9 NOVEMBER 2022

Summary

Media

News

Positive

Neutral

Negative

33

42

14

17

11

1

Table Of Contents : 08 November 2022 - 09 November 2022
No Date

News Title

Page Sentiment Media

Summary

1. 09
Per September 6
November 2022, Jumlah
2022
Pekerja Kena
PHK Mencapai
10.765 Orang

Negative Warta Bali

Per September 2022, Jumlah PekerjaKena
PHK Mencapai 10.765 Orang.
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan
(Kemenaker) mencatat telah terjadi
pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada
10.765 pekerja per September 2022.
Mutusan hubungan kerja 2019 sampai
dengan September 2022, PHK cukup tinggi
terjadi pada tahun 2020 ketika kita
mengalami pandemi Covid-19. Angkanya
kembali turun menjadi 10.765 kasus per
September 2022.

2. 09
Upah Minimum 1
November Provinsi 2023
2022
Diumumkan 21
November

Neutral

Upah Minimum Provinsi 2023 Diumumkan
21 November. 1175385102298500.
SEMARANG, Radar Semarang- Penetapan
upah minimum provinsi (UMP) 2023 akan
diumumkan pada 21 November
mendatang.

3. 09
Pengusaha dan 3
November Buruh Belum
2022
Sepakat

Negative Tribun Jogja Pengusaha dan Buruh Belum Sepakat.
Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi
Serikat Peker]a Indonesia' dalam aksi unjuk
rasanya di depan Kemnaker pada Jumat
(4/11) lalu menyampaikan tiga tuntutan.
"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa
upah minimum 2023 reIatif akan lebih
tingg: dtbandingkan upah minimum 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi. Namun, Ida belum bisa memastikan
berasa besar kenaikan UMP itu lantaran
belum ada kata sepakat antara buruh dan
pengusaha, serta masih ada tank menartk
terkait dasar perhitungannya.

4. 09
Menaker
November Pastikan Upah
2022

Neutral

1

Radar
Semarang

Tribun Jabar . Menaker Pastikan Upah.
4152900117475Sambungan Hal.l.
Sambungan Hal.l. Menaker Pastikan Upah
Minimum 2023 Naik. JAKARTA, TRIBUNMerited Ketenagakeijaan (Menaker) Ida
Fauziyah memasti- kan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2023 bakal naik, Hal
2

tersebut sekaligus menjawab aspirasi
buruh yang menun- tut kenaikan UMP 13
persen pada tahun 2023. Minimum 2023
Naik.
5. 09
Menaker Beri
15
November Sinyal UMK 2023
2022
Naik

Neutral

6. 09
Ancaman PHK di 14
November Tengah Resesi
2022

Negative Koran
Kontan

7. 09
Buruh
November Pengusaha
2022
Masih Beda
Pendapat

Negative Metro Riau Buruh-Pengusaha Masih Beda Pendapat.
Namun, masih ada tarik menarik terkait
dasar perhitungannya antara buruh dan
pengusaha. Saat ini, ia masih mendengar
saran dan masukan dari para buruh dan
pengusaha. Ia mengungkap buruh dan
pengusaha masih berselisih paham.

1

8. 09
Upah Minimun 10
November 2023 Dijamin
2022
Lebih Tinggi

Positive

Bandung
Ekspres

Nusa Bali

3

Menaker Beri SinyalUMK 2023 Naik.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fau- ziyah menyatakan, data tersebut
menjadi gamba- ran positif untuk tingkat
kenaikan upah tahun 2023 mendatang. .
1STIMEWA. TETAP KONSISTEN: Seorang
pekerja di bengkel resmi Honda AHASS
sedang melakukan perwatan sepeda motor
dengan servis rutin secara berkala untuk
menjaga performa mesin. 2527300.
. Ancaman PHK di Tengah Resesi. Kendati
tidak sebanyak kasus pemutusan hubungan
kerja (PHK) di masa pandemi, laju PHK
sepanjang tahun ini masih cukup tinggi.
Berbeda dengan kasus PIIK sepanjang
tahun 2020 dan 2021 yang dipicu pandemi,
PHK tahun ini lebih disebabkan faktor
resesi global. Penurunan PHK ini
berdampak terhadap penurunan tingkat
pengangguran dari 6,49% pada Agustus
2021 menjadi 5,86% per Agustus 2022.

. Upah Minimum 2023 Dijamin Lebih
Tinggi. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa
upah minimum tahun 2023 akan naik.
"Upah minimum dihitung dengan
menggunakan formula perhitungan upah
minimum yang memuat variabel
pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

9. 09
Ekonomi
1
November Meroket, Upah
2022
Akan Naik

Neutral

10. 09
BuruhNovember Pengusaha
2022
Belum Satu
Suara

Negative Harian Jogja Buruh-Pengusaha Belum Satu Suara. Salah
satunya melalui serap aspirasi dari
pengusaha dan pekerja/buruh dan
nyatanya masih belum satu suara bahkan
bertolak belakang. KENAIKAN UPAH.
Center000.
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Koran Sindo . Ekonomi Meroket, Upah Akan Naik.
Makassar
14351012700Ekonomi Meroket, Upah
Akan Naik. Ekonomi Meroket, Upah Akan
Naik. Upah minimum dihitung berdasarkan
for mula yang tertuang dalam PP 36/2021,
yang memuat.

11. 09
Didepan DPR,
3
November Beralasan cegah
2022
PHK Pengusaha
minta aturan no
work no pay

Positive

Lentera

12. 09
Kenaikan UMK
November Bakal Lebih
2022
Tinggi

2

Neutral

Radar Bogor Kenaikan UMK Bakal Lebih Tinggi.
Sementara untuk upah minimum
kabupaten/kota atau UMK, akan
diumumkan sete- lahnya, yakni pada 30
November 2022 oleh masing-masing
bupati atau wali kota. Center000. JAKARTAMenteri Ketenaga- kerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan upah minimum atau
UM tahun 2023 akan lebih tinggi
dibandingkan dengan upah di tahun 2022.

13. 09
Ida Pastikan
1
November UMP 2023 Naik
2022

Neutral

Sriwijaya
Post

4

Bila disetuji, aturan tersebut
memperbolehkan pengusaha
memberlakukan asas no work no pay
(tidakbekerja, tidak dibayar). Untuk
mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas
itu ada dengan asas no work no pay pada
saat tidak bekerja," kata Wakil Ketua
Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
Anne Patricia Sutanto dalam rapat dengar
pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX
DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11). Oleh
karena itu pihaknya berharap dapat
dipertimbangkan adanya Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
yang mengatur prinsip no work no pay. . Di
Depan DPR, Beralasan Cegah PHK.

Ida Pastikan UMP 2023 Naik. Ida Pastikan
UMP 2023 Naik. JAKARTA, SRIPO- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memastikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2023 bakal naik. Dalam proses

penetapan UMP 2023, Ida menjelaskan
pihaknya sudah berkoordi- nasi dengan
Dewan Pengu- pahan Daerah.
14. 09
Pos Indonesia
November Bekasi Dapat
2022
Alokasi BSU
untuk 37.912
Penerima

9

Neutral

Neraca

. Pos Indonesia Bekasi Dapat Alokasi BSU
untuk 37.912 Penerima. Jakarta- PT Pos
Indonesia (Persero) 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 (5/11 /2022) pukul 11.30
WIB, telali dibayarkan atau diserahkan
kepada 4.922 penerima. Rima di sana.

15. 09
Airlangga Pede 9
November Pertumbuhan
2022
Ekonomi
Tembus 5,2
Persen

Positive

Rakyat
Merdeka

. Capai Hasil Baik Di Kuartal III. Airlangga
Pede Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2
Persen. PERTUMBUHAN ekonomi
Indonesia pada Triwulan III-2022 kembali
mencatatkan kineija impresif, yakni
tumbuh 5,72 persen (year-on-year/yoy)
atau 1,81 persen (quartal-to-quartallafrif).
Dengan ditopang oleh fundamental
ekonomi dalam negeri yang kuat, kineija
ekonomi Indonesia ke depan diyakini
masihtetap teijagapada 2022 dan 2023.
Balikan, Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto
memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi
tahun ini bisa di angka 5,2 persen.

16. 09
Pelaku Usaha
11
November Usul ke Menaker
2022
Aturan No Work
No Pay untuk
Menekan PHK

Positive

Radar
Sampit

. 67373512700Pelaku Usaha Usul ke
Menaker Aturan &aposNo Work No
Pay&apos untuk Menekan PHK. Pelaku
Usaha Usul ke Menaker Aturan &aposNo
Work No Pay&apos untuk Menekan PHK.

17. 09
Jaminan Hari Tua 7
November di RUU P2SK
2022

Positive

Kompas

. Jaminan Hari Tua di RUU P2SK. Upaya
pemerintah mengatur kembali pencairan
dana program Jaminan Hari Tua (JHT)
dengan menerbitkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Perme- naker) No
2/2022 menimbulkan aksi penolakan dari
kalangan pekerja. Pasal 185 RUU P2SK
merevisi Pasal 36 UU SJSN dengan

5

menempatkan iuran JIIT pada dua akun,
yaitu Akun Utama (AU) dan Akun
Tambahan (AT), dengan ketentuan iuran
JIIT di AU harus lebih besar daripada iuran
di AT. Agar dana di AT lebih besar lagi
nilainya, saya usulkan RUU P2SK membuka
mekanisme top up iuran JIIT, yaitu pekerja
dapat menambah iuran lebih dari 2 persen,
mengikutserta.
18. 09
ekonomi
November Meroket Upah
2022
Pekerja Akan
Dinaikkan

9

Neutral

Koran Sindo Ekonomi Meroket,Upah Pekerja Akan
Dinaikan. Upah minimum dihitung
berdasarkan formula yang tertuang dalam
PP 36/2021, yang memuat variabel
pertumbuhan ekonomi dan inflasi,
sehingga kita melihat indikator ini di tahun
2022 yang naik cukup siginifikan bila
dibandingkan dengan tahun 2021, kata Ida
Fauziah. Formula penghitungan upah
minimum untuk tahun 2023 mengacu pada
data pertumbuhan ekonomi yang dirilis
oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Formula
penghitungan upah minimum untuk tahun
2023 mengacu pada data pertumbuhan
ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat
Statistik (BPS).

19. 09
Ridwan Kamil
11
November Gencarkan
2022
Kemudahan
Berusaha untuk
Cegah PHL

Positive

Koran
Jakarta

. Ridwan Kamil Gencarkan Kemudahan
Berusaha untuk cegah 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. Lakukan," kata
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di
Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,.
"Kalau market-nya tidak ada kari susah.

20. 09
PEMERINTAH
November ANTISIPASI
2022
GELOMBANG
PHK

Positive

Bisnis
Indonesia

. I HUBUNGAN INDUSTRIAL TENAGA KERJA
|. PEMERINTAH ANTISIPASI GELOMBANG
PHK. Bisnis, JAKARTA Pemerintah
menyiapkan sejumlah langkah strategis
untuk memperkuat industri agar tidak
terjadi gelombangpemutusan hubungan
kerja atau PHK di tengah pemulihan

5

6

ekonomi nasional dari dampak pandemi
Covid-19. Rahmad Fauzan & Annasa R
Kamalina. Redaksi@bisnis.
21. 09
Pemerintah Bidik 6
November Calon Pengusaha
2022
dari BLK
Komunitas

Neutral

Investor
Daily

. Pemerintah Bidik Calon Pengusaha dari
BLK Komunitas.
22040852413022009101993265Ida
Fauziyah. Ida Fauziyah. JAKARTA, IDPemerintah mendorong pengasuh pondok
pesantren memaksimalkan keberadaan
Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar
melahirkan santri yang menjadi pengusaha.

22. 09
Pemerintah
November Umumkan
2022
Kenaikan UMR
2023

1

Neutral

Sumedang
Ekspres

Pemerintah Umumkan Kenaikan UMR
2023. . Penicrinlah Umumkan Kenaikan
UMR2023. Menteri Koordinator (Men- ko)
Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
berencana mengumumkan besaran upah
minimum 2023 pada 21 November 2022
mendatang. Namun, Airlangga melihat,
upah minimum 2023 bisa lebih baik
dibanding 2022, setelah pertumbuhan
ekonomi.

23. 09
Menaker Uapaya 6
November Minimum 2023
2022
Relatif Lebih
Tinggi

Neutral

Warta Bali

Menaker: Upah Minimum 2023 Relatif
Lebih Tinggi. Menaker: Upah Minimum
2023 Relatif Lebih Tinggi. Baca juga:
Kemenaker: Yang Menetapkan dan
Mengumumkan Upah Minimum 2023
Adalah Gubernur Menaker menjelaskan,
penyesuaian UMP dan UMK ini meliputi 20
jenis data yang didapat Badan Pusat
Statistik (BPS), kemudian diserahkan
kepada Kemenaker. MENTERI
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memastikan bahwa upah minimum tahun
2023 akan naik.

