2022

Tone

Link

http://www.murianews.com/2022/11/07/330830/audiensi-buruh-di-grobogan-minta-umk2023-naik-13-persen
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Summary Dalam kesempatan itu, mereka menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK)
Grobogan sebesar 13 persen pada 2023 nanti.

Murianews, Grobogan - Belasan buruh di Grobogan menggelar audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Grobogan di aula dinas setempat, Senin (7/11/2022).Dalam kesempatan itu,
mereka menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Grobogan sebesar 13 persen pada 2023
nanti.Wilda Amalya, perwakilan buruh dari PT Pungkook mengatakan, angka kenaikan tersebut dinilainya
sudah sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Grobogan."Tuntutannya 13 persen. Kami
memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Upah sebesar Rp 1,8 juta ini tidak sesuai dengan
kebutuhan," ujar Wilda usai audiensi.Baca: Ada Satu Anggota Panwascam di Grobogan Dilantik Susulan,
Ini AlasannyaMenurut Wilda, karena upah yang belum sesuai dengan kebutuhan buruh itu, sampai ada
berutang di koperasi hingga rentenir. Ketika tidak bisa membayar, mereka akhirnya terpaksa bekerja di
luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI)."Ketika tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup,
mereka ambil utang di koperasi, rentenir, seperti itu, yang bunganya lebih tinggi. Ketika tidak mampu
membayar, mereka memilih menjadi TKW (PMI, red) untuk menutupi utang itu," paparnya.Lebih lanjut,
Wilda mengatakan, idealnya gaji buruh di Grobogan minimal Rp 2 juta. Sebab, untuk harga makanan di
Grobogan juga sama dengan di daerah dengan upah lebih tinggi, seperti di Semarang dan Demak."Nasi
pecel saja, harganya di Grobogan itu sama dengan di Demak dan Semarang, tapi kenapa upahnya beda,"
katanya.Baca: Besok Ada Pemadaman Listrik di Grobogan, Ini Wilayah TerdampakKepala Disnakertrans
Grobogan Teguh Harjokusumo menyatakan menghormati keinginan buruh terkait kenaikan UMK. Dia
mengatakan, pihaknya sudah memfasilitasi dan menjembatani kepentingan para buruh."Yang pasti, hari
ini, kami bisa sama-sama mendengarkan. Apa yang menjadi usulan dari para buruh dan para pekerja,
sudah diusulkan pemerintah provinsi kepada Kementerian Tenaga Kerja pada 31 Oktober 2022," kata
dia.Reporter: Saiful AnwarEditor: Zulkifli Fahmi
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Negative

Summary Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, akan
melakukan berbagai upaya untuk menekan efek domino perlambatan global terhadap sektor
manufaktur RI. Dia mengaku, telah mengajak pelaku industri untuk merancang langkah
mitigasi yang dibutuhkan. "Ini yang akan kita kembalikan," ujarnya. "Ini karena ada kebijakan
yang diambil pemerintah.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, akan melakukan berbagai
upaya untuk menekan efek domino perlambatan global terhadap sektor manufaktur RI. Dia mengaku,
telah mengajak pelaku industri untuk merancang langkah mitigasi yang dibutuhkan. Hal itu disampaikan
saat konferensi pers secara virtual terkait Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan Ekonomi Triwulan ke-3.
Yang digelar bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Dirjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro
Putri, Senin (7/11/2022). Agus menuturkan, industri nonmigas nasional pada kuartal-III tahun 2022 cetak
pertumbuhan lebih tinggi, yaitu 4,88% secara tahunan (year on year/ yoy). Dibandingkan kuartal-II tahun
2022 yang tercatat tumbuh 4,33%.Jika diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan, kata dia, sektor
manufaktur nasional saat ini terbagi ke kelompok dengan pertumbuhan tinggi, melambat, dan justru
minus. "Industri yang tumbuh tapi melambat dibandingkan kuartal sebelumnya, seperti industri makanan
dan minuman. Tumbuh tapi belum sesuai harapan. Karena, pra-Covid sektor ini tumbuh di atas
pertumbuhan ekonomi nasional," kata Agus. "Ini yang akan kita kembalikan," ujarnya. Penyebab
melambatnya pertumbuhan, kata dia, diantaranya akibat penurunan permintaan di luar negeri. "Juga
input cukup tinggi karena berkaitan bahan baku, baik itu ketersediaan maupun harga. Salah satunya
berkaitan dengan menguatnya dolar," kata Agus. Sedangkan, untuk industri yang minus, kata dia, adalah
industri kimia dan farmasi, bahan galian nonlogam, juga furnitur."Sama dengan klaster sebelumnya
(kelompok industri yang melambat), salah satunya terkait pelemahan pasar, khususnya Eropa. Dan
tingginya bahan baku," jelas Agus. Untuk itu, dia mengungkapkan, akan mencari pasar global baru,
sebagai salah satu upaya mitigasi menekan laju perlambatan. "Kami akan membuka akses ke Amerika
Latin, Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Juga, peningkatan pasar di dalam negeri, memperkuat promosi dan
kerja sama lintas sektoral agar P3DN semakin tumbuh," papar Agus. Selain itu, kata dia, dengan
penguatan daya saing industri melalui kemudahan bahan baku, hingga relaksasi fiskal. "Juga dengan
lartas (larangan terbatas) dan instrumen lainnya," tegas Agus. Di sisi lain, Agus mengatakan, sejumlah
sektor melaporkan pertumbuhan yang lebih baik, seperti industri alat angkut, mesin dan perlengkapan,
serta elektronik. "Ini karena ada kebijakan yang diambil pemerintah. Seperti meningkatkan permintaan
domestik, relaksasi PPnBM. Dampaknya laur biasa ke market," kata Agus.
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Summary Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan akan mengumumkan rata-rata upah
minimum nasional dan upah minimum provinsi atau UMP 2023 pada 21 November 2022.
Kemudian dilanjutkan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota oleh Gubernur
pada tanggal 30 November untuk tahun 2023. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri, menjelaskan,
Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan serangkaian kegiatan serap aspirasi publik
dan dialog yang isinya berkaitan sosialisasi mengenai filosofi upah minimum. Upah minimum
adalah upah yang diberikan bagi pekerja dengan masa kerja maksimal 1 tahun atau 12 bulan.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan akan mengumumkan rata-rata upah minimum
nasional dan upah minimum provinsi atau UMP 2023 pada 21 November 2022. Kemudian dilanjutkan
dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota oleh Gubernur pada tanggal 30 November untuk
tahun 2023.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemnaker Indah Anggoro Putri, menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan
serangkaian kegiatan serap aspirasi publik dan dialog yang isinya berkaitan sosialisasi mengenai filosofi
upah minimum. Upah minimum adalah upah yang diberikan bagi pekerja dengan masa kerja maksimal 1
tahun atau 12 bulan. Pada umumnya upah minimum hanya untuk pekerja berusia masa kerja 12 bulan.
Upah minimum ditetapkan sesuai amanat dari undang-undang Cipta kerja dan juga PP 36 tahun 2021
dengan melibatkan beberapa variabel utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan hal-hal lain.
"Sesuai peraturan pada tanggal 21 November akan menggumumkan rata-rata upah minimum nasional
dan juga upah minimum provinsi, dilanjutkan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota oleh
Gubernur pada tanggal 30 November untuk tahun 2023," kata Indah Konferensi Pers Capaian
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan ke-3, yang akan diselenggarakan secara daring, Senin (7/11/2022). Lebih
lanjut, kata Indah, dalam rangka penetapan upah minimum 2023 tersebut selain Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan sosialisasi terkait upah minimum dan filosofinya.Pihaknya juga telah
melakukan koordinasi tingkat Kementerian Lembaga dan juga telah mengadakan beberapa rapat
koordinasi yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, kemenko polhukam dan telah melakukan
dialog dengan Serikat Pekerja serikat buruh, serta dengan dewan pengupahan nasional. Kementerian
Ketenagakerjaan juga telah melakukan permintaan dukungan data dari Biro Pusat Statistik sejak bulan
September kemarin, dan pada siang hari ini (7/11) telah dikirimkan kepada Kemnaker sebanyak 20 jenis
data yang akan diolah untuk penetapan upah minimum 2023. "Insyallah besok atau lusa dengan surat
merah ke kami akan merilis data-data tersebut. Formulanya untuk disebarkan kepada seluruh Gubernur
untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dewan pengupahan provinsi dan Gubernur untuk
menetapkan upah minimum tahun 2023," pungkasnya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memastikan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 akan naik. Namun sejauh ini ia belum
membocorkan nilai kenaikan UMP 2023. "Ada (kenaikan UMP), beberapa (persen)," kata Ida Fauziyah
dalam acara penutupan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022 di Jakarta Convention
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Center, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2022). Menaker telah menginstruksikan Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker Indah
Anggoro Putri untuk mendengar aspirasi buruh terkait tuntutan kenaikan UMP tahun depan. Menyusul,
lonjakan inflasi dalam beberapa bulan terakhir akibat kenaikan harga BBM subsidi. "Saya sudah minta ke
Bu Dirjen (PHI-Jamsos) untuk mendengarkan aspirasi para buruh," ujarnya. Saat ini, proses pembahasan
mengenai besaran kenaikan UMP 2023 telah masuk dalam tahap finalisasi. "Sekarang dalam proses
memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," ujarnya.Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Afriansyah Noor menyampaikan, besaran UMP 2023 tak jauh dari tingkat inflasi Indonesia. Ia memastikan
kalau UMP 2023 akan tetap mengalami kenaikan. Meski, dia tak memberi bocoran berapa besaran
kenaikannya. "Pasti ada kenaikan dong tapi persentasenya sesuai dengan inflasi. Karena keuangan negara
juga artinya pemerintah swasta dan lain-lain ini terdampak pada krisis yang sekarang gitu," ujarnya
beberapa waktu lalu. "Jadi saya berharap kementerian ini terutama para pekerja juga mengerti keadaan
kita juga. Jangan mau memaksakan kehendak juga gitu," imbuhnya. Afriansyah memastikan saat ini
pihaknya masih terus menggodok formulasi tersebut. Bahkan, dia menargetkan pembahasannya akan
rampung sebentar lagi. "Segeralah sebelum november ini," kata dia.
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Neutral

Summary Nah, untuk UMP Jambi 2023 diperkirakan akan mengalami kenaikan dari UMP 2022.