24. 09
DPR Apresiasi 9
November Menaker
2022
Berhasil
Turunkan Angka
Pengangguran

Positive

Pos Kota

. DPR Apresiasi Menaker Berhasil Turunkan
Angka Pengangguran. -. Komisi IX DPR
memberi- kan apresiasinya dimana
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah dianggap berhasil menu- runkan
tingkat pengangguran paska pandemi Covid-19. Anggota Komisi IX, Ha- runa
misalnya mengapre- siasi Menaker yang
berhasil menurunkan tingkat
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pengangguran paska pandemi Covid-19.
Anggota Komisi IX yang lain, Ade Rezki
Pratama me- nyampaikan apresiasinya atas
kebijakan Menaker yang berupaya agar
tena- ga kerja Indonesia mampu bersaing
baik dalam kondi- si normal maupun tidak
normal seperti saat pandemi COVID-19.
25. 09
Suara Buruh
November Riuh,
2022
Pemerintah
Acuh

1

Positive

Koran
Kontan

. Suara Buruh Riuh,Pemerintah Acuh.
Namun, pemerintah acuh terhadap
tuntutan buruh. Menteri Tenaga Kerja
janjikan kenaikan upah minimum tahun
2023 lebih tinggi dari tahun ini.
52832012700Besaran PDB dan Inflasi 20182022.

26. 09
Ekonomi Sulit
1
November Dirasakan Rakyat
2022
Kecil

Negative Rakyat
Merdeka

27. 09
Pengusaha
8
November Minta Aturan No
2022
Work No Pay
demi Cegah PHK
Massal

Positive

Metropolitan Pengusaha Minta Aturan No Work No Pay
Bogor
demi Cegah PHK Massal. Dalam
kesempatan itu, Anne juga meminta
dukungan Komisi IX DPR RI demi
mengurangi jumlah orang yang terkena
PHK. Tapi kalau sudah beberapa bulan atari
setahun, saya kira pilihannya ya memang
harus PHK massal," ujar Ketua Bidang
Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Anton J Supit.
Pengusaha meminta Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan
aturan terkait jam kerja fleksibel atau
flexible working.

28. 09
UMP 2023
November Belum Dibahas
2022

Neutral

Kabar
Banten

11

8

Ekonomi Sulit Dirasakan Rakyat Kecil.
Ekonomi Sulit Dirasakan.. Ekonomi 2023
gelap, resesi, PHK massal. Bagaimana
mung- kin Rakyat dapat penghidupan yg
layak kalo Sumber Daya Alam dan
Lapangan Pekeijaan diseralikan kepada
Tenaga Keija Asing ??, timpal @akuntwiter968.

UMP 2023 Belum Dibahas. Karena belum
dibahas, belum bisa dipastikan pada 2023
nilainya naik atau tidaknya. . Disnaker
Banten Tunggu Saran Kemenaker. SERANG,
(KB).-.

29. 09
No Work No Pay 7
November
2022

Neutral

Pikiran
Rakyat

Menaker menyampaikan, sebelumnya,
pada 1 November 2022, pihaknya telah
berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan
Daerah. Tanggal 21 November 2022,
gubernur akan mengu- mumkan UMP.
Kemudian, tanggal 30 November 2022,
gubernur akan menetapkan UMK. Hal ini
juga termuat dalam Peraturan Pemerintah
No- mor 36/2021 Tentang Pengupahan,
Pasal 40 Ayat (1).

30. 09
UMP 2023
6
November Berpotensi Naik
2022

Neutral

Investor
Daily

. UMP 2023 Berpotensi Naik. Dengan
formula itu, UMP 2023 berpotensi naik.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Keija Kemenaker
Indah Anggoro Putri mengatakan, dalam
menetapkan UMP 2023, Kemenaker telah
melakukan serangkaian kegiatan,
menyerap aspirasi publik, dan dialog, yang
isinya berkaitan dengan sosialisasi
mengenai filosofi upah minimum.
Alhamdulillah telah dikirimkan kepada
kami 20 jenis data yang akan kami olah
untuk penetapan UMP 2023.

31. 09
10.765 Pekerja
November Kena PHK
2022

1

Negative Radar
Bandung

. 10.765 PekerjaKena PHK. JAKARTAKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mencatat telah terjadi pemutusan
hubungan kerja (PHK) kepada 10.765
pekerja per September 2022. 10.765
PEKERJA. 10.765 Pekerja Kena PHK.

32. 09
Komisi IX Ada
November Kesan Banyak
2022
Yang Ditutupi

7

Negative Rakyat
Merdeka

Komisi IX: Ada Kesan Banyak Yang Ditutupi.
ANGGOTA Komisi IX DPR Hasan Saleh
menyo- roti keberadaan pekerja asing di
daerah. Sehiugga yang sangat kami rasakan
itu seolah-olah ada barang yang ditutuptutupi, kata Hasan dalam rapat kerja
Komisi IX bersama Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fau- ziyah, Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) dan
Penguins Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) di Gedung Parlemen, Jakarta,
kemarin.

9

33. 09
Pasca Pandemi, 3
November SAH Serukan
2022
Perlindungan
Bagi Pekerja

Positive

Jambi
. Pasca Pandemi, SAH Serukan
Independent Perlindungan Bagi Pekerja. Selain itu SAH
yang dikenal sebagai Bapak Beasiswa Jambi
ini mengatakan, isu kedua, pasar kerja yang
inklusif dan afirmatif bagi pekerja
penyandang disabilitas.
16186151841518288001999615DPR RI Dr.
Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM.

34. 09
Bu Menteri
November Pastikan UMP
2022
2023 Naik

Neutral

Tribun Timur . Bu Menteri Pastikan UMP 2023 Naik. Bu
Menteri Pastikan UMP 2023 Naik.
Diumumkan 21 November Makassar Mulai
Demo. MAKASSAR, TRIBUN- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fau- ziyah
memastikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2023 naik.

1

35. 09
Waspada
1
November Gelombang PHK
2022
Massal

Negative Radar Bogor Waspada Gelombang PHK Massal.
Waspada Gelombang PHK Massal. 50 Pibu
Pekerja Kehilangan Pekerjaan. WASPADA.

36. 09
Marak PHK
6
November Menaker
2022
Perbanyak
Penyelenggaraan
Bursa Kerja

Negative Neraca

. Marak PHK, Menaker Perbanyak
Penyelenggaraan Bursa Kerja. Menteri
Ketenagaker- jaan (Menaker) Ida Fau- ziyah
mengatakan Kemen- terian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggencarkan penyelenggaraan bursa kerja atau job
fair pada ta- hun 2023 untuk terus mempertemukan para pencari kerja dan
perusahaan yang membutuhkan.

37. 09
Apindo; UMP
November Jawa Tengah
2022
Sesuai PP
Pengupahan

Positive

Apindo: UMPJawa TengahSesuai.
SEMARANG-Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Jawa Tengah (Jawa Tengah)
mengimbau buruh tidak risau menyikapi
upah minimum kabupaten/kota (UMK)
2023 mendatang. Ketua Apindo Jawa
Tengah, Frans Kongi, mengatakan besaran
kenaikan tersebut akan mengacu pada
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021
yang diturunkan dari UU No. 11/2020
tentang Cipta Kerja. Kendati demikian, dia
enggan menyebutkan berapa besar
kenaikan yang normalnya diakomodasi
sesuai kondisi perekonomian Jawa Tengah.

5

Solopos

10

38. 09
Pekerja Ingin
16
November UMK 2023 Naik
2022
13

Neutral

Solopos

39. 09
Kemnaker klaim 10
November angka PHK
2022
menurun

Negative Radar
Banyumas

Buruh saat berunjuk rasa di kawasan
Patung Kuda, Jakarta, Rabu (12/10). Partai
Buruh dan sejumlah organisasi serikat
buruh menggelar aksi unjuk rasa yang
diadakan secara serentak di seluruh
Indonesia. Tuntutan massa buruh di
antaranya menolak kenaikan harga BBM,
Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan ancaman
PHK di tengah resesi global.

40. 09
Apindo Janjikan 6
November Kenaikan UMK
2022

Neutral

Solopos

Apindo Janjikan Kenaikan UMK.
SEMARANG-Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Jawa Tengah (Jawa Tengah)
menjanjikan kenaikan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2023 mendatang.
Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans Kongi,
mengatakan besaran kenaikan tersebut
akan mengacu pada PP No. 36/2021 yang
diturunkan dari UU No. 11/2020 tentang
Cipta Kerja. "Kami juga mendapatkan
masukan dari pekerja buruh, bertolak
belakang tentu saja dengan yang
disampaikan oleh teman-teman Apindo
dan Kadin, mereka menyampaikan bahwa
PP No. 36/2021 tidak bisa jadi dasar
penetapan upah minimum," ujar Ida.

41. 09
Pasca Pandemi, 4
November SAH Serukan
2022
Perlindungan
bagi Pekerja

Positive

Jambi
Ekspres

Pasca Pandemi, SAH Serukan Perlindungan
bagi Pekerja. Selain itu SAH yang dikenal
sebagai Bapak Beasiswa Jambi ini
mengatakan, isu kedua, pasar kerja yang
inklusif dan afirmatif bagi pekerja
penyandang disabilitas. "Setelah pandemi
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Pekerja Ingin UMK 2023. SUKOHARJOForum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo
meminta penentuan upah minimum
kabupaten (UMK) 2023 menggunakan
dasar Peraturan Pemerintah (PP) No.
78/2015 tentang Pengupahan. Para pekerja
berharap kenaikan UMK 2023 bisa
mencapai 13%. Terkait UMK 2023, kami
dari forum maupun serikat pekerja mohon
kepada pemerintah menaikkan UMK
memakai ketentuan PP No. 78/2015
tentang Pengupahan, tidak memakai PP
No. 36/2021 tentang Pengupahan.

ini berakhir, kita bisa men- ciptakan
lapangan pekerjaan yang berkelanjutan
bagi jutaan pekerja kita, ungkap Anggota
Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu saat Rapat
Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian
Tenaga Kerja di Jakarta, Selasa (8/11)
kemarin. "Memang ada pembagian tugas
yang cukup jelas bagaimana SDM unggul
Indonesia itu bisa kita ciptakan.
42. 09
Pasca Pandemi 8
November SAH Serukan
2022
Perlindungan
Bagi Pekerja

Positive

Tribun Jambi . Pasca Pandemi, SAH Serukan
Perlindungan Bagi Pekerja. SAHTOPAnggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. Pandemi
dari COVID-19 ini telah memberikan
dampak yang sangat signifikan pada sektor
ketenagakerjaan. Selain itu SAH yang
dikena! sebagai Bapak Beasiswa Jambi ini
mengatakan, isu kedua, pasar kerja yang
inklusif dan afirmatif bagi pekerja
penyandang disabilitas."
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Title

Per September 2022, Jumlah Pekerja Kena PHK Mencapai 10.765 Orang

Media

Warta Bali

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/WARTA_BALI1/Per%20September%202022,%20Jumlah%20Pekerja%20Kena%20PHK%2
0Mencapai%2010.765%20Orang=1=6=1.jpg

Negative

Summary . Per September 2022, Jumlah PekerjaKena PHK Mencapai 10.765 Orang. KEMENTERIAN
Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)
kepada 10.765 pekerja per September 2022. Mutusan hubungan kerja 2019 sampai dengan
September 2022, PHK cukup tinggi terjadi pada tahun 2020 ketika kita mengalami pandemi
Covid-19. Angkanya kembali turun menjadi 10.765 kasus per September 2022.
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Title

Upah Minimum Provinsi 2023 Diumumkan 21 November

Media

Radar Semarang

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/RADAR_SEMARANG1/Upah%20Minimum%20Provinsi%202023%20Diumumkan%2021%2
0November=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/RADAR_SEMARANG1/Upah%20Minimum%20Provinsi%202023%20Diumumkan%2021%2
0November=2=1=1.jpg

Neutral

Summary Upah Minimum Provinsi 2023 Diumumkan 21 November. 1175385102298500. SEMARANG,
Radar Semarang- Penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 akan diumumkan pada 21
November mendatang.
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Title

Pengusaha dan Buruh Belum Sepakat

Media

Tribun Jogja

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

3

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/TRIBUN_JOGJA1/Pengusaha%20dan%20Buruh%20Belum%20Sepakat%20=1=3=1.jpg

Negative

Summary Pengusaha dan Buruh Belum Sepakat. Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat
Peker]a Indonesia' dalam aksi unjuk rasanya di depan Kemnaker pada Jumat (4/11) lalu
menyampaikan tiga tuntutan. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023
reIatif akan lebih tingg: dtbandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi. Namun, Ida belum bisa memastikan berasa besar kenaikan UMP itu
lantaran belum ada kata sepakat antara buruh dan pengusaha, serta masih ada tank menartk
terkait dasar perhitungannya.
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Title

Menaker Pastikan Upah

Media

Tribun Jabar

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/TRIBUN_JABAR1/Menaker%20Pastikan%20Upah=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/TRIBUN_JABAR1/Menaker%20Pastikan%20Upah=2=1=1.jpg

Neutral

Summary . Menaker Pastikan Upah. 4152900117475Sambungan Hal.l. Sambungan Hal.l. Menaker
Pastikan Upah Minimum 2023 Naik. JAKARTA, TRIBUN- Merited Ketenagakeijaan (Menaker)
Ida Fauziyah memasti- kan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 bakal naik, Hal tersebut
sekaligus menjawab aspirasi buruh yang menun- tut kenaikan UMP 13 persen pada tahun 2023.
Minimum 2023 Naik.
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Title

Menaker Beri Sinyal UMK 2023 Naik

Media

Bandung Ekspres

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

15

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/BANDUNG_EKSPRES1/Menaker%20Beri%20Sinyal%20UMK%202023%20Naik=1=15=1.jpg

Neutral

Summary Menaker Beri SinyalUMK 2023 Naik. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fau- ziyah
menyatakan, data tersebut menjadi gamba- ran positif untuk tingkat kenaikan upah tahun
2023 mendatang. . 1STIMEWA. TETAP KONSISTEN: Seorang pekerja di bengkel resmi Honda
AHASS sedang melakukan perwatan sepeda motor dengan servis rutin secara berkala untuk
menjaga performa mesin. 2527300.
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Title

Ancaman PHK di Tengah Resesi

Media

Koran Kontan

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

14

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/KORAN_KONTAN1/Ancaman%20PHK%20di%20Tengah%20Resesi=1=14=1.jpg

Negative

Summary . Ancaman PHK di Tengah Resesi. Kendati tidak sebanyak kasus pemutusan hubungan kerja
(PHK) di masa pandemi, laju PHK sepanjang tahun ini masih cukup tinggi. Berbeda dengan kasus
PIIK sepanjang tahun 2020 dan 2021 yang dipicu pandemi, PHK tahun ini lebih disebabkan
faktor resesi global. Penurunan PHK ini berdampak terhadap penurunan tingkat pengangguran
dari 6,49% pada Agustus 2021 menjadi 5,86% per Agustus 2022.
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Title

Buruh Pengusaha Masih Beda Pendapat

Media

Metro Riau

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/METRO_RIAU1/Buruh%20Pengusaha%20Masih%20Beda%20Pendapat=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/METRO_RIAU1/Buruh%20Pengusaha%20Masih%20Beda%20Pendapat=2=1=1.jpg

Negative

Summary Buruh-Pengusaha Masih Beda Pendapat. Namun, masih ada tarik menarik terkait dasar
perhitungannya antara buruh dan pengusaha. Saat ini, ia masih mendengar saran dan masukan
dari para buruh dan pengusaha. Ia mengungkap buruh dan pengusaha masih berselisih paham.
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Title

Upah Minimun 2023 Dijamin Lebih Tinggi

Media

Nusa Bali

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/NUSA_BALI1/Upah%20Minimun%202023%20Dijamin%20Lebih%20Tinggi=1=10=1.jpg

Positive

Summary . Upah Minimum 2023 Dijamin Lebih Tinggi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memastikan bahwa upah minimum tahun 2023 akan naik. "Upah minimum dihitung dengan
menggunakan formula perhitungan upah minimum yang memuat variabel pertumbuhan
ekonomi atau inflasi. Jika kita melihat kedua indikator ini, pada dasarnya sudah dapat dilihat
bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan upah
minimum tahun 2022, katanya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, seperti
dilansir Kompas.com, Selasa (8/11).
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Title

Ekonomi Meroket, Upah Akan Naik

Media

Koran Sindo Makassar

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/KORAN_SINDO_MAKASSAR1/Ekonomi%20Meroket,%20Upah%20Akan%20Naik=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/KORAN_SINDO_MAKASSAR1/Ekonomi%20Meroket,%20Upah%20Akan%20Naik=2=1=1.jpg

Neutral

Summary . Ekonomi Meroket, Upah Akan Naik. 14351012700Ekonomi Meroket, Upah Akan Naik.
Ekonomi Meroket, Upah Akan Naik. Upah minimum dihitung berdasarkan for mula yang
tertuang dalam PP 36/2021, yang memuat.
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Title

Buruh-Pengusaha Belum Satu Suara

Media

Harian Jogja

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

12

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-09/HARIAN_JOGJA1/BuruhPengusaha%20Belum%20Satu%20Suara%20=1=12=1.jpg

Negative

Summary Buruh-Pengusaha Belum Satu Suara. Salah satunya melalui serap aspirasi dari pengusaha dan
pekerja/buruh dan nyatanya masih belum satu suara bahkan bertolak belakang. KENAIKAN
UPAH. Center000.
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Title

Didepan DPR, Beralasan cegah PHK Pengusaha minta aturan no work no pay

Media

Lentera

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

3

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/LENTERA1/Didepan%20DPR,%20Beralasan%20cegah%20PHK%20Pengusaha%20minta%2
0aturan%20no%20work%20no%20pay=1=3=1.jpg

Positive

Summary Bila disetuji, aturan tersebut memperbolehkan pengusaha memberlakukan asas no work no
pay (tidakbekerja, tidak dibayar). Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada
dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja," kata Wakil Ketua Umum Asosiasi
Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto dalam rapat dengar pendapat umum
(RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11). Oleh karena itu pihaknya
berharap dapat dipertimbangkan adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
yang mengatur prinsip no work no pay. . Di Depan DPR, Beralasan Cegah PHK.
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Title

Kenaikan UMK Bakal Lebih Tinggi

Media

Radar Bogor

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/RADAR_BOGOR1/Kenaikan%20UMK%20Bakal%20Lebih%20Tinggi=1=2=1.jpg

Neutral

Summary Kenaikan UMK Bakal Lebih Tinggi. Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota atau UMK,
akan diumumkan sete- lahnya, yakni pada 30 November 2022 oleh masing-masing bupati atau
wali kota. Center000. JAKARTA-Menteri Ketenaga- kerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan upah minimum atau UM tahun 2023 akan lebih tinggi dibandingkan dengan upah
di tahun 2022.

27

Title

Ida Pastikan UMP 2023 Naik

Media

Sriwijaya Post

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/SRIWIJAYA_POST1/Ida%20Pastikan%20UMP%202023%20Naik=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/SRIWIJAYA_POST1/Ida%20Pastikan%20UMP%202023%20Naik=2=1=1.jpg

Neutral

Summary Ida Pastikan UMP 2023 Naik. Ida Pastikan UMP 2023 Naik. JAKARTA, SRIPO- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023
bakal naik. Dalam proses penetapan UMP 2023, Ida menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dewan Pengu- pahan Daerah.
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Title

Pos Indonesia Bekasi Dapat Alokasi BSU untuk 37.912 Penerima

Media

Neraca

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/NERACA1/Pos%20Indonesia%20Bekasi%20Dapat%20Alokasi%20BSU%20untuk%2037.912
%20Penerima=1=9=1.jpg

Neutral

Summary . Pos Indonesia Bekasi Dapat Alokasi BSU untuk 37.912 Penerima. Jakarta- PT Pos Indonesia
(Persero) 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 Mana- ger KCU Kota Bekasi Sugianto
mengatakan hingga Sabtu (5/11 /2022) pukul 11.30 WIB, telali dibayarkan atau diserahkan
kepada 4.922 penerima. Rima di sana.
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Title

Airlangga Pede Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

Media

Rakyat Merdeka

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/RAKYAT_MERDEKA1/Airlangga%20Pede%20Pertumbuhan%20%20Ekonomi%20Tembus
%205,2%20Persen=1=9=1.jpg

Positive

Summary . Capai Hasil Baik Di Kuartal III. Airlangga Pede Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen.
PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2022 kembali mencatatkan kineija
impresif, yakni tumbuh 5,72 persen (year-on-year/yoy) atau 1,81 persen (quartal-toquartallafrif). Dengan ditopang oleh fundamental ekonomi dalam negeri yang kuat, kineija
ekonomi Indonesia ke depan diyakini masihtetap teijagapada 2022 dan 2023. Balikan,
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan,
pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa di angka 5,2 persen.
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Title

Pelaku Usaha Usul ke Menaker Aturan No Work No Pay untuk Menekan PHK

Media

Radar Sampit

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

11

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/RADAR_SAMPIT1/Pelaku%20Usaha%20Usul%20ke%20Menaker%20Aturan%20%20%20%
20No%20Work%20No%20Pay%20%20%20%20untuk%20Menekan%20PHK%20=1=11=1.jpg

Positive

Summary Pelaku Usaha Usul ke Menaker Aturan &aposNo Work No Pay&apos untuk Menekan PHK.
Pelaku Usaha Usul ke Menaker Aturan &aposNo Work No Pay&apos untuk Menekan PHK.
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Title

Jaminan Hari Tua di RUU P2SK

Media

Kompas

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/KOMPAS1/Jaminan%20Hari%20Tua%20di%20RUU%20P2SK=1=7=1.jpg

Positive

Summary . Jaminan Hari Tua di RUU P2SK. Upaya pemerintah mengatur kembali pencairan dana program
Jaminan Hari Tua (JHT) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 2/2022 menimbulkan aksi penolakan dari kalangan pekerja. Pasal 185 RUU P2SK
merevisi Pasal 36 UU SJSN dengan menempatkan iuran JIIT pada dua akun, yaitu Akun Utama
(AU) dan Akun Tambahan (AT), dengan ketentuan iuran JIIT di AU harus lebih besar daripada
iuran di AT. Agar dana di AT lebih besar lagi nilainya, saya usulkan RUU P2SK membuka
mekanisme top up iuran JIIT, yaitu pekerja dapat menambah iuran lebih dari 2 persen,
mengikutserta.
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Title

ekonomi Meroket Upah Pekerja Akan Dinaikkan

Media

Koran Sindo

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/KORAN_SINDO1/ekonomi%20Meroket%20Upah%20Pekerja%20Akan%20Dinaikkan=1=
9=1.jpg

Summary

Ekonomi Meroket,Upah Pekerja Akan Dinaikan. Upah minimum dihitung berdasarkan
formula yang tertuang dalam PP 36/2021, yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi dan
inflasi, sehingga kita melihat indikator ini di tahun 2022 yang naik cukup siginifikan bila
dibandingkan dengan tahun 2021, kata Ida Fauziah. Formula penghitungan upah minimum
untuk tahun 2023 mengacu pada data pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat
Statistik (BPS). Formula penghitungan upah minimum untuk tahun 2023 mengacu pada data
pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Neutral
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Title

Ridwan Kamil Gencarkan Kemudahan Berusaha untuk Cegah PHL

Media

Koran Jakarta

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

11

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/KORAN_JAKARTA1/Ridwan%20Kamil%20Gencarkan%20Kemudahan%20Berusaha%20unt
uk%20Cegah%20PHL=1=11=1.jpg

Positive

Summary . Ridwan Kamil Gencarkan Kemudahan Berusaha untuk cegah 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. Lakukan," kata Kang Emil, sapaan akrab
Ridwan Kamil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,. "Kalau market-nya tidak ada kari
susah.

35

Title

PEMERINTAH ANTISIPASI GELOMBANG PHK

Media

Bisnis Indonesia

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/BISNIS_INDONESIA1/PEMERINTAH%20ANTISIPASI%20GELOMBANG%20PHK=1=5=1.jpg

Positive

Summary . I HUBUNGAN INDUSTRIAL TENAGA KERJA |. PEMERINTAH ANTISIPASI GELOMBANG PHK.
Bisnis, JAKARTA Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat
industri agar tidak terjadi gelombangpemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah pemulihan
ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Rahmad Fauzan & Annasa R Kamalina.
Redaksi@bisnis.
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Title

Pemerintah Bidik Calon Pengusaha dari BLK Komunitas

Media

Investor Daily

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Bidik%20Calon%20Pengusaha%20dari%20BLK%20Ko
munitas=1=6=1.jpg

Neutral

Summary . Pemerintah Bidik Calon Pengusaha dari BLK Komunitas. 22040852413022009101993265Ida
Fauziyah. Ida Fauziyah. JAKARTA, ID- Pemerintah mendorong pengasuh pondok pesantren
memaksimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar melahirkan santri yang
menjadi pengusaha.