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melakukan aksi unjuk rasa, salah satu tuntutan ialah
menolak upah murah bagi buruh.TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Upah Minimum Provinsi atau UMP Jambi
sempat tidak mengalami kenaikan, yakni UMP Jambi 2021.Saat itu dalam kondisi pagebluk Covid-19,
UMP Jambi 2021 sama dengan UMP Jambi 2020 alias tidak naik. UMP Jambi 2020 dan 2021 besarannya
adalah Rp2.630.162,13. Adapun kenaikan UMP Jambi 2020 dari UMP 2019 yaitu 8,51 persen.Nah, untuk
UMP Jambi 2023 diperkirakan akan mengalami kenaikan dari UMP 2022. Untuk diketahui besaran UMP
Jambi 2022 diputuskan melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 914 Tahun 2021, yaitu sebesar
Rp2.649.034,24.Dibanding UMP tahun 2020, Rp2.630.162,13, kenaikannya cuma Rp18 ribuan atau naik
0,72 persen.Sebelumnya Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan
Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi, Dedy Ardiansyah, Rabu (2/11/2022) mengatakan ada
kemungkinan kenaikan UMP Jambi 2023. Namun, pastinya akan ditetapkan pada rapat pleno
selambatnya pada 21 November."Secara simulasi kita menggunakan data-data yang lama, ditambah
angka inflasi saat ini. Kita nanti rilis data BPS tanggal 7 November itulah dasar kita sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021," katanya.Dedy mengatakan, dalam menetapkan UMP nantinya akan
mempertimbangkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari rilis BPS nantinya. Nantinya angka
tertinggi akan menjadi acuan dalam menetapkan UMP.Berikut Tribunjambi. com himpun besaran UMP
Jambi dari tahun ke tahun:UMP Jambi 2018 Rp 2.243.718,56UMP Jambi 2017 Rp 2.063.948,63UMP Jambi
2016 Rp 1.906.650UMP Jambi 2015 Rp 1.710.000UMP Jambi 2014 Rp 1.502.023Selain UMP, dikenal juga
UMK atau Upah Minimun Kota atau kabuapten. Berikut daftar UMK Kabupaten dan Kota di Jambi Tahun
2022 dari Kemenaker:
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Summary Rencananya, pengumuman upah untuk tahun 2023 dirilis paling akhir pada 21 November
2022 untuk upah minimum provinsi (UMP) dan 30 November 2022 untuk upah minimum
kota/ kabupaten (UMK). Selanjutnya, kata dia, hasil pleno itu disampaikan sebagai
rekomendasi penetapan upah tahun 2023 oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).
Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri mengungkapkan, telah
menerima 20 jenis data yang akan diolah dalam penetapan upah minimum tahun 2023.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal-III tahun
2022 tumbuh 5,72% secara tahunan (year on year/ yoy).

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal-III tahun 2022 tumbuh
5,72% secara tahunan (year on year/ yoy). Di antara negara G-20, Indonesia menempati juara kedua
dengan pertumbuhan ekonomi terbaik untuk kuartal-III tahun 2022.Seperti diketahui, angka
pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor yang digunakan untuk menghitung kenaikan upah buruh
di Indonesia.Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan, penghitungan
kenaikan upah menggunakan formula sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 36/2021
tentang Pengupahan.Pasal 25 PP No 36/2021 ayat (2) dan (3) menetapkan, upah minimum ditetapkan
berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, secara khusus untuk huruf (b) meliputi pertumbuhan
ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/ kota yang bersangkutan."Kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan dimaksud pada ayat (2) meliputi paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan
median upah. Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja,
dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik," pasal 25 ayat (4-5) PP No
36/2021.Sebelumnya, BPS juga telah merilis, inflasi tahunan di bulan Oktober 2022 mencapai
5,71%.Rencananya, pengumuman upah untuk tahun 2023 dirilis paling akhir pada 21 November 2022
untuk upah minimum provinsi (UMP) dan 30 November 2022 untuk upah minimum kota/ kabupaten
(UMK)."Hari ini sedang dihitung data dari BPS untuk dimasukkan ke dalam Formula Pengupahan sesuai
dengan PP 36/2021. Untuk selanjutnya diplenokan," kata Adi kepada CNBC Indonesia, Senin
(7/11/2022).Selanjutnya, kata dia, hasil pleno itu disampaikan sebagai rekomendasi penetapan upah
tahun 2023 oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)."Lalu direkomendasikan ke Menaker," kata
Adi.Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri mengungkapkan, telah menerima 20 jenis data yang
akan diolah dalam penetapan upah minimum tahun 2023."Menaker akan mengumumkan rata-rata upah
minimum nasional dan provinsi, dilanjutkan pemkab (pemerintah kabupaten/ kota) 2023," kata Indah
dalam keterangan pers virtual, Senin (7/11/2022).Menurut Indah, pihaknya juga telah melakukan
sosialisasi upah minimum dan berkoordinasi lintas lembaga, hingga berdialog dengan pekerja/ buruh.
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Summary - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Riau Imron Rosyadi, Senin
(7/11/2022) mengungkapkan, penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun
2023 masih menggunakan formulasi yang lama. Saat disinggung soal kenaikan UMP Riau
2023 apakah akan ada kenaikan, Imron memastikan ada. Seperti diketahui, Pemprov Riau
hingga saat ini belum melakukan pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2023. Akibat belum diterimanya data dari BPS tersebut, pihaknya belum bisa menggelar
sidang bersama pihak terkait untuk membahas penetapan UMP Riau 2023.

- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Riau Imron Rosyadi, Senin (7/11/2022)
mengungkapkan, penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2023 masih menggunakan
formulasi yang lama. Yakni PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.Saat disinggung soal kenaikan UMP
Riau 2023 apakah akan ada kenaikan, Imron memastikan ada.Namun berapa persentase kenaikan nya
dirinya belum bisa memastikan."Kenaikan pasti ada, cuma persentase nya berapa itu yang belum tau,
kita masih menunggu data dari BPS," katanya.Seperti diketahui, Pemprov Riau hingga saat ini belum
melakukan pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.Kendalanya, Pemprov Riau
belum menerima data terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar untuk menghitung
penetapan UMP.Dia mengatakan, pihaknya melalui Gubernur Riau sudah mengirimkan surat permintaan
data ke BPS Riau.Namun hingga saat ini BPS Riau enggan memberikan data ke Pemprov Riau."Kita sudah
kirim surat melalui pak gubernur, ke BPS Riau. Tapi BPS tidak ingin langsung memberikan ke kami. Sebab
kata mereka mekanismenya, dari BPS Riau data itu diserahkan ke BPS pusat. Nanti BPS pusat meneruskan
data itu ke Kemenaker," ujarnya.Harusnya kata Imron, data itu bisa diserahkan langsung ke Pemprov
Riau.Sebab permintaan data itu secara resmi diminta oleh Gubernur Riau."Ini jadi pertanyaan kami,
seharusnya Gubernur punya kewenangan minta data itu, harusnya bisa langsung dikasih,"
sebutnya.Akibat belum diterimanya data dari BPS tersebut, pihaknya belum bisa menggelar sidang
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bersama pihak terkait untuk membahas penetapan UMP Riau 2023."Data BPS belum kita dapatkan, jadi
kami belum bisa bersidang," kata Imron.Sesuai mekanisme, maka pihaknya masih menunggu data BPS
yang nanti akan dikirim ke daerah melalui Kemenaker.Termasuk acuan da formulasi untuk penetapan
UMP."Kita tunggu surat dari kemenaker, kalau sudah dapat kita langsung segera bersidang," ujarnya.
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Positive

Summary Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2022 tumbuh
5,72 persen secara year on year (YoY). Hal ini juga berdampak pada Tingkat Penganggur
Terbuka (TPT) pada Agustus mencapai 5,86 persen atau turun 0,63 persen. Direktur Jendral
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kementerian
Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mencatat tingkat Penganggur terbuka per Agustus
2022 baru berkurang 0,63 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun
sebelumnya. "Tingkat Penganggur Terbuka (TPT), di Agustusan 2022 sebesar 5,86 persen
turun sebesar 0,63 persen dibandingkan dengan Agustus 2021," ujar Indah dalam konferensi
pers capaian pertumbuhan ekonomi kuartal III 2022, Senin (7/11/2022).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2022 tumbuh 5,72 persen
secara year on year (YoY). Hal ini juga berdampak pada Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) pada Agustus
mencapai 5,86 persen atau turun 0,63 persen.Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mencatat tingkat
Penganggur terbuka per Agustus 2022 baru berkurang 0,63 persen jika dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya."Tingkat Penganggur Terbuka (TPT), di Agustusan 2022 sebesar 5,86
persen turun sebesar 0,63 persen dibandingkan dengan Agustus 2021," ujar Indah dalam konferensi pers
capaian pertumbuhan ekonomi kuartal III 2022, Senin (7/11/2022).Indah menjelaskan pandemi covid
yang melanda dua tahun kebelakang menyisakan dampak yang dalam untuk sektor ketenagakerjaan.
Setidaknya terpat 4,15 juta pekerja yang terdampak pandemi covid 19.Mereka terdiri dari penduduk usia
kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan, pengangguran akibat covid, bukan angkatan kerja, tidak
bekerja akibat covid dan pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja.Adapun saat ini, Kemnaker
mencatat terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data dari Sakernas (Survei Angkatan
Kerja Nasional), per Agustus 2022 jumlah angkatan kerja 143,73 juta, angka tersebut naik 35 juta orang
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dibandingkan dengan Agustus 2022."Lapangan kerja mengalami peningkatan di beberapa sektor yaitu
pertanian, perhutanan, perikanan sejumlah 1,75 juta orang, hanya sektor pengadaan air, pengelola
sampah, limbah yang mengalami penurunan yaitu sekitar 0,05 juta orang," kata Indah.Pada
kesempatannya Indah menjelaskan dampak resesi yang menyerang negara-negara tujuan ekspor juga
masih menjadi tantangan akibat turunnya permintaan. Terlebih yang paling terdampak adalah sektor
yang padat karya."Kami sudah menerima data dari asosiasi industri, baik dari tekstil, alas kaki dan
garmen, namun perlu kamu croscek kembali, kami sampaikan potensi memang ada, ada bebepa
penurunan dari permintaan ekspor terutama untuk Eropa," tutup Indah.
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Negative

Summary Bahkan, bantuan yang diberikan mencapai Rp10,5 juta per bulan. Artinya jika gaji kamu Rp5
juta maka selama enam bulan kamu akan mendapat Rp10,5 juta dari pemerintah..
Bisnis.com, SOLO- Gelombang PHK sedang menjadi momok menakutkan bagi para pekerja
di berbagai sektor. Meski demikian, beberapa orang yang beruntung tentu akan merasa
terbantu dengan adanya bantuan sosial.