37

Title

Pemerintah Umumkan Kenaikan UMR 2023

Media

Sumedang Ekspres

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/SUMEDANG_EKSPRES1/Pemerintah%20Umumkan%20Kenaikan%20UMR%202023%20=1
=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/SUMEDANG_EKSPRES1/Pemerintah%20Umumkan%20Kenaikan%20UMR%202023%20=2
=1=1.jpg

Neutral

Summary Pemerintah Umumkan Kenaikan UMR 2023. . Penicrinlah Umumkan Kenaikan UMR2023.
Menteri Koordinator (Men- ko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berencana
mengumumkan besaran upah minimum 2023 pada 21 November 2022 mendatang. Namun,
Airlangga melihat, upah minimum 2023 bisa lebih baik dibanding 2022, setelah pertumbuhan
ekonomi.
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Title

Menaker Uapaya Minimum 2023 Relatif Lebih Tinggi

Media

Warta Bali

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/WARTA_BALI1/Menaker%20Uapaya%20Minimum%202023%20Relatif%20Lebih%20Tingg
i=1=6=1.jpg

Neutral

Summary Menaker: Upah Minimum 2023 Relatif Lebih Tinggi. Menaker: Upah Minimum 2023 Relatif
Lebih Tinggi. Baca juga: Kemenaker: Yang Menetapkan dan Mengumumkan Upah Minimum
2023 Adalah Gubernur Menaker menjelaskan, penyesuaian UMP dan UMK ini meliputi 20 jenis
data yang didapat Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian diserahkan kepada Kemenaker.
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa upah minimum tahun
2023 akan naik.
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Title

DPR Apresiasi Menaker Berhasil Turunkan Angka Pengangguran

Media

Pos Kota

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/POS_KOTA1/DPR%20Apresiasi%20Menaker%20Berhasil%20Turunkan%20Angka%20Peng
angguran=1=9=1.jpg

Positive

Summary . DPR Apresiasi Menaker Berhasil Turunkan Angka Pengangguran. -. Komisi IX DPR memberikan apresiasinya dimana Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah dianggap berhasil
menu- runkan tingkat pengangguran paska pandemi Co- vid-19. Anggota Komisi IX, Ha- runa
misalnya mengapre- siasi Menaker yang berhasil menurunkan tingkat pengangguran paska
pandemi Covid-19. Anggota Komisi IX yang lain, Ade Rezki Pratama me- nyampaikan
apresiasinya atas kebijakan Menaker yang berupaya agar tena- ga kerja Indonesia mampu
bersaing baik dalam kondi- si normal maupun tidak normal seperti saat pandemi COVID-19.
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Title

Suara Buruh Riuh, Pemerintah Acuh

Media

Koran Kontan

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/KORAN_KONTAN1/Suara%20Buruh%20Riuh,%20Pemerintah%20Acuh=1=1=1.jpg

Positive

Summary . Suara Buruh Riuh,Pemerintah Acuh. Namun, pemerintah acuh terhadap tuntutan buruh.
Menteri Tenaga Kerja janjikan kenaikan upah minimum tahun 2023 lebih tinggi dari tahun ini.
52832012700Besaran PDB dan Inflasi 2018-2022.
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Title

Ekonomi Sulit Dirasakan Rakyat Kecil

Media

Rakyat Merdeka

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/RAKYAT_MERDEKA1/Ekonomi%20Sulit%20Dirasakan%20Rakyat%20Kecil=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/RAKYAT_MERDEKA1/Ekonomi%20Sulit%20Dirasakan%20Rakyat%20Kecil=2=1=1.jpg

Negative

Summary Ekonomi Sulit Dirasakan Rakyat Kecil. Ekonomi Sulit Dirasakan.. Ekonomi 2023 gelap, resesi,
PHK massal. Bagaimana mung- kin Rakyat dapat penghidupan yg layak kalo Sumber Daya Alam
dan Lapangan Pekeijaan diseralikan kepada Tenaga Keija Asing ??, timpal @akun- twiter968.
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44

Title

Pengusaha Minta Aturan No Work No Pay demi Cegah PHK Massal

Media

Metropolitan Bogor

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/METROPOLITAN_BOGOR1/Pengusaha%20Minta%20Aturan%20No%20Work%20No%20P
ay%20demi%20Cegah%20PHK%20Massal=1=8=1.jpg

Summary

Pengusaha Minta Aturan No Work No Pay demi Cegah PHK Massal. Dalam kesempatan itu,
Anne juga meminta dukungan Komisi IX DPR RI demi mengurangi jumlah orang yang terkena
PHK. Tapi kalau sudah beberapa bulan atari setahun, saya kira pilihannya ya memang harus
PHK massal," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton
J Supit. Pengusaha meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan aturan
terkait jam kerja fleksibel atau flexible working.

45

Positive

Title

UMP 2023 Belum Dibahas

Media

Kabar Banten

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

11

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/KABAR_BANTEN1/UMP%202023%20Belum%20Dibahas=1=11=1.jpg

Neutral

Summary UMP 2023 Belum Dibahas. Karena belum dibahas, belum bisa dipastikan pada 2023 nilainya
naik atau tidaknya. . Disnaker Banten Tunggu Saran Kemenaker. SERANG, (KB).-.
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Title

No Work No Pay

Media

Pikiran Rakyat

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/PIKIRAN_RAKYAT1/No%20Work%20No%20Pay=1=7=1.jpg

Neutral

Summary Menaker menyampaikan, sebelumnya, pada 1 November 2022, pihaknya telah berkoordinasi
dengan Dewan Pengupahan Daerah. Tanggal 21 November 2022, gubernur akan mengumumkan UMP. Kemudian, tanggal 30 November 2022, gubernur akan menetapkan UMK. Hal
ini juga termuat dalam Peraturan Pemerintah No- mor 36/2021 Tentang Pengupahan, Pasal 40
Ayat (1).

47

Title

UMP 2023 Berpotensi Naik

Media

Investor Daily

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/INVESTOR_DAILY1/UMP%202023%20Berpotensi%20Naik=1=6=1.jpg

Neutral

Summary . UMP 2023 Berpotensi Naik. Dengan formula itu, UMP 2023 berpotensi naik. Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Keija Kemenaker Indah Anggoro Putri
mengatakan, dalam menetapkan UMP 2023, Kemenaker telah melakukan serangkaian
kegiatan, menyerap aspirasi publik, dan dialog, yang isinya berkaitan dengan sosialisasi
mengenai filosofi upah minimum. Alhamdulillah telah dikirimkan kepada kami 20 jenis data
yang akan kami olah untuk penetapan UMP 2023.

48

Title

10.765 Pekerja Kena PHK

Media

Radar Bandung

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/RADAR_BANDUNG1/10.765%20Pekerja%20Kena%20PHK=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/RADAR_BANDUNG1/10.765%20Pekerja%20Kena%20PHK=2=1=1.jpg

Negative

Summary . 10.765 PekerjaKena PHK. JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat
telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 10.765 pekerja per September 2022.
10.765 PEKERJA. 10.765 Pekerja Kena PHK.

49

50

Title

Komisi IX Ada Kesan Banyak Yang Ditutupi

Media

Rakyat Merdeka

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/RAKYAT_MERDEKA1/Komisi%20IX%20Ada%20Kesan%20Banyak%20Yang%20Ditutupi%20=
1=7=1.jpg

Negative

Summary Komisi IX: Ada Kesan Banyak Yang Ditutupi. ANGGOTA Komisi IX DPR Hasan Saleh menyo- roti
keberadaan pekerja asing di daerah. Sehiugga yang sangat kami rasakan itu seolah-olah ada
barang yang ditutup-tutupi, kata Hasan dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fau- ziyah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Penguins Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin. Anggota Komisi IX Haruna
memuji kinerja Kemnaker memperluas lapangan kerja bagi ma- syarakat, sehingga berkontribusi pada turunnya angka pengangguran dan mence- gah pemutusan hubungan kerja atau
PHK.

51

Title

Pasca Pandemi, SAH Serukan Perlindungan Bagi Pekerja

Media

Jambi Independent

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

3

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/JAMBI_INDEPENDENT1/Pasca%20Pandemi,%20SAH%20Serukan%20Perlindungan%20Bag
i%20Pekerja=1=3=1.jpg

Positive

Summary . Pasca Pandemi, SAH Serukan Perlindungan Bagi Pekerja. Selain itu SAH yang dikenal sebagai
Bapak Beasiswa Jambi ini mengatakan, isu kedua, pasar kerja yang inklusif dan afirmatif bagi
pekerja penyandang disabilitas. 16186151841518288001999615DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan
Adil Hendra, MM.

52

Title

Bu Menteri Pastikan UMP 2023 Naik

Media

Tribun Timur

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/TRIBUN_TIMUR1/Bu%20Menteri%20Pastikan%20UMP%202023%20Naik=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/TRIBUN_TIMUR1/Bu%20Menteri%20Pastikan%20UMP%202023%20Naik=2=1=1.jpg

Neutral

Summary . Bu Menteri Pastikan UMP 2023 Naik. Bu Menteri Pastikan UMP 2023 Naik. Diumumkan 21
November Makassar Mulai Demo. MAKASSAR, TRIBUN- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fau- ziyah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 naik.
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54

Title

Waspada Gelombang PHK Massal

Media

Radar Bogor

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/RADAR_BOGOR1/Waspada%20Gelombang%20PHK%20Massal=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/RADAR_BOGOR1/Waspada%20Gelombang%20PHK%20Massal=2=1=1.jpg

Negative

Summary Waspada Gelombang PHK Massal. Waspada Gelombang PHK Massal. 50 Pibu Pekerja
Kehilangan Pekerjaan. WASPADA.

55

56

Title

Marak PHK Menaker Perbanyak Penyelenggaraan Bursa Kerja

Media

Neraca

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/NERACA1/Marak%20PHK%20Menaker%20Perbanyak%20Penyelenggaraan%20Bursa%20
Kerja=1=6=1.jpg

Negative

Summary . Marak PHK, Menaker Perbanyak Penyelenggaraan Bursa Kerja. Menteri Ketenagaker- jaan
(Menaker) Ida Fau- ziyah mengatakan Kemen- terian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menggencar- kan penyelenggaraan bursa kerja atau job fair pada ta- hun 2023 untuk terus
mem- pertemukan para pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan. "Salah satu
flagship dari pasar kerja adalah job fair yang terus digencarkan pada tahun depan untuk terus
mempertemukan para pencari kerja dengan pemberi kerja," ujar Menaker Ida Fauzivah dalam
Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kom- plek Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa (8/11). Dalam
kesempatan itu, Menaker juga menyoroti pentingnya pen- ingkatan kemudahan iklim
berusaha sebagai bagian dari upaya perluasan kesempatan kerja.

57

Title

Apindo; UMP Jawa Tengah Sesuai PP Pengupahan

Media

Solopos

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-09/SOLOPOS1/Apindo

Link 2

%20UMP%20Jateng%20Sesuai%20PP%20Pengupahan=1=5=1.jpg

Positive

Summary Apindo: UMPJawa TengahSesuai. SEMARANG-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa
Tengah (Jawa Tengah) mengimbau buruh tidak risau menyikapi upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2023 mendatang. Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans Kongi, mengatakan
besaran kenaikan tersebut akan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 yang
diturunkan dari UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Kendati demikian, dia enggan
menyebutkan berapa besar kenaikan yang normalnya diakomodasi sesuai kondisi
perekonomian Jawa Tengah.

58

Title

Pekerja Ingin UMK 2023 Naik 13

Media

Solopos

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

16

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/SOLOPOS1/Pekerja%20Ingin%20UMK%202023%20Naik%2013%20%20=1=16=1.jpg

Neutral

Summary Pekerja Ingin UMK 2023. SUKOHARJO-Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo meminta
penentuan upah minimum kabupaten (UMK) 2023 menggunakan dasar Peraturan Pemerintah
(PP) No. 78/2015 tentang Pengupahan. Para pekerja berharap kenaikan UMK 2023 bisa
mencapai 13%. Terkait UMK 2023, kami dari forum maupun serikat pekerja mohon kepada
pemerintah menaikkan UMK memakai ketentuan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan, tidak
memakai PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

59

Title

Kemnaker klaim angka PHK menurun

Media

Radar Banyumas

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/RADAR_BANYUMAS1/Kemnaker%20klaim%20angka%20PHK%20menurun%20=1=10=1.j
pg

Summary

. 2921012700222254465955DOK MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS. AKSI: Buruh saat berunjuk
rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (12/10). Partai Buruh dan sejumlah organisasi
serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa yang diadakan secara serentak di seluruh Indonesia.
Tuntutan massa buruh di antaranya menolak kenaikan harga BBM, Omnibus Law UU Cipta
Kerja, dan ancaman PHK di tengah resesi global.

60

Negative

Title

Apindo Janjikan Kenaikan UMK

Media

Solopos

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/SOLOPOS1/Apindo%20Janjikan%20Kenaikan%20UMK=1=6=1.jpg

Neutral

Summary Apindo Janjikan Kenaikan UMK. SEMARANG-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa
Tengah (Jawa Tengah) menjanjikan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023
mendatang. Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans Kongi, mengatakan besaran kenaikan tersebut
akan mengacu pada PP No. 36/2021 yang diturunkan dari UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
"Kami juga mendapatkan masukan dari pekerja buruh, bertolak belakang tentu saja dengan
yang disampaikan oleh teman-teman Apindo dan Kadin, mereka menyampaikan bahwa PP No.
36/2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum," ujar Ida.

61

Title

Pasca Pandemi, SAH Serukan Perlindungan bagi Pekerja

Media

Jambi Ekspres

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

4

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/JAMBI_EKSPRES1/Pasca%20Pandemi,%20SAH%20Serukan%20Perlindungan%20bagi%20P
ekerja=1=4=1.jpg

Positive

Summary Pasca Pandemi, SAH Serukan Perlindungan bagi Pekerja. Selain itu SAH yang dikenal sebagai
Bapak Beasiswa Jambi ini mengatakan, isu kedua, pasar kerja yang inklusif dan afirmatif bagi
pekerja penyandang disabilitas. "Setelah pandemi ini berakhir, kita bisa men- ciptakan
lapangan pekerjaan yang berkelanjutan bagi jutaan pekerja kita, ungkap Anggota Fraksi Partai
Gerindra DPR RI itu saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Tenaga Kerja di
Jakarta, Selasa (8/11) kemarin. "Memang ada pembagian tugas yang cukup jelas bagaimana
SDM unggul Indonesia itu bisa kita ciptakan.

62

Title

Pasca Pandemi SAH Serukan Perlindungan Bagi Pekerja

Media

Tribun Jambi

Reporter

Date

09 November 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1109/TRIBUN_JAMBI1/Pasca%20Pandemi%20SAH%20Serukan%20Perlindungan%20Bagi%20Pe
kerja=1=8=1.jpg

Positive

Summary . Pasca Pandemi, SAH Serukan Perlindungan Bagi Pekerja. SAHTOP- Anggota Komisi IX DPR RI
Dr. Ir. Pandemi dari COVID-19 ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan pada sektor
ketenagakerjaan. Selain itu SAH yang dikena! sebagai Bapak Beasiswa Jambi ini mengatakan,
isu kedua, pasar kerja yang inklusif dan afirmatif bagi pekerja penyandang disabilitas."

63

Summary

Media

News

Positive

Neutral

Negative

204

362

108

190

64
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Table Of Contents : 08 November 2022 - 09 November 2022
No Date

News Title

1. 08
November
2022

Tone

Media

Summary

BSU Tahap Neutral
VII Sudah
Cair Lewat
Kantor Pos,
Ini Cara
Pengambila
nnya

Merdeka

"Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor
Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa
hari kemarin," kata Menaker Ida dalam
keterangannya dikutip di Jakarta, Selasa
(8/11). Menaker Ida melanjutkan,
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.

2. 08
November
2022

Golongan Neutral
Pekerja Ini
Bukan
Termasuk
Penerima
BSU Tahap 8
2022 Senilai
Rp600.000

Pikiran Rakyat Seperti proses penyaluran dana BSU pada
Depok
tahap sebelumnya, pencairan BSU tahap 8
2022 akan segera dilakukan ke pekerja usai
tahap 7 selesai disalurkan. Dilansir
PikiranRakyat-Depok.com dari Kemnaker,
adapun golongan pekerja yang namanya
dipastikan tidak bisa menerima bantuan BSU
tahap 8 2022 sebagai berikut. Berdasarkan
informasi dari pekerja, ternyata masih
banyak para pekerja yang masih mengeluh
belum mendapatkan bantuan BSU hingga
saat ini. - Pekerja bergaji di atas Rp3,5 juta.

3. 08
November
2022

Kemnaker Positive
Ingin Pemda
Sering
Adakan Job
Fair Demi
Tekan Angka
Penganggur
an

Idx Channel
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Direktur Jendral Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, Kemnaker, Indah Anggoro
Putri meminta kepada pemerintah daerah
untuk lebih sering menyelenggarakan Job
Fair. "Hampir semua dinas tenaga kerja dan
dengan dana APBD memiliki program job
fair, arahan Bu Menteri (Ida Fauziah) kita
dorong Job Fair ini dilakukan secara masif
dan semuanya gratis bagi para pencari
kerja," kata Dirjen Indah dalam konferensi
pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kuartal III, Senin (7/11/2022). Langkah
tersebut dilakukan untuk menghubungkan
antara pencari kerja dan pemberi kerja. Jika
hal tersebut berhasil terwujud, maka angka
pengangguran pada dua tahun terkahir bisa
ditekan.
4. 08
November
2022

Upah
Neutral
Minimum
2023
Ditetapkan
21
November
2022, Ini
Daftar UMK
Kabupaten
Kebumen 5
Tahun
Terakhir

Tribun News
Jateng

5. 08
November
2022

Tak Cuma Neutral
Kuat
Agamanya,
Kemnaker
Dorong
Santri
Menjadi
Pengusaha:
Jadilah
Tulang
Punggung
Masyarakat

Warta Ekonomi "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. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mendorong
pengasuh pondok pesantren memaksimalkan
keberadaan Balai Latihan Kerja Komunitas
(BLKK) agar melahirkan santri yang menjadi
pengusaha. Apalagi, lanjutnya, 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.

6. 08
November
2022

Peserta
Negative
Kartu
Prakerja
Gelombang
47 Buruan
Beli
Pelatihan,
Kalau Telat

Liputan 6

66

Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21
November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten
Kebumen 5 Tahun Terakhir. Upah Minimum
2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini
Daftar UMK Kabupaten Kebumen 5 Tahun
Terakhir. TRIBUNJATENG.COM- Berikut
daftar upah minimum kabupaten/kota
(UMK) di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah
selama lima tahun terakhir. Upah minimum
provinsi (UMP) 2023 akan segera ditetapkan
pada 21 November 2022 mendatang.

Peserta kartu Prakerja gelombang 47
dihimbau untuk segera membeli pelatihan
pertama. Jika tidak maka akun peserta Kartu
Prakerja akan diblokir dan tidak akan
mendapatkan insentif. Berdasarkan lama
resmi Kartu Prakerja, Kamu dapat
menggunakan saldo pelatihan Kartu Prakerja
hanya di Platform Digital yang resmi bekerja

Ini
Akibatnya!

sama, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Pintar,
Karier.mu, Kemnaker, dan Pijar. Ada banyak
ragam jenis pelatihan yang bisa kamu beli
dengan Kartu Prakerja, mulai dari
keterampilan teknis sampai cara memulai
dan membangun usaha.

7. 08
November
2022

Internationa Neutral
l Working
Group
Australia
dan PT
Indonesia
Wiratama
Global (IWG
Indonesia)
Adakan
Acara
Special
Event

Mediatajam.co Dalam catatan International Working Group
m
Australia, terdapat lebih kurang 82.000
(delapan puluh dua ribu) orang atau
keturunan Indonesia yang berdiam di
Australia dan tidak kurang ada 245 (dua
ratus empat puluh lima) Perusahaan
Australia yang beroperasi di Indonesia.
Dengan keberadaan International Working
Group Australia Bersama partnernya PT
Indonesia Wiratama Global (IWG Indonesia)
dapat beroperasi di Indonesia guna
memastikan bahwa pengiriman PMI dan
peserta pemagangan asal Indonesia ke
Australia dapat terlaksana sesuai dengan
Peraturan/Perundang-undangan yang
berlaku di Australia.

8. 08
November
2022

Penghitunga Positive
n Upah
Minimum
Ditargetkan
Tuntas Akhir
Bulan Ini

Kompas.id

"Upah minimum hanya diberikan kepada
pekerja yang baru masuk (dunia) kerja. Pemerintah menekankan bahwa penetapan
dan pengumuman upah minimum provinsi
akan dilakukan oleh gubernur pada 21
November 2022 dan upah minimum tingkat
kabupaten/kota oleh bupati/wali kota pada
30 November 2022. Saat ini, Kementerian
Ketenagakerjaan baru menerima 20 jenis
data dari Badan Pusat Statistik dan data
bersangkutan yang akan dipakai untuk
menghitung upah minimum sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. "Kami akan mengirim data
tersebut ke dewan pengupahan daerah
besok atau lusa.

9. 08
November
2022

Kabar Baik! Neutral
UMP 2023
Segera
Diumumkan,
Diprediksi

Gatra

Pemerintah bakal umumkan kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
kota/kabupaten (UMK) tahun 2023 dalam
waktu dekat. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah, pun menyebut
bahwa UMP 2023 diperkirakan bakal lebih
67

Naik Dari
Tahun 2022

tinggi dari angka di tahun 2022. "Sudah bisa
dilihat bajwa upah minimum tahun 2023
relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah
minimum 2022. Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan,
Indah Anggoro Putri mengungkapkan bahwa
pengumuman kenaikan UMP 2023 akan
dilakukan tanggal 21 November 2022 oleh
Gubernur, dan pengumuman kenaikan UMK
2023 pada 30 November 2022.

10. 08
November
2022

Kabar
Positive
Gembira,
Kenaikan
UMP 2023
Bakal
Diumumkan
21
November
2022

Surabaya Pagi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengungkapkan bahwa rata-rata upah
minimum nasional dan upah minimum
provinsi (UMP) 2023 akan diumumkan pada
21 November 2022. Selanjutnya dilanjutkan
dengan penetapan Upah Minimum
Kabupaten Kota oleh Gubernur pada tanggal
30 November untuk tahun 2023. "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). Ia menyebut masukan-masukan
untuk memformulasikan UMP 2023 tersebut
diterima dari kalangan serikat pekerja,
buruh, pengusaha, dan para pemangku
kepentingan terkait.

11. 08
November
2022

Sidang GB Neutral
ILO ke-346,
ASEAN
Dorong
Kurangi
Ketidaksetar
aan di Dunia
Kerja

Pewartasatu.co Com-Pemerintah Indonesia melalui
m
Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri
Governing Body International Labour
Organization (GB ILO) ke-346 di Jenewa,
Swiss. Indonesia merupakan anggota reguler
GB ILO periode 2021-2024. "Berbicara atas
nama negara Anggota ASEAN
mengungkapkan pentingnya mengurangi
68

ketidaksetaraan di dunia kerja, sebagai
sarana untuk menciptakan lingkungan kerja
yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan aman
untuk semua, " katanya. Ditambahkan Sekjen
Anwar, ASEAN memandang perlunya ILO
untuk melibatkan organisasi regional seperti
ASEAN dan pihak-pihak terkait untuk
mempercepat implementasi strategi ILO.
12. 08
November
2022

Pemerintah Neutral
Indonesia
Hadiri
Sidang ILO
GB ke-346 di
Jenewa
Swiss

Pewartasatu.co Sebagai informasi Indonesia merupakan
m
anggota reguler GB ILO periode 2021-2024
dan menjadi koordinator negara anggota
ASEAN di ILO. Indonesia memiliki suara
dalam berbagai mandat yang berkaitan
dengan kerja ILO tersebut. Sidang GB ILO
yang berlangsung dari tanggal 31 Oktober-10
November 2022 tersebut, tercatat peserta
dari pemerintah yang telah menyampaikan
kehadirannya dalam accredited persons
sebanyak 120 negara. "Salah satu keputusan
itu termasuk penyusunan Konvensi ILO
dalam mengamandemen beberapa
instrumen ILO yang dipengaruhi isu OSH,
untuk dibahas pada Sesi ke-111 International
Labour Conference (ILC)," kata Sekjen Anwar
Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Selasa (8/11/2022).