Bisnis.com, SOLO - Gelombang PHK sedang menjadi momok menakutkan bagi para pekerja di berbagai
sektor.Meski demikian, beberapa orang yang beruntung tentu akan merasa terbantu dengan adanya
bantuan sosial .Pada bulan November 2022 ini, pemerintah dikabarkan telah menyiapkan delapan jenis
bantuan sosial kepada mereka yang pantas mendapatkan dan lolos verifikasi.Bantuan sosial tersebut
mencakup, BLT BBM, BLT UMKM, PKH, BNPT, Kartu Prakerja dan sebagainya.Lalu, bagaimana nasib
mereka yang terkena PHK? Tenang saja, pemerintah telah menyiapkan program khusus untuk mereka
yang jadi korban PHK perusahaan.Bahkan, bantuan yang diberikan mencapai Rp10,5 juta per
bulan.Program yang digagas pemerintah untuk membantu pekerja yang terkena PHK tersebut adalah
Program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan).Program ini merupakan kerjasama antara Kemnaker
dengan BPJS Ketenagakerjaan.Meski demikian, hanya mereka yang punya gaji maksimal Rp5 juta yang
bisa mengajukan klaim ini. Bagi pekerja yang terkena PHK, maka pemerintah akan membayarkan 45%
dari gaji kamu di tiga bulan pertama.Baru kemudian, pemerintah akan memberi kamu gaji sebesar 25%
dari gaji kamu sebelumnya di bulan berikutnya.Artinya jika gaji kamu Rp5 juta maka selama enam bulan
kamu akan mendapat Rp10,5 juta dari pemerintah. Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi
dan bisnis melalui email Anda.

206

Title

Kemnaker: Gubernur Akan Umumkan Besaran Upah
Minimum 2023 Bulan Ini

Author

Ali Akhmad Noor
Hidayat

Media

Bisinis Tempo

Reporter

Date

07 November 2022

Tone

Link

http://bisnis.tempo.co/read/1654200/kemnaker-gubernur-akan-umumkan-besaran-upahminimum-2023-bulan-ini

Neutral

Summary Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Indah Anggoro Putri mengungkapkan setiap
gubernur akan mengumumkan soal besaran upah minimum 2023 pada bulan ini.. "Yang akan
menetapkan dan mengumumkan upah 2023 adalah gubernur," ucapnya dalam konferensi
pers virtual pada Senin, 7 November 2022.. Ia menjelaskan setiap gubernur akan
menetapkan dan mengumumkan upah minum 2023 di provinsinya masing-masing pada 21
November 2022. Surat itu akan disebarkan ke seluruh gubernur untuk selanjutnya menjadi
bahan pertimbangan dewan pengupahan provinsi dalam menetapkan upah minimum 2023.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Indah Anggoro Putri mengungkapkan setiap gubernur akan
mengumumkan soal besaran upah minimum 2023 pada bulan ini. "Yang akan menetapkan dan
mengumumkan upah 2023 adalah gubernur," ucapnya dalam konferensi pers virtual pada Senin, 7
November 2022. Ia menjelaskan setiap gubernur akan menetapkan dan mengumumkan upah minum
2023 di provinsinya masing-masing pada 21 November 2022. Sedangkan untuk upah minimum
kabupaten dan kota, akan diumumkan pada 30 November 2022. "Jadi karena saya bukan Gubernur, saya
tidak berhak mengumumkan. Jadi tenang dulu ya, data baru kami terima hari ini," tuturnya. Sebagai
persiapan penentuan upah minimum 2023, Indah mengatakan Kemenaker telah melakukan serangkaian
kegiatan. Khususnya, untuk menyerap aspirasi publik. Kemnaker melakukan dialog yang isinya berkaitan
dengan sosialisasi filosofi upah minimum.Ia menjelaskan upah minimum adalah upah yang diberikan
untuk pekerja dengan masa kerja maksimal 1 tahun atau 12 bulan. Jadi, kata dia, umumnya upah
minimum tidak berlaku bagi peekrja yang baru memasuki pasar kerja. Sementara upah minimum hanya
berlaku bagi pekerja dengan usia masa kerja 12 bulan. Aturan upah minimum ditetapkan berdasarkan
Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
Penerapannya, ucapnya, harus melibatkan beberapa variabel utama yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi
dan hal lainnya.Indah mengaku juga telah melakukan koordinasi tingkat kementerian maupun lembaga
untuk membahas ihwal upah minimum itu. Kemnaker didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Selain itu, Kemnaker juga melakukan dialog dengan serikat
pekerja dan serikat buruh bersama dengan Dewan Pengupahan Nasional dan lembaga kerja sama
tripartit nasional."Kami juga telah meminta support data dari BPS sejak September kemarin," kata Indah.
Hari ini, Kemnaker menerima 20 jenis data yang berkaitan untuk penetapan upah minimum 2023.
Sehingga ia memperkirakan besok atau lusa akan dibuat Surat Menteri Tenaga Kerja yang berisi datadata tersebut beserta formulanya. Surat itu akan disebarkan ke seluruh gubernur untuk selanjutnya
menjadi bahan pertimbangan dewan pengupahan provinsi dalam menetapkan upah minimum 2023.
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Negative

Summary Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Ridwan Kamil memaparkan strategi menahan gelombang
PHK di tengah krisis global. Pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan pemerintah
provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha.
"Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol
birokrasi, itu sudah hukum pasar.

Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Ridwan Kamil memaparkan strategi menahan gelombang PHK di
tengah krisis global. Pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan pemerintah provinsi (pemprov) akan
terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha."Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada
wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi perlindunganperlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan," ujar Emil, di Kompleks Istana Kepresidenan,
Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (7/1).Menurut Emil, resesi ekonomi global yang diperkirakan
terjadi pada 2023 turut memberi tekanan terhadap dunia usaha dan menimbulkan adanya PHK.Dengan
masuknya investasi, Emil berharap bisa meredam risiko PHK seiring meningkatnya ketersediaan lapangan
kerja."Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan 136 ribu
pekerjaan," kata dia.Pekan lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta seluruh pihak
mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK)."Mari kita sikapi
isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan,
sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri.Kemnaker,
sambung Indah, telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta
mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK.Salah satu sektor yang rentan PHK adalah industri
tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa
Sastraatmaja mengatakan sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan."Potensi PHK
sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada awak
media, Rabu (26/10) lalu.
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Neutral

Summary Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan kalau hal tersebut sudah tergambar pada
beberapa industri tekstil, alas kaki dan garmen di Jawa Barat yang melakukan PHK kepada
karyawannya. Meski demikian, Indah menjelaskan bahwa potensi PHK sebetulnya bisa
dicegah dengan cara melakukan efisiensi terhadap cost produksi. "Bisa membatasi atau
menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, lalu mengurangi hari kerja, kemudian
meliburkan para pekerja untuk sementara waktu," jelasnya. Sehingga keputusan PHK benarbenar menjadi langkah terakhir yang diambil perusahaan setelah melakukan beberapa hal di
atas.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan ancaman resesi akan mempengaruhi sektor
Ketenegakerjaan di Indonesia.Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan kalau hal tersebut sudah tergambar pada
beberapa industri tekstil, alas kaki dan garmen di Jawa Barat yang melakukan PHK kepada
karyawannya.Di mana itu terjadi karena disebabkan oleh menurunnya permintaan dari negara tujuan
ekspor."Kami sampaikan potensi memang ada, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Menperin, ada
upaya penurunan ekspor untuk kawasan Eropa, dan ini pada umumnya terjadi di industri padat karya
tekstil dan alas kaki di Jawa Barat," kata Dirjen Indah dalam konferensi pers capaian Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia Kuartal-III 2022, Senin (7/11/2022).Meski demikian, Indah menjelaskan bahwa
potensi PHK sebetulnya bisa dicegah dengan cara melakukan efisiensi terhadap cost produksi.Konvoi
Armada Ungu Tandai Dibukanya Taco Bell Paramount Gading Serpong"Misalnya mengurangi fasilitas
para pekerja, terutama fasilitas pekerja untuk jabatan tingkat manager dan direktur," sambungnya. Selain
itu perusahaan juga bisa mengurangi shift kerja karena memang terjadi penurunan permintaan. Di mana
hal ini bisa menurunkan aktivitas pekerjaan. Serta akan berdampak pada biaya operasional, seperti
membayar listrik, air dan lainya. "Bisa membatasi atau menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam
kerja, lalu mengurangi hari kerja, kemudian meliburkan para pekerja untuk sementara waktu," jelasnya.
Sehingga keputusan PHK benar-benar menjadi langkah terakhir yang diambil perusahaan setelah
melakukan beberapa hal di atas. Dengan demikian pengangguran akibat PHK bisa ditekan. "Itu beberapa
ha untuk mencegah PHK, jadi PHK bisa dicegah asal kedua belah pihak antara manajemen dan Serikat
pekerja bisa mencapai kesepakatan," pungkasnya.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan akan mengumumkan rata-rata upah minimum nasional dan
upah minimum provinsi pada 21 November 2022 mendatang. Kemudian dilanjutkan dengan
penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota oleh Gubernur pada tanggal 30 November untuk
tahun 2023. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan telah
melakukan serangkaian kegiatan serap aspirasi publik dan dialog yang isinya berkaitan
sosialisasi mengenai filosofi upah minimum. Upah minimum adalah upah yang diberikan bagi
pekerja dengan masa kerja maksimal 1 tahun atau 12 bulan.

Kementerian Ketenagakerjaan akan mengumumkan rata-rata upah minimum nasional dan upah
minimum provinsi pada 21 November 2022 mendatang. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan Upah
Minimum Kabupaten Kota oleh Gubernur pada tanggal 30 November untuk tahun 2023. Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro
Putri menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan serangkaian kegiatan serap aspirasi
publik dan dialog yang isinya berkaitan sosialisasi mengenai filosofi upah minimum. Upah minimum
adalah upah yang diberikan bagi pekerja dengan masa kerja maksimal 1 tahun atau 12 bulan.Pada
umumnya upah minimum hanya untuk pekerja berusia masa kerja 12 bulan. Upah minimum ditetapkan
sesuai amanat dari undang-undang Cipta kerja dan juga PP 36 tahun 2021 dengan melibatkan beberapa
variabel utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan hal-hal lain. "Sesuai peraturan pada tanggal 21
November akan menggumumkan rata-rata upah minimum nasional dan juga upah minimum provinsi,
dilanjutkan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota oleh Gubernur pada tanggal 30
November untuk tahun 2023," kata Indah Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III,
Senin (7/11).Buruh Tangerang Minta Kenaikan Upah Tahun Depan 24,5 PersenTak Lagi Pakai Standar
UMK, Pemkot Jogja Beri Pedoman Ini Terkait Upah PekerjaDalam rangka penetapan upah minimum 2023
tersebut, selain Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan sosialisasi terkait upah minimum dan
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filosofinya. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi tingkat Kementerian lembaga dan juga telah
mengadakan beberapa rapat koordinasi yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, kemenko
polhukam dan telah melakukan dialog dengan Serikat Pekerja serikat buruh, serta dengan dewan
pengupahan nasional. Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan permintaan dukungan data
dari Biro Pusat Statistik sejak bulan September kemarin, dan pada siang hari ini (7/11) telah dikirimkan
kepada Kemnaker sebanyak 20 jenis data yang akan diolah untuk penetapan upah minimum 2023.
"Insyallah besok atau lusa dengan surat merah ke kami akan merilis data-data tersebut. Formulanya
untuk disebarkan kepada seluruh Gubernur untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dewan
pengupahan provinsi dan Gubernur untuk menetapkan upah minimum tahun 2023," pungkasnya.
Reporter: Tira SantiaBuruh Protes, Upah Tidak Naik Tapi Harga Komoditas MelonjakLusa, Buruh Bakal
Demo Desak Kenaikan Upah 13 Persen dan Tolak PHKSumber: Liputan6.
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Neutral

Summary Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Agustus 2022, jumlah
angkatan kerja tercatat sebanyak 143,73 juta, naik 35 juta dibanding Agustus 2021.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut adanya peningkatan jumlah angkatan
kerja. "Lapangan kerja mengalami peningkatan di beberapa sektor yaitu pertanian,
perhutanan, perikanan sejumlah 1,75 juta orang, hanya sektor pengadaan air, pengelola
sampah, limbah yang mengalami penurunan yaitu sekitar 0,05 juta orang," ujar Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker,
Indah Anggoro Putri dalam Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan Ekonomi Triwulan ke-3
secara virtual di Jakarta, Senin (7/11/2022). Indah menambahkan, dampak resesi yang
menyerang negara-negara tujuan ekspor juga masih menjadi tantangan akibat turunnya
permintaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut adanya peningkatan jumlah angkatan kerja.
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Agustus 2022, jumlah angkatan kerja
tercatat sebanyak 143,73 juta, naik 35 juta dibanding Agustus 2021."Lapangan kerja mengalami
peningkatan di beberapa sektor yaitu pertanian, perhutanan, perikanan sejumlah 1,75 juta orang, hanya
sektor pengadaan air, pengelola sampah, limbah yang mengalami penurunan yaitu sekitar 0,05 juta
orang," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan Ekonomi Triwulan ke-3
secara virtual di Jakarta, Senin (7/11/2022).Indah menambahkan, dampak resesi yang menyerang
negara-negara tujuan ekspor juga masih menjadi tantangan akibat turunnya permintaan. Terlebih, yang
paling terdampak adalah sektor yang padat karya."Kami sudah menerima data dari asosiasi industri, baik
dari tekstil, alas kaki dan garmen, namun perlu kami crosscheck kembali. Kami sampaikan potensi
memang ada, ada bebepa penurunan dari permintaan ekspor terutama untuk Eropa," kata dia.Selain itu,
Kemnaker juga mencatat tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2022 berkurang 0,63 persen jika
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya."Tingkat Penganggur Terbuka (TPT), di
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Agustusan 2022 sebesar 5,86 persen turun sebesar 0,63 persen dibandingkan dengan Agustus 2021,"
ucapnya.Indah menjelaskan, pandemi Covid-19 yang melanda dua tahun ke belakang menyisakan
dampak yang dalam untuk sektor ketenagakerjaan. Setidaknya terdapat 4,15 juta pekerja yang
terdampak pandemi Covid-19.Mereka terdiri dari penduduk usia kerja yang tidak mendapatkan
pekerjaan, pengangguran akibat Covid, bukan angkatan kerja, tidak bekerja akibat Covid, dan pekerja
yang mengalami pengurangan jam kerja.
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Summary Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, kasus hubungan industrial meningkat
saat puncak pandemi Covid-19 tahun 2020, lalu berangsur-angsur turun pada 2022. Kondisi
ketenagakerjaan Indonesia semakin membaik, seperti kenaikan jumlah penduduk bekerja,
penduduk bekerja penuh waktu, bekerja di sektor formal, dan penurunan tingkat
pengangguran terbuka. Meski demikian, kondisi tersebut belum 100 persen bisa menyamai
masa sebelum pandemi Covid-19. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengatakan,
berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022, jumlah angkatan
kerja mencapai 143,72 juta orang atau naik 3,57 juta orang dibandingkan Agustus 2021.

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia semakin membaik, seperti kenaikan jumlah penduduk bekerja,
penduduk bekerja penuh waktu, bekerja di sektor formal, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.
Hal ini diyakini berjalan seiring dengan menguatnya perekonomian. Meski demikian, kondisi tersebut
belum 100 persen bisa menyamai masa sebelum pandemi Covid-19.Kepala Badan Pusat Statistik Margo
Yuwono mengatakan, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022, jumlah
angkatan kerja mencapai 143,72 juta orang atau naik 3,57 juta orang dibandingkan Agustus 2021. Lalu,
jumlah penduduk bekerja tercatat 135,3 juta orang atau meningkat 4,25 juta orang dibandingkan Agustus
2021."Perekonomian mulai pulih dan menguat. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi mampu menyerap
tenaga kerja sebanyak 4,25 juta orang. Pada saat yang sama terjadi penambahan angkatan kerja 3,57 juta
orang. Namun, karena tidak semua tambahan angkatan kerja bisa diserap pasar sehingga sebagian akan
menjadi pengangguran," ujar Margo dalam konferensi pers, Senin (7/11/2022), di Jakarta.Dari 135,3 juta
orang penduduk bekerja itu, kata Margo, sebanyak 92,63 juta orang di antaranya (68,46 persen)
merupakan pekerja penuh. Pekerja penuh, menurut definisi BPS, adalah pekerja yang bekerja lebih dari
35 jam dalam sepekan.Persentase pekerja penuh terhadap total penduduk bekerja pada Agustus 2022
itu mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar 64,30 persen dan Agustus
2020 sebesar 63,85 persen. Namun, jika dibandingkan dengan hasil Sakernas Agustus 2019, persentase
pekerja penuh Agustus 2022 masih lebih rendah. Sebab, persentase penduduk bekerja Agustus 2019
mencapai 71,04 persen.Margo menyampaikan, membaiknya kondisi ketenagakerjaan Indonesia juga
tecermin di peningkatan proporsi pekerja formal. Pada hasil Sakernas Agustus 2022, proporsi pekerja
formal mencapai 40,69 persen, naik tipis dibandingkan Agustus 2021 yang sebesar 40,55 persen dan
Agustus 2020 sebesar 39,53 persen. Meski demikian, pencapaian Agustus 2022 masih lebih rendah
dibandingkan Agustus 2019 yang mencapai 44,12 persen.Dari sisi pengangguran, Margo menyebutkan,
tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2022 mencapai 5,86 persen. Capaian tersebut menurun
dibandingkan TPT Agustus 2021 yang sebesar 6,49 persen. Margo mengatakan, penurunan TPT ini terjadi
baik dilihat dari TPT desa maupun perkotaan, serta TPT penduduk laki-laki ataupun penduduk
perempuan.Margo menekankan, sejalan dengan membaiknya perekonomian, kondisi ketenagakerjaan
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pun ikut membaik. Namun, dampak pandemi Covid terhadap pekerja belum sepenuhnya pulih. Sebagai
gambaran, masih ada 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja yang terdampak. Mereka terdiri
dari pengangguran karena Covid-19 (0,24 juta orang), bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid-19 (0,32
juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (0,11 juta orang), dan penduduk bekerja yang
mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (3,48 juta orang)."Pertumbuhan industri triwulan III2022 didorong oleh industri padat modal dan dipengaruhi oleh sektor yang memperoleh kenaikan
pesanan ekspor. Artinya, pertumbuhan industri triwulan kemarin bukan dipicu oleh industri padat karya
yang banyak menyerap pekerja. Lalu, berdasarkan Sakernas Agustus 2021 -Agustus 2022, subsektor
tekstil mengalami penurunan pekerja dari 1,13 juta menjadi 1,08 juta orang," kata Margo.Peran
pemerintahPeneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Hempri Suyatna, saat
dihubungi terpisah, berpendapat, hasil Sakernas Agustus 2022 wajar karena pemulihan perekonomian
belum benar-benar optimal. Apalagi, di sisi lain terdapat berbagai kendala yang memengaruhi pemulihan
ekonomi, misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak. Namun, ia menilai TPT Agustus 2022 yang
sebesar 5,86 persen itu terbilang besar. Idealnya, TPT harus semakin mengecil di bawah 5
persen."Berbagai kebijakan dapat diambil pemerintah, yaitu upskilling, reskilling, dan penghitungan upah
minimum yang memperhatikan kesejahteraan buruh/pekerja tanpa mengesampingkan kepentingan
pengusaha," ujar Hempri.Terkait hasil Sakernas Agustus 2022 tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi
Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan akan diuji tahun depan. Berbagai informasi yang
beredar yang menyebut ada ancaman resesi di tahun 2023 perlu pembuktian. Pemerintah perlu
mengantisipasi segala kemungkinan terburuk. Ketiga unsur tripartit, yaitu pemerintah, buruh, dan
pengusaha, perlu merumuskan langkah-langkah untuk menurunkan dampak negatif atas potensi
resesi.Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemenaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, kasus hubungan industrial meningkat saat puncak
pandemi Covid-19 tahun 2020, lalu berangsur-angsur turun pada 2022. Pada tahun 2020, jumlah kasus
mencapai 9.000, tetapi hingga per September 2022, jumlah kasus hubungan industrial tinggal menjadi
1.400.Mogok ataupun unjuk rasa turun dari 387 kasus pada 2021 menjadi 108 kasus pada saat ini. Jumlah
kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sempat mencapai di atas 386. 000 pada 2020, lalu Maret 2022
turun menjadi sekitar 1.500. Namun, kasus PHK kembali naik pada September 2022. Kemenaker bersama
kementerian/lembaga lain berusaha memastikan kebenaran data kasus PHK, termasuk mendorong
dinas-dinas tenaga kerja mengoptimalkan dialog mediasi mencegah PHK. Pekan lalu, terdapat 40.000
buruh perempuan di Jawa Barat berhasil dicegah sehingga tidak mengalami PHK."PHK bisa dicegah
melalui beberapa cara, antara lain mengurangi bonus, fasilitas untuk level manajer ke atas, dan sif bekerja
sehingga beban operasional bisa ditekan. Seluruh dinas tenaga kerja diarahkan menyelenggarakan job
fair atau memiliki sistem pasar kerja untuk membantu mengatasi pengangguran," kata Indah.
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Positive