13. 08
November
2022

Mekanisme Positive
BSU 2022
Melalui
Kantor Pos,
Cairkan BLT
Subsidi Gaji
Tahap 7
dengan
Aplikasi
PosPay

Pikiran Rakyat Setelah penyaluran BSU 2022 tahap 1 hingga
Depok
6 selesai yang disalurkan melalui bank
Himbara, kini tahap 7 penyalurannya lewat
PT Pos Indonesia, salah satunya lewat Kantor
Pos. Ada mekanisme pembayaran BSU 2022
yang disalurkan melalui Kantor Pos ini agar
bisa cair BLT Subsidi Gaji Tahap 7 dengan
menggunakan Aplikasi PosPay. Hal ini
dikarenakan pada saat pencairan dana BLT
Subsidi Gaji di Kantor Pos, pekerja harus
memperlihatkan QRCode yang didapat
setelah login ke aplikasi PosPay terlebih
dahulu. Kemenaker saat ini mulai
menyalurkan BLT Subsidi Gaji tahap 7 yang
merupakan program BSU 2022.
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14. 08
November
2022

TERPOPULE Positive
R UMK Jawa
Tengah
2023 Jadi
Naik 13
Persen?
Semarang
Tertinggi,
Siap-siap
Ditetapkan
21
November

Ayo Semarang Penetapan tersebut sekaligus menentukan
besaran UMK Jawa Tengah 2023.
Direncanakan, Kemnaker akan
mengumumkan besaran UMK 2023,
termasuk di Jawa Tengah pada 21 November
2022. Melalui penetapan UMK Jawa Tengah
2023 termasuk untuk menentukan jumlah
Upah Minimum di setiap kota dan kabupaten
di wilayah Jawa Tengah. Pada daftar UMK
Jawa Tengah 2022, Kota Semarang menjadi
yang tertinggi sebesar Rp 2.835.021,29.
Apakah UMK Semarang akan menjadi yang
tertinggi lagi di tahun 2023 ?. 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 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. DIketahui, para
buruh menginginkan agar UMK Jawa Tengah
2023 naik minimal 13 persen.

15. 08
November
2022

TERPOPULE Neutral
R UMK Jawa
Tengah
2023
Ditetapkan
21
November,
Semarang
Tertinggi
Lagi? Buruh
Usul Naik 13
Persen

Ayo Semarang Penetapan tersebut sekaligus menentukan
besaran UMK Jawa Tengah 2023.
Direncanakan, Kemnaker akan
mengumumkan besaran UMK 2023,
termasuk di Jawa Tengah pada 21 November
2022. Melalui penetapan UMK Jawa Tengah
2023 termasuk untuk menentukan jumlah
Upah Minimum di setiap kota dan kabupaten
di wilayah Jawa Tengah. Pada daftar UMK
Jawa Tengah 2022, Kota Semarang menjadi
yang tertinggi sebesar Rp 2.835.021,29.
Apakah UMK Semarang akan menjadi yang
tertinggi lagi di tahun 2023?.

16. 08
November
2022

Kemnaker Positive
ingatkan
pengusaha
lakukan hal
ini cegah
ancaman
PHK

Kabar Bisnis
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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. "Kemenaker bersama
sp/sb dan juga asosiasi pengusaha terus

mengedepankan dialog untuk benar-benar
mencegah PHK," ucapnya. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun mengakui
kasus PHK cenderung meningkat, terutama
di sektor industri padat karya yang
berorientasi ekspor.
17. 08
November
2022

INFO
Neutral
TERBARU
Soal
Kenaikan
UMK
Surabaya
2023 dan
Daerah Lain,
Kemnaker:
Data Baru
Kami Terima

Surya

Simak info terbaru Soal Kenaikan UMK
Surabaya 2023 dan Daerah Lain.
SURYA.co.id- Pihak Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan
info terbaru terkait kenaikan UMK Surabaya
2023 dan daerah lain di Indonesia. Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI
Jamsostek) Kemnaker, 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.

18. 08
November
2022

Ekonomi
Positive
Tumbuh
Impresif,
Airlangga:
Indonesia
Bisa Jadi
Titik Terang
dalam
Kegelapan
2023

Suara Karya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto menegaskan
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
Triwulan III-2022 dapat menjadi bekal yang
cukup kuat untuk menghadapi potensi resesi
global di 2023. Dirilis Badan Pusat Statistik
(BPS), Senin (7/11/2023), pertumbuhan
ekonomi Indonesia di Triwulan III-2022
kembali mencatatkan kinerja impresif,
mampu tumbuh 5,72% (yoy) atau 1,81%
(qtq) melanjutkan tren pertumbuhan yang
solid sejak awal 2022. Di sisi lain, Indonesia
juga mengalami deflasi di bulan terakhir
sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi
berkualitas. Apalagi, Organisation for
Economic Co-operation and Development
(OECD), International Moneter Fund (IMF),
Emirates Development Bank (EDB), dan
World Bank (WB) memprediksi pertumbuhan
ekonomi Indonesia di 4,8-5,1%.
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19. 08
November
2022

Lahirkan
Positive
Santri
Pengusaha,
Menaker
Minta
Ponpes
Maksimalka
n BLKK

Suara
Pemerintah

Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida
Fauziyah meminta agar pengasuh pondok
pesantren terus memaksimalkan keberadaan
Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar
melahirkan santri pengusaha. Lebih lanjut,
Menaker membeberkan, bahwa saat ini
Kementerian 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," ujar Menaker
pada Senin (7/11/22), Semarang, Jawa
Tengah saat menjadi pembicara pada acara
Silaturahim Nasional ke-3 Bu Nyai Nusantara.
Dalam kesempatan ini, Menaker
menyampaikan, saat ini BLKK tidak hanya
didesain sebagai sarana pelatihan untuk
meningkatkan kompetensi menjadi pekerja,
tetapi juga didesain agar melahirkan
pengusaha yang berbasis pada keterampilan.

20. 08
November
2022

Kemnaker: Neutral
UMP 2023
Diumumkan
Gubernur 21
November,
UMK 30
November

Radar
Mojokerto

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mengatakan soal penetapan upah minimum
provinsi atau UMP 2023 akan diumumkan
pada 21 November 2022 oleh masing-masing
gubernur. "InsyaAllah besok (hari ini) 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," ungkapnya.
Sementara untuk upah minimum
kabupaten/kota atau UMK, akan diumumkan
setelahnya, yakni pada 30 November 2022
oleh masing-masing bupati atau wali kota.
"Bahwa yang akan menetapkan dan
mengumumkan adalah gubernur untuk UMP,
diumumkan 21 November.

21. 08
November
2022

Di Tengah Positive
Perlambata
n

Fajar Indonesia Di tengah pelambatan pertumbuhan
ekonomi global yang diikuti dengan prediksi
akan terjadinya resesi dunia pada tahun
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Pertumbuha
n Ekonomi
Global,
Kinerja
Ekonomi
Indonesia
Tetap
Terjaga

2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
Triwulan III-2022 justru kebalikannya.
Indonesia kembali mencatatkan kinerja
impresif dengan mampu tumbuh sebesar
5,72% (yoy) atau 1,81% (qtq) melanjutkan
tren pertumbuhan yang solid sejak awal
tahun 2022. Dengan ditopang oleh
fundamental ekonomi dalam negeri yang
kuat, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap
terjaga. Kuatnya pertumbuhan ekonomi
domestik pada Triwulan III-2022 juga
ditopang oleh kinerja neraca perdagangan
Indonesia yang menunjukkan surplus sebesar
US$14.92 miliar, atau tumbuh sebesar
12,58% (yoy).

22. 08
November
2022

KEMNAKER Positive
HIMBAU
PENGUSAHA
TIDAK
MELAKUKA
N PHK SERIKAT
PEKERJA
NASIONAL

Spn News

PHK bisa dicegah agar kedua belah pihak,
manajemen dengan pekerja yang diwakili
serikat pekerja benar-benar mencapai
kesepakatan," katanya. Ilustrasi PHK
Mengurangi fasilitas pekerja, terutama di
level manajer hingga direktur adalah salah
satu upaya mencegah PHK (SPNEWS) Jakarta,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
meminta para pengusaha untuk tidak
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)
di tengah lesunya bisnis. Banyak cara yang
dilakukan pengusaha agar bisa efisiensi,
sehingga tak lakukan PHK. "Ini beberapa hal
yang terus kami komunikasikan dalam
rangka mencegah PHK.

23. 08
November
2022

Cara Cek
Neutral
Penerima
BSU Tahap 7
di Pos
Indonesia
Melalui
Aplikasi
Pospay

Liputan 6

Menurut informasi terbaru, BSU tahap 7
pada pekan ini telah dicairkan melalui Bank
Himbara dan PT Pos Indonesia. Untuk
diketahui, PT Pos Indonesia (Persero)
kebagian tugas dari pemerintah menyalurkan
bantuan subsidi upah atau BSU 2022.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos
Indonesia Haris mengatakan, demi
percepatan penyaluran BSU sekaligus
memberi kemudahan kepada pekerja, Kantor
pos memperpanjang waktu pelayanan.
Namun, Pos Indonesia membantu proses
pencairan dana secara tunai kepada para
penerima.
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24. 08
November
2022

Performa Neutral
Perekonomi
an Baik,
Menko
Airlangga:
Indonesia
akan Jadi
Perhatian
Dunia

Fajar Indonesia Pada sesi tanya jawab dengan awak media,
Menko Airlangga menyampaikan bahwa
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
Triwulan III-2022 ini, akan dapat menjadi
bekal yang cukup kuat untuk menghadapi
potensi resesi global di 2023. Terkait dengan
penyelenggaraan KTT G20, Menko Airlangga
menyampaikan, "Tentu G20 akan membuat
perekonomian Indonesia secara nasional
baik. Dengan resiliensi perekonomian
domestik yang masih tetap terjaga hingga
Triwulan III-2022, pertumbuhan ekonomi
Indonesia diperkirakan akan tetap berada di
atas level 5% pada Triwulan ke-IV tahun
2022. Serta diharapkan perekonomian
Indonesia tetap mampu mencapai target
pertumbuhan yang berkelanjutan ke
depannya.

25. 08
November
2022

Ganjar Klaim Positive
tidak Ada
PHK Massal
- Berita
Terkini Jawa
Tengah dan
DIY

Joglojateng.co JAKARTA, Joglo Jawa Tengah- Gubernur Jawa
m
Tengah Ganjar Pranowo mengeklaim bahwa
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.
Meskipun, terdapat beberapa kasus PHK di
wilayahnya. "Yang sifatnya massal karena
situasi hari ini saya rasa belum ada," kata
Ganjar di Kompleks Istana Kepresidenan,
Jakarta, Senin (7/11/22).

26. 08
November
2022

Pemprov
Neutral
Riau Tunggu
Data BPS
untuk
Penetapan
UMP 2023

Infopublik.id
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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.

27. 08
November
2022

Bantu
Positive
Pencari
Kerja
Dapatkan
Pekerjaan
Sesuai,
Disnaker
Medan
Lakukan
Pelatihan
dan
Pendamping
an

Sumut Pos

28. 08
November
2022

Penyebab Negative
Gagal Dapat
BSU, Simak
Cara
Daftarnya
Melalui
sso.bpjskete
nagakerjaan
.go.id Sulawesi
Selatan
Network

Sulselnetwork. Sulawesi SelatanNetwork. Com- Pemerintah
com
melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus
menyalurkan bantuan subsidi upah ( BSU
2022) kepada pekerja yang memiliki gaji kecil
atau dibawah Rp3,5 juta. Kini penyaluran
bantuan tersebut telah memasuki tahap 7.
Meski demikian, masih banyak masyarakat
yang mengeluhkan gagal mendapatkan
bantuan ini.

29. 08
November
2022

Badai PHK
Melanda
Indonesia

Reportase
Indonesia

Negative
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MEDAN, SUMUTPOS.CO- Pemerintah Kota
(Pemko) Medan melalui Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) mengaku terus
berupaya untuk mewujudkan visi dan misi
yang telah ditetapkan Wali Kota Medan,
Bobby Nasution. Salah satunya,
menuntaskan masalah pengangguran di Kota
Medan. Guna menindaklanjuti visi dan misi
Wali Kota Medan, Disnaker Kota Medan
mengaku terus meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) warga Kota
Medan yang berstatus sebagai pencari kerja.
"Sebagai komitmen Wali Kota Medan Pak
Bobby Nasution, Disnaker Kota Medan
memberikan pelatihan gratis bagi setiap
warga kota Medan yang menbutuhkannya,
khususnya kepada para pencari kerja," ucap
Plt Kadisnaker Kota Medan, Ilyan Chandra
Simbolon.

Data-data tersebut berasal dari Dinas
Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, serta
Badan Penelitian Pengembangan
Kemenaker. 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.
Kemudian bisa ditekan hingga tinggal 1.210
kasus di Maret 2022.