Summary Pemerintah kini memastikan kenaikan Upah Minimum untuk para buruh Pekerja hingga
Karyawan swasta pada tahun depan 2023. Terkait tuntutan buruh yang menghendaki
kenaikan upah 2023 sebesar 13 persen, Putri pun tidak menanggapinya.

Pemerintah kini memastikan kenaikan Upah Minimum untuk para buruh Pekerja hingga Karyawan swasta
pada tahun depan 2023. Untuk menentukan kenaikan upah, pihak Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) masih menantikan data inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan diserahkan dalam
waktu dekat.Kepastian itu diungkap oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri. com. Meski begiti, Kemenaker masih enggan memberikan
angka pasti kenaikan upah minimum tahun depan. Terkait tuntutan buruh yang menghendaki kenaikan
upah 2023 sebesar 13 persen, Putri pun tidak menanggapinya. "No comment soal angka karena belum
ada data BPS," ucapnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Unsur Serikat
Buruh Sunardi mengatakan, ada perkiraan upah minimum 2023 naik kisaran 4-6 persen. Perkiraan
tersebut merupakan perhitungan dari unsur pengusaha yang hadir dalam sidang pleno membahas
penetapan upah minimum 2023.Sunardi menambahkan, upah minimum 2023 naik sebesar 4-6% tersebut
berdasarkan pertumbuhan ekonomi tahun ini dan inflasi. Meski demikian, Depenas bersama pemerintah
masih menantikan laporan data dari BPS yang akan diserahkan paling lambat 5 November. 1. DKI Jakarta:
Rp 4.641.854 2. Papua: Rp 3.561.17. Bali: Rp 2.516.971,00 18. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.207.212,00 19.
Nusa Tenggara Timur: Rp 1.975.000,00. Cair! Gaji Pokok PNS November 2022 Ada Kenaikan? Cek
Tunjangan Jabatan dan Golongan ASN20. Kalimantan Barat: Rp 2.434.328,19 21. Kalimantan Tengah: Rp
2.922.516,09 22. Kalimantan Selatan: Rp 2.906.473,32 23. Kalimantan Timur: Rp 3.014.497,22 24.
Kalimantan Utara: Rp 3.016.738,0025. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723,00 26. Sulawesi Tengah: Rp
2.390.739,00 27. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876,00 28. Sulawesi Tenggara: Rp 2.576.016,96 29.
Gorontalo: Rp 2.800.580,00 30. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863,10 31. Papua Barat: Rp 3.200.000,00 32.
Papua: Rp 3.561.932,00 33. Maluku: Rp 2.619.3. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723 4. Bangka Belitung: Rp
3.264.884 5. Papua Barat: Rp 3.200.0006. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876 7. Sumatera Selatan: Rp
3.144.446 8. Kepulauan Riau: Rp 3.050.172 9. Kalimantan Utara: Rp 3.016.738 10. Kalimantan Timur: Rp
3.014.467 Desakan Gaji dan Insentif! Kini 500 Ribu Karyawan Terancam Dirumahkan Akibat PHK1. Aceh:
Rp 3.166.460,00 2. Sumatera Utara: Rp 2.522.609,94 3. Sumatera Barat: Rp 2.512.539,00 4. Riau: Rp
2.938.5. Jambi: Rp 2.698.940,87 6. Sumatera Selatan: Rp 3.144.446,00 7. Bengkulu: Rp 2.238.094,318.
Lampung: Rp 2.440.486,18 9. Bangka Belitung: Rp 3.264.884,00 10. Kepulauan Riau: Rp 3.050.172,00 11.
DKI Jakarta: Rp 4.641.854,00 12. Jawa Barat: Rp 1.841.487,3113. Jawa Tengah: Rp 1.812.935,43 14. DI.
Yogyakarta: Rp 1.840.915,53 15. Jawa Timur: Rp 1.891.567,12 16. Banten: Rp 2.501.
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Neutral

Summary Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga saat ini masih menunggu data dari BPS untuk
membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Akibat belum diterimanya data
dari BPS tersebut, pihaknya belum bisa menggelar sidang bersama pihak terkait untuk
membahas penetapan UMP Riau 2023. Data ini dibutuhkan sebagai dasar untuk menghitung
penetapan UMP tahun 2023. "Kita sudah kirim surat melalui pak gubernur, ke BPS Riau.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga saat ini masih menunggu data dari BPS untuk membahas
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.Data BPS yang dibutuhkan untuk penetapan UMP
diantaranya adalah terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks harga konsumen serta data sebaran
angkatan kerja dan pengangguran terbuka.Data ini dibutuhkan sebagai dasar untuk menghitung
penetapan UMP tahun 2023."Kita sudah kirim surat melalui pak gubernur, ke BPS Riau. Tapi BPS tidak
ingin langsung memberikan ke kami. Sebab kata mereka mekanismenya, dari BPS Riau data itu diserahkan
ke BPS pusat. Nanti BPS pusat meneruskan data itu ke Kemenaker," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Imron Rosyadi, Senin (7/11/2022).Akibat belum diterimanya data dari BPS
tersebut, pihaknya belum bisa menggelar sidang bersama pihak terkait untuk membahas penetapan
UMP Riau 2023."Data BPS belum kita dapatkan, jadi kami belum bisa bersidang," kata Imron.Sesuai
mekanisme, maka pihaknya masih menunggu data BPS yang nanti akan dikirim ke daerah melalui
Kemenaker. Termasuk acuan da formulasi untuk penetapan UMP."Kita tunggu surat dari kemenaker,
kalau sudah dapat kita langsung segera bersidang untuk penetapan UMP 2023," ujarnya.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berpendapat pemberdayaan pelaku Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh semua pihak bisa dilakukan untuk persiapan
menghadapi resesi pada tahun depan yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja
di kalangan pekerja. "(Pemberdayaan UMKM) saya kira bisa, nyatanya mereka lahir dan
survive pada saat pandemi, jadi potensinya luar biasa," katanya di sela menghadiri
Silaturrahim Nasional (Silatnas) Ke-3 Bu Nyai Nusantara di Semarang, dikutip dari Antara,
Senin, 7 November 2022. Menurut dia, pemberdayaan para pelaku UMKM bisa dilakukan
oleh pengelola pondok pesantren yang mempunyai fungsi di bidang pendidikan dan dakwah.
"Kontribusinya ternyata luar biasa, untuk melahirkan generasi unggul dan entrepreneurentrepreneur, ini ternyata pelaku usaha dari pesantren semua," ujarnya usai membuka
Pameran UMKM untuk memeriahkan Silatnas Ke-3 Bu Nyai Nusantara.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berpendapat pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) oleh semua pihak bisa dilakukan untuk persiapan menghadapi resesi pada tahun
depan yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja di kalangan pekerja."(Pemberdayaan
UMKM) saya kira bisa, nyatanya mereka lahir dan survive pada saat pandemi, jadi potensinya luar biasa,"
katanya di sela menghadiri Silaturrahim Nasional (Silatnas) Ke-3 Bu Nyai Nusantara di Semarang, dikutip
dari Antara, Senin, 7 November 2022.Menurut dia, pemberdayaan para pelaku UMKM bisa dilakukan
oleh pengelola pondok pesantren yang mempunyai fungsi di bidang pendidikan dan dakwah. Pondok
pesantren, lanjut dia, juga dapat menggerakkan perekonomian melalui usaha-usaha yang melibatkan
masyarakat langsung."Kontribusinya ternyata luar biasa, untuk melahirkan generasi unggul dan
entrepreneur-entrepreneur, ini ternyata pelaku usaha dari pesantren semua," ujarnya usai membuka
Pameran UMKM untuk memeriahkan Silatnas Ke-3 Bu Nyai Nusantara.Selain itu, Kemnaker juga
meningkatkan kompetensi tenaga kerja dengan membuka pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk
meningkatkan daya saing angkatan kerja, serta mengurangi angka pengangguran.Apalagi permasalahan
yang kini sedang dihadapi adalah masih rendahnya kemampuan untuk mengikuti digitalisasi dan banyak
pekerjaan yang akan hilang di masa depan.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google
news medcom.id.
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Summary Liputan6.com, Jakarta Pemerintah bakal mengumumkan besaran upah minimum 2023 pada
21 November 2022 mendatang. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto mengungkap sedikti bocoran mengenai besaran upah minimum provinsi atau UMP
2023. Mengacu pada pertumbuhan ekonomi di kuartal III mencapai 5,72 persen, dia
berharap ini bisa jadi aacuan kenaikan upah minimum 2023 mendatang. "Sebagaimana
regulasi yang ada, bahwa yang akan menetapkan dan mengumumkan upah 2023 adalah
Gubernur, yang akan menetapkan untuk UMP 2023, diumumkan 21 November, untuk UMK
akan diumumkan 30 November," bebernya.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah bakal mengumumkan besaran upah minimum 2023 pada 21
November 2022 mendatang. Menyusul data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah diterima
Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu acuan formulasi penetapan upah. Menteri Koordinator
bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap sedikti bocoran mengenai besaran upah minimum
provinsi atau UMP 2023. Kendati, dia tidak mengungkap angka taksiran besaran upahnya."Upah
minimum yang (saat ini) masih menunggu dari gubernur, namun angka daripada upah minimum kan
basisnya adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi di kuartal 3," kata dia dalam Konferensi Pers Capaian
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan ke-3, Senin (11/7/2022). Mengacu pada pertumbuhan ekonomi di
kuartal III mencapai 5,72 persen, dia berharap ini bisa jadi aacuan kenaikan upah minimum 2023
mendatang. "Dengan kuartal III yang tumbuh baik ini, 5,72 persen, ini tentu harapannya upah minimum
itu akan lebih baik dari tahun lalu. Ini untuk membuaat kita semangat bu Dirjen, untuk teknisnya silakan
ke regional atau kabupaten kota," paparnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja kementerian Kemnaker INdah Anggoro Putri
mengungkap penetapan upah minimum akan diumumkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.
Sementara, formulasi upah minimum provinsi akan ditetapkan oleh gubernur masing-masing daerah.
"Sebagaimana regulasi yang ada, bahwa yang akan menetapkan dan mengumumkan upah 2023 adalah
Gubernur, yang akan menetapkan untuk UMP 2023, diumumkan 21 November, untuk UMK akan
diumumkan 30 November," bebernya. "Saya tidak berhak untuk mengumumkan (besaran upah), datanya
baru kami terima hari ini," ujar Menko Airlangga.Besaran angka upah minimum provinsi atau UMP 2023
bakal dibahas mulai 7 November 2022. Hal itu menyusul data pelengkap dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz Wuhadji mengungkapkan, data itu termasuk
besaran inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, data dari BPS akan masuk
dalam formulasi untuk menentukan besaran angka upah minimum 2023. "BPS itu terakhir (setor data)
tanggal 7 November, jadi terakhir tanggal 7 November dalam rangka untuk dimasukkan dalam formulasi
tersebut sesuai dengan PP 36/2021 tentang Pengupahan itu," katanya kepada Liputan6.com, Minggu
(6/11/2022). "Adapun setelah itu, kita akan mengetahui, jadi berapa sih kira-kira besarannya,"
tambahnya.Adi mengamini, kalau pembahasan angka upah minimum provinsi (UMP) 2023 dibahas mulai
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7 November tadi. Kemudian, hasil pembahasan ini akan diumumkan pada 21 November 2022 untuk upah
tingkap provinsi. Sementara, besaran upah minimum untuk kota dan kabupaten tahun 2023 akan
diumumkan pada 30 November 2022. Hal ini, masuk dalam salah satu rekomendasi dari hasil rapat pleno
Dewan Pengupahan Nasional. "Kemnaker dalam hal ini Ibu Menaker untuk tepat waktu bahwa tanggal 7
November itu data terakhir sudah harus diterima dari BPS. Kedua, (waktu) terakhir penetapan Upah
Minimum Provinsi di tanggal 21 November 2022 untuk upah tahun 2023. Penetapan upah minimum
kabupaten/kota tanggal 30 November 2022 untuk upah tahun 2023,"paparnya.
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Summary "Upah minimum yang (saat ini) masih menunggu dari gubernur, namun angka daripada upah
minimum kan basisnya adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi di kuartal III," kataMenteri
Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Capaian
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan ke-3, Senin (7/11). "Sebagaimana regulasi yang ada, bahwa
yang akan menetapkan dan mengumumkan upah 2023 adalah Gubernur, yang akan
menetapkan untuk UMP 2023, diumumkan 21 November, untuk UMK akan diumumkan 30
November. Pemerintah bakal mengumumkan besaran upah minimum 2023 pada 21
November 2022 mendatang. Menyusul data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah
diterima Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu acuan formulasi penetapan upah.