30. 08
November
2022

Simak, Inilah Neutral
Mekanisme
Pencairan
BSU di
Kantor Pos
Kata
Kemnaker

Prfm News

Tidak sedikit penerima bantuan subsidi upah
(BSU) yang masih kebingungan dengan
mekanisme pencairan di kantor pos.
Pencairan BSU melalui kantor pos dilakukan
setelah bantuan melalui bank himbara telah
semuanya terselesaikan. Setidaknya terdapat
3,6 juta penerima BSU yang bisa mengambil
dana bantuan sebesar Rp600 ribu di kantor
pos. Menjawab kebingungan penerima BSU,
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan
cara atau informasi mengenai pencairan BSU
di kantor pos, seperti yang dikutip
prfmnews.id dari instagram Kemnaker pada
Selasa 8 November 2022.

31. 08
November
2022

Pekerja
Positive
Rumah
Tangga
sebagai
Pekerjaan
Profesional,
Bukan
Pembantu

Media
Indonesia

KETUA Panja Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU
PPRT) Willy Aditya menyampaikan agar
masyarakat terutama media meluruskan cara
pandang terkait profesi pekerja rumah
tangga (PRT). "Media tidak boleh ragu
menuliskan profesi Pekerja Rumah Tangga
(PRT) bukan lagi Asisten Rumah Tangga, atau
istilah penghalusan lainnya. Saat ini
peraturan Menteri Ketenagakerjaan sudah
memasukan istilah profesi Pekerja Rumah
Tangga," kata Willy kepada Media Indonesia,
Selasa (8/11). Berkat viralnya kasus
penyiksaan terhadap PRT di Bandung
beberapa waktu lalu, kata Willy, ini menjadi
membangkitkan kembali semangatnya dan
teman-teman yang memperjuangkan agar
RUU PPRT segera disahkan sebagai undangundang inisiatif DPR.

32. 08
November
2022

Ekonomi
Negative
Indonesia
Melanggeng
Saat Dunia
Terpuruk

Kata Siber

JAKARTA- Di tengah 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). Dengan ditopang oleh
fundamental ekonomi dalam negeri yang
kuat, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap
terjaga. Kuatnya pertumbuhan ekonomi
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domestik pada Triwulan III-2022 juga
ditopang oleh kinerja neraca perdagangan
Indonesia yang menunjukkan surplus sebesar
US$14.92 miliar, atau tumbuh sebesar
12,58% (yoy). Lebih lanjut, Indonesia juga
masih mendapatkan windfall profit akibat
tingginya harga beberapa komoditas
unggulan yang didominasi oleh batu bara
13,31%, kemudian minyak kelapa sawit
8,95%, serta besi dan baja di angka 6,38%.
33. 08
November
2022

UMP Kepri Neutral
2023 Belum
Dibahas,
Berikut
Besaran
Upah
Minimum
Kepri 2022

Tribun News
Batam

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau
atau Disnaker Kepri belum membahas Upah
Minimum Provinsi atau UMP Kepri 2023.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kepri, Mangara M Simarmata menyebutkan,
saat ini masih menunggu surat dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
Republik Indonesia untuk membahas UMP
Kepri 2023. "Kami sampaikan bahwa
pembahasan UMP Kepri 2023 dilaksanakan
apabila sudah ada surat dari Kemenaker
terkait penyampaian data yang dibutuhkan
untuk formula penyesuaian UM tahun 2023,"
Selasa (08/11/2022). Berikut besaran UMK
Kepri 2022, di antaranya: UMK Batam pada
2022 sebesar Rp 4.186.359,- atau mengalami
kenaikan hingga 0,85 persen dari UMK
Batam 2021 sebesar Rp 4.150.930,-.

34. 08
November
2022

Upah
Neutral
Minimum
2023 akan
Diumumkan
21
November

Sijori.id

Menteri Ketenegakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah akan mengumumkan langsung
upah nasional 2023 pada 21 November 2022.
Selanjutnya besaran upah minimum
kabupaten/kota pada 2023 akan diumumkan
para kepala daerah pada 31 November 2022.
"Sesuai dengan peraturan 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 kuartal III,
dilansir Selasa, 8 November 2022. Per 7
November 2022 ini, Kemnaker telah
menerima sebanyak 20 jenis data dari Badan
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Pusat Statistik (BPS) yang akan diolah sebagai
landasan UMP 2023.
35. 08
November
2022

Siap-Siap! Positive
Kemnaker
Bakal Gelar
Job Fair
2023

Sinpo

SinPo.id- Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan
pihaknya menggencarkan penyelenggaraan
bursa kerja atau job fair pada tahun 2023.
Kemnaker juga menyiapkan ekosistem digital
layanan ketenagakerjaan Siap Kerja dengan
layanan utama Skillhub untuk peningkatan
kualitas lewat pelatihan, Sertihub untuk
sertifikasi profesi, Karirhub untuk informasi
pasar kerja dan Bizhub untuk perluasan
kesempatan kerja. Ida mengatakan bahwa
Siap Kerja merupakan upaya Kemnaker
untuk mengintegrasikan layanan
ketenagakerjaan dalam satu platform.
Langkah ini dilakukan dalam rangka
mempertemukan para pencari kerja dan
perusahaan yang membutuhkan.

36. 08
November
2022

Buruh
Positive
Tuntut UMP
2023 Naik
30 Persen
Usai
Ekonomi
Tumbuh
5,72 Persen

Cnn Indonesia Buruh mendesak pemerintah untuk
menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
sampai dengan 30 persen pada 2023
mendatang. Ia juga menuntut kenaikan UMP
2023. "Kalau kami dari ASPEK Indonesia
mengusulkan, meminta kepada pemerintah
untuk perhitungan UMP 2023 berdasarkan
perhitungan menggunakan PP Nomor 78
Tahun 2015 di mana menggunakan inflasi
plus pertumbuhan ekonomi. Pertama,
menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13
persen.

37. 08
November
2022

Menaker
Neutral
Ajak
Pesantren
Lahirkan
Pengusaha
Lewat BLK
Komunitas

Berita Satu
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Apalagi, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) sedang gencar
menciptakan pelaku-pelaku inkubator bisnis
lewat BLKK. Dua tahun kami mendampingi
tetapi selebihnya kami berharap mandiri
yakni dengan meningkatkan kompetensi
untuk kebutuhan pasar kerja maupun
kebutuhan melahirkan entrepreneur," kata
Menaker Ida dalam pernyataan resmi yang
diterima pada Selasa (8/11/2022). 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," kata Menaker Ida. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendorong
pengasuh pondok pesantren memaksimalkan
keberadaan Balai Latihan Kerja Komunitas
(BLKK) agar melahirkan santri yang menjadi
pengusaha.
38. 08
November
2022

Lowongan Neutral
Kerja di PT
Sinar Sosro
untuk
Lulusan
SMA, Catat
Syaratnya!

The Phrase

ThePhrase.id- Melanjutkan program Job Fair
Nasional yang diadakan pada 28-30 Oktober
2022 oleh Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia (Kemnaker), PT Sinar
Sosro membuka lowongan kerja untuk
beberapa posisi di seluruh wilayah Indonesia.
Lowongan ini disampaikan melalui instagram
Kemnaker (1/11) dan dibuka untuk berbagai
area di Indonesia mulai dari Jakarta, Banten,
Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan,
Sulawesi, hingga Papua. Berikut posisi
lowongan yang terbuka, syarat dan
kualifikasinya. Kualifikasi Pendidikan minimal
SMA/SMK Usia maksimal 30 tahun
Berpengalaman di bidang yang sama minimal
1 tahun Memiliki SIM C Komunikatif, mampu
bekerja secara individu & tim Berminat
bekerja di bidang Penjualan (General Trade
& Modern Trade) dan Distribusi Bersedia
ditempatkan di seluruh wilayah cakupan
KPW Jakarta- Banten.

39. 08
November
2022

Sebanyak Positive
2.184 Warga
Malra
Terima
Bantuan
Tunai
Kemenaker
RI

Infopublik.id

Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher
Hanubun secara simbolis menyerahkan
bantuan Tunai kepada 2.184 orang peserta
BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Malra
yang merupakan bantuan Tunai dari
Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Penyerahan secara simbolis kepada
perwakilan penerima Bantuan Tunai
Kementerian Ketenagakerjaan berlangsung
di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara,
Selasa (8/11/2022). Kegiatan ini dihadiri
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,
Komandan Kesatuan TNI/Polri, Staf Ahli
Bupati, Asisten Setda Malra, Pimpinan
Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
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Maluku Tenggara, Kepala Kantor Pos TualMalra dan Kepala BPJS Tenaga Kerja Maluku
Tenggara. MC.Malra/Seta.
40. 08
November
2022

Berapa Gaji Neutral
Sopir
Ambulance?
Cukup
Menggiurka
n

Idx Channel

41. 08
November
2022

BSU Rp600. Neutral
000 Cair
Lewat
Kantor Pos,
Ini Cara
Mencairkan
dan
Dokumen
yang Wajib
Dibawa

Pikiran Rakyat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Depok
mencairkan BSU Rp600. 000 melalui Kantor
Pos. Pekerja yang terdaftar sebagai penerima
BSU bisa mencairkan dana bantuan Rp600.
000 di Kantor Pos dengan menyiapkan
beberapa dokumen. Dokumen tersebut
digunakan untuk validasi kebenaran
terdaftar menjadi penerima BSU dan bisa
mencairkan Rp600. 000 lewat Kantor Pos.
Sebelum datang ke Kantor Pos, Anda perlu
memastikan kembali pada aplikasi Pospay
mengenai status tercantum sebagai
penerima BSU Rp600.000. Ikuti langkahlangkah di bawah ini untuk cek penerima
BSU Rp600.000. - Unduh aplikasi Pospay
melalui Play Store.

42. 08
November
2022

UMP Naik Neutral
Tahun
Depan,
Menko
Airlangga:
Lebih Besar
dari Tahun
Ini

Ddtc News
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Banyak orang penasaran berapa gaji sopir
ambulance per bulan. Berikut ini IDXChannel
mengulas informasi mengenai gaji sopir
ambulance. Gaji Sopir Ambulance. UU No. 13
tahun 2013; Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017; PP
No. 78 Tahun 2015; Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP.49/MEN/IV/2004. Berdasarkan pada
beberapa aturan tersebut, maka gaji sopir
ambulance tidak boleh lebih rendah dari
Upah Minimum Regional (UMR).

Besaran UMP akan ditetapkan berdasarkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada
kuartal III/2022. Selain itu, Kemenaker telah
menerima 20 jenis data dari Badan Pusat
Statistikyang akan diolah untuk penetapan
UMP 2023. Menko Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto memperkirakan kenaikan
upah minimum provinsipada 2023 akan lebih
besar dibandingkan dengan tahun ini
mengingat pertumbuhan ekonomi kuartal
III/2022 mampu mencapai 5,72%. "Tentu

harapannya upah minimum itu akan lebih
baik dari tahun lalu.
43. 08
November
2022

Ganjar Tepis Negative
Isu PHK
Massal
Industri
Tekstil di
Jawa Tengah

Lingkarjateng SEMARANG, Lingkarjateng.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
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 di
Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada
Senin, 7 November 2022. Menurutnya,
terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak
bersifat massal.

44. 08
November
2022

PHK Masih Negative
Marak,
Kemnaker
Siapkan
Strategi
Tekan
Penganggur
an

Sindo News

Langkah lain untuk mengurangi tingkat
pengangguran yang disebabkan oleh PHK,
Kemnaker juga mempunyai program JKP
(Jaminan Kehilangan Pekerjaaan).
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker )
mendorong pemerintah daerah (pemda)
menyelenggarakan job fair untuk
mempertemukan antara pencari dan
pemberi kerja. Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro
Putri menjelaskan, tingkat pengangguran
terbuka (TPT) per Agustus 2022 baru turun
sebesar 0,63% dibandingkan dengan Agustus
2021."Hampir semua dinas tenaga kerja dan
dengan dana APBD memiliki program job
fair. "Teman-teman pekerja yang terpaksa
sudah kena PHK, kita dorong untuk ikut JKP,"
sambungnya.

45. 08
November
2022

Bupati Ende Negative
Lakukan
Penyerahan
Simbolis
Bantuan
Subsidi

Floresku.com

Bupati Ende didampingi Kadis Transnaker,
Kasad Pol PP bersama Kepala Kantor Pos
Ebde Saat menyerahkan BSU secara simbolis
kepada penerima, Ende, Selasa (8/11). ENDE
(Floresku.com) - Bupati Ende, Djafar Achmad
menyerahkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tahun 2022 secara simbolis kepada 2593
penerima. Penyerahan bantuan BSU secara
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Upah Tahun
2022

simbolis dilakukan Bupati dan didampingi
Kepala Dinas Transnaker Kabupaten Ende
tahun kepada 2593 tahun 2022 berlangsung
dihalaman Kantor Pos Ende.