Pemerintah bakal mengumumkan besaran upah minimum 2023 pada 21 November 2022 mendatang.
Menyusul data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah diterima Kementerian Ketenagakerjaan
sebagai salah satu acuan formulasi penetapan upah. "Upah minimum yang (saat ini) masih menunggu
dari gubernur, namun angka daripada upah minimum kan basisnya adalah pertumbuhan ekonomi dan
inflasi di kuartal III," kataMenteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi
Pers Capaian Pertumbuhan Ekonomi Triwulan ke-3, Senin (7/11).Mengacu pada pertumbuhan ekonomi
di kuartal III mencapai 5,72 persen, dia berharap ini bisa jadi acuan kenaikan upah minimum 2023
mendatang. "Dengan kuartal III yang tumbuh baik ini, 5,72 persen, ini tentu harapannya upah minimum
itu akan lebih baik dari tahun lalu. Ini untuk membuat kita semangat bu Dirjen, untuk teknisnya silakan
ke regional atau kabupaten kota," paparnya.Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri
mengungkap penetapan upah minimum akan diumumkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.
Sementara, formulasi upah minimum provinsi akan ditetapkan oleh gubernur masing-masing daerah.
"Sebagaimana regulasi yang ada, bahwa yang akan menetapkan dan mengumumkan upah 2023 adalah
Gubernur, yang akan menetapkan untuk UMP 2023, diumumkan 21 November, untuk UMK akan
diumumkan 30 November. Saya tidak berhak untuk mengumumkan (besaran upah), datanya baru kami
terima hari ini," ujarnya. Reporter: Arief Rahman H. Sumber: Liputan6.
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Neutral

Summary "Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Ida dalam acara Festival Pelatihan Vokasi,
Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10). Pendidikan vokasi sejatinya
hanya mencetak tenaga kerja teknis dan bukan ahli, yang tentunya standar gajinya tidaklah
tinggi. Dilansir dari CNN Indonesia.com, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memberi sinyal positif soal upah minimum provinsi (UMP) 2023. Ida menyebut akan ada
kenaikan UMP.

Dilansir dari CNN Indonesia.com, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberi sinyal
positif soal upah minimum provinsi (UMP) 2023. Ida menyebut akan ada kenaikan UMP. Namun, ia masih
merahasiakan besaran kenaikan tersebut."Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Ida dalam acara
Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).Ida
mengatakan, Kemenaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah
buruh 2023 naik usai tak mengalami kenaikan hingga tiga tahun terakhir. Ia menambahkan, Kemenaker
melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Indah
Anggoro Putri pun telah menjalin komunikasi dengan kaum buruh untuk memfinalkan besaran kenaikan
upah minimum 2023.Sebelumnya, kepastian soal kenaikan UMP buruh pada tahun depan juga sudah
dipastikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. Ia mengatakan kenaikan UMP akan
disesuaikan dengan inflasi.Menurutnya, eperti ditulis cnnindonesia.com(30/10/2022), besaran kenaikan
akan sejalan dengan inflasi dan kondisi perekonomian yang kemungkinan terjadi di tahun depan. Selain
itu, juga mempertimbangkan kondisi pelaku usaha.Di sisi lain, salah satu perusahaan terbesar di dunia
yaitu Philips akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), menyusul anjloknya penjualan akibat
penarikan ventilator dan peralatan medis dari pasar. Jumlah pekerja yang bakal terkena PHK mencapai
4.000 orang.Adapun kebijakan PHK terhadap 4.000 pekerjanya, merupakan 5 persen dari total jumlah
pekerja Philips yang pada tahun lalu mencapai 78.000 orang. (kumparanBISNIS.com,
24/10/2022).Pendidikan vokasi sejatinya hanya mencetak tenaga kerja teknis dan bukan ahli, yang
tentunya standar gajinya tidaklah tinggi. Pada faktanya sejahtera tidak hanya ditentukan dari gaji saja,
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namun ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan.Dengan beban biaya
pendidikan dan kesehatan yang tinggi saja, maka sejahtera masih menjadi mimpi. Janji kenaikan UMP
juga tidak akan membuat sejahtera, karena kapitalisme memiliki standar pengupahan yang memang tak
memungkinkan hidup sejahtera.Ditambah dengan situasi ekonomi yang dalam ancaman resesi, PHK bisa
jadi tak akan terelakkan dan tentunya akan beresiko terhadap lulusan pendidikan vokasi yang digadanggadang menempati posisi penting dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).Jika saja
Islam yang menjadi acuan sistem ekonomi di negeri ini, maka hal-hal yang terjadi saat ini tidak akan
timbul dan sebelum terjadi akan mudah untuk dicegah. Islam memberikan jaminan kepada setiap
rakyatnya, tidak memandang ia kaya atau miskin, kulit hitam atau putih, kasta rendah atau tinggi.Jaminan
sosial, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, perekonomian diberikan kepada setiap rakyatnya. Islam
mengajarkan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) sendiri tanpa campur tangan pemodal atau
negara lain, yang sudah jelas akan berusaha menguntungkan diri sendiri dan bukan mengutamakan
kemashlahatan seluruh masyarakat.Bila negara mengelola SDA dengan baik, maka akan memberikan
kesejahteraan kepada rakyat dan memberdayakan SDM yang ada. Negara ini akan maju tanpa campur
tangan asing atau sistem buatan manusia yang berasal dari barat. Walahu a'lam bisshawab.
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Neutral

Summary Itulah sebabnya paling lambat penetapan UMP paling lambat 21 November. Namun serikat
buruh tetap berpendapat tidak mau penetapan UMK didasarkan pada PP 36 undang-undang
cipta kerja karena berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut UMP tahun lalu justru
tidak naik.

Ketua Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka industri
(Nikeuba) Kota Palembang Hermawan mengatakan 21 November adalah waktu paling lambat penetapan
Upah Minimum Provinsi karena pada 10 November baru ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja
soal besaran upah yang didapat berdasarkan rujukan atau mengacu pada data yang diberikan oleh Badan
Pusat Statistik (BSP).Itulah sebabnya paling lambat penetapan UMP paling lambat 21 November. Namun
serikat buruh tetap berpendapat tidak mau penetapan UMK didasarkan pada PP 36 undang-undang cipta
kerja karena berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut UMP tahun lalu justru tidak naik.Sehingga
acuan buruh adalah PP 78 karena PP 36 aturan pelaksanaanya cipta kerja sudah ditetapkan oleh MK
institusional bersyarat ada masa perbaikannya yakni dua tahun.Berdasarkan diktum amar putusan itulah
maka penetapan upah harus berdasarkan PP 78 sebab berdampak luas karena mengatur tentang
pengupahan dan turunan dari UU Cipta Kerja jadi secara hukum tidak diperlukan atau ditunda penerapan
UU cipta kerja nomor 36 tentang pengupahan."Karena tidak bisa dipakai lagi sebagai dasar sehingga
kekosongan hukum sehingga harus diisi oleh oleh kebijakan pejabat," ujar Hermawan.Berdasarkan PP 78
komponen perhitungan upah mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.Inflasi sepanjang tahun
sejak Januari hingga kini mencapai 6,8 dan pertumbuhan ekonomi 5 persen maka idealnya kenaikan upah
13 persen.Sebab harga naik, inflasi naik, kebutuhan naik tapi gaji buruh tidak naik akan menghambat
pertumbuhan ekonomi."Kalau usulan ini disetujui akan sedikit membantu buruh karena bisa menutupi
UMP tahun tadi yang tidak naik sebab secara perhitungan regional juga berdampak pada daya beli,
kemampuan daya beli buruh akan turun jika upah tidak naik sehingga kenaikan upah memang diperlukan
untuk membuat perputaran ekonomi kembali bergerak agar daya beli masyarakat naik," kata Hermawan.
(tnf)
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Neutral

Summary Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHIJSK) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa upah
minimum 2023 akan diumumkan pada 21 November 2022. "Sesuai dengan peraturan
insyaAllah pada 21 November [2022] Menaker akan mengumunkan rata-rata upah minimum
nasional dan upah minimum provinsi [UMP], dilanjutkan dengan penetapan upah minmum
kabupaten/kota [UMK] oleh Gubernur pada 30 November untuk 2023," kata Indah dalam
Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan Ekonomi Triwulan ke-3, Senin (7/11/2022). Dia
mengungkapkan Kemenaker kembali mengacu pada amanat Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 dengan melibatkan beberapa variabel
utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam menetapkan besaran upah minimum
2023. Dirjen PHI-JSK menyampaikan bahwa setidaknya ada 20 data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) yang akan diolah sebagai dasar penetapan upah minimum 2023 sesuai dengan PP No.
36/2021.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK)
Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa upah minimum 2023 akan
diumumkan pada 21 November 2022."Sesuai dengan peraturan insyaAllah pada 21 November [2022]
Menaker akan mengumunkan rata-rata upah minimum nasional dan upah minimum provinsi [UMP],
dilanjutkan dengan penetapan upah minmum kabupaten/kota [UMK] oleh Gubernur pada 30 November
untuk 2023," kata Indah dalam Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan Ekonomi Triwulan ke-3, Senin
(7/11/2022).Dia mengungkapkan Kemenaker kembali mengacu pada amanat Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 dengan melibatkan beberapa variabel utama yaitu
pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam menetapkan besaran upah minimum 2023.Dirjen PHI-JSK
menyampaikan bahwa setidaknya ada 20 data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan diolah sebagai
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dasar penetapan upah minimum 2023 sesuai dengan PP No.36/2021."InsyaAllah besok atau lusa dengan
surat Menaker kami akan merilis data-data tersebut berserta forumulanya yang akan kami sebarkan ke
seluruh gubernur untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan upah minimum oleh dewan
pengupahan provinsi dan gubernur untuk menetapkan UMP 2023," jelasnya.Dalam proses
penetapannya, Kemenaker telah melakukan koordinasi tingkat K/L dan rakor dengan disupport oleh
Kementerian Dalam Negeri dan Kemenko Polhukam serta dialog dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
Dewan Pengupahan Nasional, dan LKS Tripartit Nasional.Selain itu, Dirjen PHI-JSK Indah juga telah
menegaskan kembali filosofi upah minimum yang berlaku khusus bagi pekerja yang baru memasuki pasar
kerja atau mereka yang memiliki usia kerja maksimal 12 bulan.Sementara itu, dari sisi buruh, mereka
menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal mengungkapkan, kenaikan harga BBM harus diiringi dengan kenaikan upah minimum para
pekerja. Dia menyebut upah para buruh belum naik dalam 3 tahun terakhir.Buruh telah beberapa kali
menggelar aksi penyampaian pendapat atau unjuk rasa menuntut upah naik tersebut. Pada unjuk rasa
terakhirnya di depan kantor Kemenaker, Jumat (4/11/2022), Said Iqbal menyampaikan kalau pihaknya
telah diterima untuk audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Dirjen PHI-JSK."Sudah
diterima Menaker dan Dirjen PHI, akan ada kenaikan upah yang akan dibicarakan dengan buruh," ujarnya
kepada Bisnis, Jumat (4/11/2022).
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Neutral

Summary Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHIJSK) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa upah
minimum 2023 akan diumumkan pada 21 November 2022. "Sesuai dengan peraturan
insyaAllah pada 21 November [2022] Menaker akan mengumunkan rata-rata upah minimum
nasional dan upah minimum provinsi [UMP], dilanjutkan dengan penetapan upah minmum
kabupaten/kota [UMK] oleh Gubernur pada 30 November untuk 2023," kata Indah dalam
Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan Ekonomi Triwulan ke-3, Senin (7/11/2022). Dia
mengungkapkan Kemenaker kembali mengacu pada amanat Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 dengan melibatkan beberapa variabel
utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam menetapkan besaran upah minimum
2023. Dirjen PHI-JSK menyampaikan bahwa setidaknya ada 20 data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) yang akan diolah sebagai dasar penetapan upah minimum 2023 sesuai dengan PP No.
36/2021.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK)
Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa upah minimum 2023 akan
diumumkan pada 21 November 2022."Sesuai dengan peraturan insyaAllah pada 21 November [2022]
Menaker akan mengumunkan rata-rata upah minimum nasional dan upah minimum provinsi [UMP],
dilanjutkan dengan penetapan upah minmum kabupaten/kota [UMK] oleh Gubernur pada 30 November
untuk 2023," kata Indah dalam Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan Ekonomi Triwulan ke-3, Senin
(7/11/2022).Dia mengungkapkan Kemenaker kembali mengacu pada amanat Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 dengan melibatkan beberapa variabel utama yaitu
pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam menetapkan besaran upah minimum 2023.Dirjen PHI-JSK
menyampaikan bahwa setidaknya ada 20 data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan diolah sebagai
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dasar penetapan upah minimum 2023 sesuai dengan PP No.36/2021."InsyaAllah besok atau lusa dengan
surat Menaker kami akan merilis data-data tersebut berserta forumulanya yang akan kami sebarkan ke
seluruh gubernur untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan upah minimum oleh dewan
pengupahan provinsi dan gubernur untuk menetapkan UMP 2023," jelasnya.Dalam proses
penetapannya, Kemenaker telah melakukan koordinasi tingkat K/L dan rakor dengan disupport oleh
Kementerian Dalam Negeri dan Kemenko Polhukam serta dialog dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
Dewan Pengupahan Nasional, dan LKS Tripartit Nasional.Selain itu, Dirjen PHI-JSK Indah juga telah
menegaskan kembali filosofi upah minimum yang berlaku khusus bagi pekerja yang baru memasuki pasar
kerja atau mereka yang memiliki usia kerja maksimal 12 bulan.Sementara itu, dari sisi buruh, mereka
menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal mengungkapkan, kenaikan harga BBM harus diiringi dengan kenaikan upah minimum para
pekerja. Dia menyebut upah para buruh belum naik dalam 3 tahun terakhir.Buruh telah beberapa kali
menggelar aksi penyampaian pendapat atau unjuk rasa menuntut upah naik tersebut. Pada unjuk rasa
terakhirnya di depan kantor Kemenaker, Jumat (4/11/2022), Said Iqbal menyampaikan kalau pihaknya
telah diterima untuk audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Dirjen PHI-JSK."Sudah
diterima Menaker dan Dirjen PHI, akan ada kenaikan upah yang akan dibicarakan dengan buruh," ujarnya
kepada Bisnis, Jumat (4/11/2022).
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Neutral

Summary "Sesuai dengan peraturan insyaallah pada tanggal 21 November Menaker akan
mengumumkan rata-rata upah nasional dan upah minimum provinsi, dilanjutkan dengan
penetapan UMK oleh gubernur pada 30 November untuk 2023," kata Indah, dalam
Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan Ekonomi triwulan III, Senin (7/11/2022). "InsyaAllah
besok atau lusa dengan surat Menaker kami akan merilis data-data tersebut berserta
formulanya yang akan kami sebarkan ke seluruh gubernur untuk selanjutnya menjadi bahan
pertimbangan upah minimum oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan gubernur untuk
menetapkan upah minimum 2023," ungkapnya. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah
Anggoro Putri mengatakan Menteri Ketenegakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akan
mengumumkan upah nasional 2023 pada 21 November. Selanjutnya besaran upah minimum
kabupaten/kota pada 2023 akan diumumkan para kepala daerah pada akhir November.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan Menteri Ketenegakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah akan mengumumkan upah nasional 2023 pada 21 November.Selanjutnya besaran upah
minimum kabupaten/kota pada 2023 akan diumumkan para kepala daerah pada akhir November"Sesuai
dengan peraturan insyaallah pada tanggal 21 November Menaker akan mengumumkan rata-rata upah
nasional dan upah minimum provinsi, dilanjutkan dengan penetapan UMK oleh gubernur pada 30
November untuk 2023," kata Indah, dalam Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan Ekonomi triwulan III,
Senin (7/11/2022).Kemnaker sudah sosialisasi mengenai filosofi upah minimum serta koordinasi tingkat
kementerian dan lembaga, serikat buruh dan partai buruh, Dewan Pengupahan Nasional, serta LKS
Tripnas.Pada siang hari ini, Indah mengatakan, pihaknya telah menerima sebanyak 20 jenis data dari
Badan Pusat Statistik (BPS) yang nantinya akan diolah sebagai landasan UMP 2023. Dalam waktu dekat,
data-data tersebut akan disebarkan kepada seluruh gubernur."InsyaAllah besok atau lusa dengan surat
Menaker kami akan merilis data-data tersebut berserta formulanya yang akan kami sebarkan ke seluruh
gubernur untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan upah minimum oleh Dewan Pengupahan
Provinsi dan gubernur untuk menetapkan upah minimum 2023," ungkapnya.Lebih lanjut, Indah
mengatakan, pihaknya juga telah melakukan serangkaian kegiatan serap aspirasi publik dan dialog yang
isinya berkaitan dengan filosofi dari upah minimum. Upah tersebut ditetapkan dengan mengikuti amanat
Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 dengan melibatkan beberapa
variabel utama yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan hal hal lainnya."Upah minimum adalah upah
yang diberikan untuk pekerja dengan masa kerja maksimal 1 tahun atau 12 bulan, jadi umumnya untuk
pekerja yang baru memasuki pasar kerja. Upah minimum hanya bagi pekerja dengan usia masa kerja 12
bulan," jelasnya.
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Summary GenPI.co Banten- Kementerian Ketenagakerjaan RI baru-baru ini mengundang sejumlah
dewan pengupahan dan dewan pengupahan kabupaten/kota. Hal itu disampaikan Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi di
Serang, Jumat (4/11). Dalam undangan tersebut, Kemenaker menjaring aspirasi tentang
penetapan upah minimum 2023. Dalam acara dialog tersebut, Kemenaker mengundang
dewan pengupahan tingkat provinsi, seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

GenPI.co Banten - Kementerian Ketenagakerjaan RI baru-baru ini mengundang sejumlah dewan
pengupahan dan dewan pengupahan kabupaten/kota. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi di Serang, Jumat (4/11).Dalam undangan
tersebut, Kemenaker menjaring aspirasi tentang penetapan upah minimum 2023.Dalam acara dialog
tersebut, Kemenaker mengundang dewan pengupahan tingkat provinsi, seperti DKI Jakarta, Banten, dan
Jawa Barat. Selain itu, Kemenaker juga mengundang dewan pengupahan tingkat kabupaten/kota yang
berasal dari wilayah Jabodetabek.Septo menyebutkan, hasil dialog tersebut salah satunya yaitu estimasi
kenaikan upah minimum 2023 antara 3-5 persen dari upah minimum 2022. Namun, Kemenaker masih
menunggu data terbaru terkait angka inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik
(BPS).Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.
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Summary BETANEWS.ID. KUDUS- Kenaikan Upah Minimun Kabupaten (UMK) Kabupaten Kudus tahun
2023 diperkirakan hanya 1 persen. Yang jelas, saat ini belum ada titik temu terkait
pembahasan upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2023," ungkapnya. "Hasilnya, kenaikan
upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2023 hanya satu persen saja dari upah minimum
tahun 2022. Angka ini didapatkan usai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas
Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker Perinkop UKM)
melakukan simulasi bersama Dewan Pengupahan Kudus.

BETANEWS.ID. KUDUS - Kenaikan Upah Minimun Kabupaten (UMK) Kabupaten Kudus tahun 2023
diperkirakan hanya 1 persen. Angka ini didapatkan usai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui
Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker Perinkop UKM)
melakukan simulasi bersama Dewan Pengupahan Kudus.Meski begitu, menurut Kepala Bidang (Kabid)
Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan pada Disnaker Perinkop UKM Kudus Agus Juanto,
simulasi tersebut bukan lah hasil final penentuan UMK, karena tuntutan serikat pekerja di Kudus meminta
naik 13 persen."Kami tidak tahu pasti patokan yang digunakan serikat pekerja dalam menentukan
tuntutan kenaikan upah minimum. Yang jelas, saat ini belum ada titik temu terkait pembahasan upah
minimum Kabupaten Kudus tahun 2023," ungkapnya.Juanto mengatakan, simulasi itu menggunakan data
BPS tahun 2021 dengan mengacu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang
pengupahan."Hasilnya, kenaikan upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2023 hanya satu persen saja
dari upah minimum tahun 2022. Tentunya tidak seperti harapan teman-teman serikat pekerja,"
bebernya.Pihaknya saat ini masih menunggu regulasi atau kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan
dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tentang usulan upah minimum tahun
2023."Kami masih menunggu regulasi resmi dari Pemerintah Pusat dan Disnakertrans Provinsi Jawa
Tengah terkait upah minimum tahun 2023. Nanti ketika regulasinya sudah ada secara resmi, Dewan
Pengupahan Kudus akan melakukan rapat kembali membahas upah minimum," tandasnya.
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Negative

Summary Diminta Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa dokumen surat penawaran CV P sebagai
pemenang tender pada pengerjaan lanjutan rekonstruksi bangunan pendukung rumah dinas
Bupati Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 dan proyek yang
dananya bersumber dari APBD Tahun 2022 lainnya. Pasalnya, banyak pekerja yang terlihat
diproyek yang menggunakan dana APBD Labuhanbatu 2022 tidak mengunakan Alat
Pelindung Diri (APD).Padahal, pekerjaan yang dilakukan pekerja cukup berbahaya, termasuk
pekerja yang bekerja diketinggian tidak mengunakan tali pengaman maupun helm sebagai
pelindung diri. Salah satunya, proyek lanjutan rekonstruksi bangunan pendukung rumah
dinas Bupati Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022. Untuk itu diminta
Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan untuk mencari tahu, apakah tenaga
ahli diproyek tersebut benar ada sesuai dengan yang disebutkan didalam dokumen surat
penawaran proyek dan metode pengerjaan yang disebutkan CV P. Seperti yang dipaparkan
Ghufron Harahap ketua LBH Medan Pos Labuhanbatu kepada rekan wartawan diruang
kerjanya di jalan Ahmad Yani Rantauprapat, Sabtu (22/10/2022)"CV P sebagai pelaksana
proyek itu,diduga tidak menaati UU No. 1/1970, pasal 35 UU No. 13/2003, PP No. 50/2012
dan Permen PU No. 05/2014 ujarnya Dijelaskannya, dasar hukum pelaksanaan keselamatan
kerja dan kesehatan kerja adalah UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang
penerapan sistem management keselamatan dan kesehatan kerja.

Diminta Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa dokumen surat penawaran CV P sebagai pemenang
tender pada pengerjaan lanjutan rekonstruksi bangunan pendukung rumah dinas Bupati Labuhanbatu
Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 dan proyek yang dananya bersumber dari APBD Tahun
2022 lainnya. Pasalnya, banyak pekerja yang terlihat diproyek yang menggunakan dana APBD
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Labuhanbatu 2022 tidak mengunakan Alat Pelindung Diri (APD).Padahal, pekerjaan yang dilakukan
pekerja cukup berbahaya, termasuk pekerja yang bekerja diketinggian tidak mengunakan tali pengaman
maupun helm sebagai pelindung diri. Salah satunya, proyek lanjutan rekonstruksi bangunan pendukung
rumah dinas Bupati Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022. Disitu terlihat pekerja
yang berada diketingian tidak mengunakan APD. Menjadi pertanyaan besar dan layak diselidiki
kebenarannya, apakah dilokasi proyek benar ada tenaga ahli K3?. Mengingat tenaga kerja yang bekerja
tidak mengunakan Alat Pelindung Diri (APD).Melihat hal itu, ada kecurigaan bahwa tenaga ahli K3
Konstruksi diproyek tersebut tidak ada dilokasi proyek namun didokumen perusahaan dilampirkan data
tenaga ahli hanya untuk memenangkan tender. Untuk itu diminta Aparat Penegak Hukum (APH)
melakukan penyelidikan untuk mencari tahu, apakah tenaga ahli diproyek tersebut benar ada sesuai
dengan yang disebutkan didalam dokumen surat penawaran proyek dan metode pengerjaan yang
disebutkan CV P. Seperti yang dipaparkan Ghufron Harahap ketua LBH Medan Pos Labuhanbatu kepada
rekan wartawan diruang kerjanya di jalan Ahmad Yani Rantauprapat, Sabtu (22/10/2022)"CV P sebagai
pelaksana proyek itu,diduga tidak menaati UU No. 1/1970, pasal 35 UU No. 13/2003, PP No. 50/2012 dan
Permen PU No. 05/2014 ujarnya Dijelaskannya, dasar hukum pelaksanaan keselamatan kerja dan
kesehatan kerja adalah UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem management
keselamatan dan kesehatan kerja. Permenaker No.5 tahun 1996 tentang sistem Manajemen K3,
Permenaker No. 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Yang
perlu diketahui, salah satu persyaratan untuk mengikuti tender proyek pekerjaan konstruksi diwajibkan
memiliki tenaga ahli K3. "Dasar hukum penerapan SMK3 terutama untuk mengikuti lelang atau tender
yakni UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)" ujar Ghufron Harahap.
Berdasarkan itu, diminta pihak APH untuk mencari tahu, apakah tenaga ahli K3 benar-benar ada dilokasi
proyek dan namanya sesuai dengan yang disebutkan didokumen penawaran proyek yang
dilampirkan."APH diminta untuk mencari tahu, apakah tenaga ahli dimaksud benar ada dan sesuai
dengan didokumen proyek" ujar Ketua LBH Medan Pos Labuhanbatu. Sebelumnya, Kepala Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Hendra Efendi Hutajulu membenarkan, salah satu
persyaratan untuk mengikuti tender proyek, setiap perusahaan wajib memiliki dan melampirkan data
tenaga ahli K3 yang bersertipikat. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengerjaan lanjutan
rekonstruksi bangunan pendukung rumah dinas Bupati, T Siregar menyebutkan dirinya tidak begitu kenal
dengan tenaga ahli K3 proyek dimaksud, Senin (7/11/2022),"Tidak begitu kenal aku. Tanyakan saja
kepada pemborongnya. Tenaga ahlinya orang Rantauprapat" ujarnya Terpisah, dihari yang sama, salah
seorang mandor yang ditemui wartawan dilokasi proyek menyebutkan, dirinya hanya pemasok pasir dan
kerikil, jadi tidak tahu siapa tenaga ahli K3 diproyek itu."Waktu pekerjaan proyek dimulai, tenaga ahli
datang, itupun saya kurang kenal" ujar Pasaribu.
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