46. 08
November
2022

Tanggapan Negative
Ridwan
Kamil
Terkait Isu
PHK MEDIAETAM
.COM

Mediaetam.co Mediaetam.com, Jakarta- Gubernur Jawa
m
Barat (Jawa Barat) Ridwan Kamil atau yang
sering dipanggil Emil memberikan strategi
agar dapat mencegah gelombang PHK saat
krisis global mengancam. Sumber : Ridwan
Kamil Buka Suara soal Marak Ancaman PHK
Pekerja Editor : Eny Lestiani. Emil
mengatakan pemerintah provinsi (pemprov)
akan selalu berusaha untuk meningkatkan
perlindungan dan kemudahan dalam usaha.
"Kalau market-nya tidak ada kan susah.

47. 08
November
2022

Bocoran
Menaker:
Upah
Minimum
2023 Naik
Tinggi

Liputan 6

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan, upah minimum tahun
2023 relatif akan lebih tinggi, dibandingkan
dengan upah minimum 2022. "Pertumbuhan
ekonomi dan inflasi pada dasarnya sudah
dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif
akan lebih tinggi, dibandingkan dengan upah
minimum 2022 dengan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi," kata Menaker dalam
Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa
(8/11/2022). Lebih lanjut, Menaker
menjelaskan, upah minimum memiliki arti
sebagai perlindungan kepada pekerja atau
buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu
rendah, akibat ketidak seimbangan pasar
kerja. Penghitungan tersebut disesuaikan
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi.

48. 08
November
2022

2.184 Warga Positive
Maluku
Tenggara
Terima
Bantuan
Tunai
Kemenaker
RI

Poros Timur

Porostimur.com, Langgur- Bupati Maluku
Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun
secara simbolis menyerahkan bantuan Tunai
kepada 2.184 orang peserta BPJS
Ketenagakerjaan di Kabupaten Malra yang
merupakan bantuan Tunai dari Kementerian
Ketenagakerjaan RI. Penyerahan secara
simbolis kepada perwakilan penerima
Bantuan Tunai Kementerian Ketenagakerjaan
berlangsung di Aula Kantor Bupati Maluku
Tenggara, Selasa (8/11/2022). Bupati

Neutral
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menegaskan, bantuan ini juga dapat
meningkatkan daya beli dan kesejahetaraan
masyarakat khususnya di Maluku Tenggara
karena ikut mendukung sektor usaha
masyarakat lainnya. Disampaikan, sesuai
data jumlah penerima secara Nasional dan
Maluku Tenggara ini akan dilakukan proses
screening/uji data yang sesuai kriteria atau
ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.
49. 08
November
2022

Cuma
Neutral
Simulasi,
UMK
Deliserdang
Naik Tidak
Sampai Satu
Persen,
Hanya Rp 20
Ribuan

Prohaba

Sayangnya, simulasi kenaikan UMK
Deliserdang ini tidak sampai satu persen.
Hitung, maka UMK Deliserdang ini naiknya
cuma berkisar Rp 20 ribuan saja. Pemkab
Deliserdang melakukan simulasi kenaikan
Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk
tahun 2023. Tapi ini masih simulasi sifatnya,"
kata Kadis Ketenagakerjaan Kabupaten
Deliserdang, Binsar Sitanggang, Selasa
(6/11/2022).

50. 08
November
2022

JADWAL
Negative
Penetapan
UMK
Surabaya
2023 dan
Daerah Lain,
Serta
Kisaran
Dibocorkan
Wali Kota Eri
Cahyadi

Tribun News
Surabaya

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
kembali memberikan info terbaru mengenai
UMK Surabaya 2023 dan daerah lain.
Terbaru, Kemnaker memberikan jadwal
penetapan UMK Surabaya 2023. Simak
Update Info Kenaikan UMK Surabaya 2023
dan Daerah Lain.. Jelang penetapan UM
2023, sudah mulai banyak yang menanyakan
berapa besaran UMK Surabaya 2023.

51. 08
November
2022

Ssst!
Neutral
Menaker
Bocorin
Kenaikan
Upah 2023,
Naik Lebih
Tinggi

Cnbc Indonesia "Pada dasarnya sudah bisa dilihat upah
minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibanding tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelas
Menaker dalam Rapat Dengar Pendapat
Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).
Sebelumnya Dirjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
Indah Anggoro Putri menjelaskan bulan ini
akan mengumumkan penetapan upah
minimum, yang selanjutnya akan disambut
penetapan UMP dari gubernur. "Sesuai
dengan peraturan Insya Allah 21 November
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menaker akan umumkan rata-rata upah
minimum nasional dan provinsi, dilanjutkan
penetapan oleh gubernur 30 November
2023," kata Indah dalam konferensi Pers,
(7/11/2022). Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengungkapkan penetapan upah
minimum pada tahun 2023 lebih tinggi dari
tahun 2022.
52. 08
November
2022

Ssst!
Neutral
Menaker
Bocorin
Kenaikan
Upah 2023,
Naik Lebih
Tinggi

Pantau24jam.c "Pada dasarnya sudah bisa dilihat upah
om
minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibanding tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelas
Menaker dalam Rapat Dengar Pendapat
Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).
Sebelumnya Dirjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
Indah Anggoro Putri menjelaskan bulan ini
akan mengumumkan penetapan upah
minimum, yang selanjutnya akan disambut
penetapan UMP dari gubernur. "Sesuai
dengan peraturan Insya Allah 21 November
menaker akan umumkan rata-rata upah
minimum nasional dan provinsi, dilanjutkan
penetapan oleh gubernur 30 November
2023," kata Indah dalam konferensi Pers,
(7/11/2022). Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengungkapkan penetapan upah
minimum pada tahun 2023 lebih tinggi dari
tahun 2022.

53. 08
November
2022

Menko
Airlangga:
Indonesia
Akan
Menjadi
Perhatian
Dunia

Wahananews.c Ditengah pelambatan pertumbuhan ekonomi
o
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. Dengan ditopang
oleh 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

Positive
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tengah tren kenaikan inflasi global," ungkap
Menko Airlangga. Kuatnya pertumbuhan
ekonomi domestik pada Triwulan III-2022
juga ditopang oleh kinerja neraca
perdagangan Indonesia yang menunjukkan
surplus sebesar US$14.92 miliar, atau
tumbuh sebesar 12,58% (yoy).
54. 08
November
2022

Segera
Negative
Diumumkan,
Menaker
Bocorkan
Upah
Minimum
2023 Naik
Tinggi

Jawa Pos

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan upah minimum atau
UM tahun 2023 akan lebih tinggi
dibandingkan dengan upah di tahun 2022.
"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa
upah minimun tahun 2023 relatif akan lebih
tinggi dibandingkan upah tahun 2022 dengan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata
Menaker dalam rapat kerja dengan Komisi IX
DPR RI, Selasa (8/11). Meski menyebut naik,
Menaker Ida tidak menyebutkan angka pasti
terkait presentase kenaikan upah minimum
di tahun 2023. Hal ini terlihat dari data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang telah
rilis.

55. 08
November
2022

Kemnaker Negative
Catat 10
Ribu Orang
Kena PHK
per
September
2022

Idn Times

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mencatat telah terjadi pemutusan hubungan
kerja (PHK) kepada 10.765 pekerja per
September 2022 ini. Angkanya kembali turun
menjadi 10.765 kasus per September 2022.
Namun, memang terjadi peningkatan sampai
dengan September 2022 ini. Angka ini lebih
rendah dibandingkan kasus PHK di 2 tahun
sebelumnya.

56. 08
November
2022

Menaker: Neutral
Upah
minimum
2023 akan
relatif lebih
tinggi
dibanding
2022

Antara Sulteng Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
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Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
"Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah
minimum yakni upah layak seperti struktur
skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
57. 08
November
2022

Menaker: Neutral
Upah
minimum
2023 akan
relatif lebih
tinggi
dibanding
2022

Antara

Perlu didorong penerapan upah di luar upah
minimum Jakarta (ANTARA)- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka
upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih
tinggi dibandingkan tahun ini. "Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah
minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
"Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah
minimum yakni upah layak seperti struktur
skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.

58. 08
November
2022

Menaker: Neutral
Upah
minimum
2023 akan
lebih tinggi
dari 2022

Antara Sulsel

- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
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inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
"Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah
minimum yakni upah layak seperti struktur
skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah..
59. 08
November
2022

Menaker
Neutral
Sebut UMP
2023 Masih
Diformulasik
an oleh
Pemerintah

Republika

60. 08
November
2022

Cara
Positive
Mengetahui
Anda Dapat
BSU Tahap
7, Siapkan
HP dan Ikuti
Langkahlangkah ini

Pikiran Rakyat Pemerintah sudah menyalurkan Bantuan
Depok
Subsidi Upah atau BSU tahap 7, dan bisa
diambil di Kantor Pos. BSU tahap 7 atau BLT
subsidi gaji Rp600.000, bisa diambil dan
dicairkan di Kantor Pos yang sudah ditunjuk
sebagai penyalur. Untuk bisa mencairkan
BSU tahap 7 di Kantor Pos, Anda terlebih
dulu harus mendownload aplikasi PosPay di
Play Store atau App Store. Namun, sebelum
bisa mencairkan BLT subsidi gaji Rp600.000,
Anda harus mengecek apakah nama Anda
terdaftar sebagai penerima BSU.

61. 08
November
2022

Cara
Positive
Mencairkan
BSU 2022
Tahap 7 di
Kantor Pos,
Siapkan KTP
dan QR
Code di

Tribun News
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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 masukan-masukan yang diterima
dari berbagai pihak telah disepakati maka
akan diumumkan pada 21 November
mendatang.

Berikut cara mencairkan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) 2022 tahap 7 melalui Kantor Pos.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
telah menyalurkan BSU tahap 7 melalui
Kantor Pos pada awal November 2022.
Proses penyaluran BSU tahap 7 melalui
Kantor Pos juga telah disampaikan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida

Aplikasi
Pospay

Fauziyah. "Penyaluran BSU tahap VII melalui
Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak
beberapa hari kemarin," kata Ida melalui
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada Rabu
(2/11/2022).

62. 08
November
2022

Menaker RI: Neutral
upah
minimum
2023 akan
relatif lebih
tinggi
dibanding
2022 ANTARA
News
Bangka
Belitung

Antara Babel

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
"Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah
minimum yakni upah layak seperti struktur
skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.

63. 08
November
2022

Menaker: Neutral
Upah
Minimum
2023 akan
Relatif Lebih
Tinggi
Dibanding
2022 Benuanta

Benuanta

Jakarta- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
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menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
"Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah
minimum yakni upah layak seperti struktur
skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
64. 08
November
2022

Pemerintah Neutral
Indonesia
Hadiri
Sidang ILO
GB ke-346 di
Jenewa
Swiss

Wartapembaru Pemerintah Indonesia yang diwakili
an.co.id
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan
Perwakilan Tetap RI untuk PBB menghadiri
Sidang Governing Body (GB) International
Labour Organization (ILO) Sesi ke-346 di
Jenewa Swiss. Sebagai informasi Indonesia
merupakan anggota reguler GB ILO periode
2021-2024 dan menjadi koordinator negara
anggota ASEAN di ILO. Indonesia memiliki
suara dalam berbagai mandat yang berkaitan
dengan kerja ILO tersebut. Sidang GB ILO
yang berlangsung dari tanggal 31 Oktober-10
November 2022 tersebut, tercatat peserta
dari pemerintah yang telah menyampaikan
kehadirannya dalam accredited persons
sebanyak 120 negara.

65. 08
November
2022

Menaker: Neutral
Upah
minimum
2023 akan
relatif lebih
tinggi
dibanding
2022

Antara Papua Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
"Kemudian (masukan) berikutnya perlu
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didorong penerapan upah di luar upah
minimum yakni upah layak seperti struktur
skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
66. 08
November
2022

Menaker: Neutral
Upah
minimum
2023 akan
relatif lebih
tinggi
dibanding
2022

Antara Riau

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
"Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah
minimum yakni upah layak seperti struktur
skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.

67. 08
November
2022

Airlangga Neutral
Hartarto:
Indonesia
Masih Bisa
Keluar dari
Resesi
Tahun
Depan

Ekpos.com

Com- Menko Perekonomian, Airlangga
Hartarto menegaskan kembali pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang kembali
mencatatkan kinerja impresif saat ini, di
tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi
global dengan perkiraan akan terjadinya
resesi yang melanda dunia pada 2023.
Artinya, mereka sepakat dengan kita bahwa
Indonesia Indonesia bisa menjadi the bright
spot in the dark, jadi masih bisa keluar dari
resesi di tahun depan," ungkap Menko
Airlangga optimistis. "Tren pertumbuhan
ekonomi solid sejak awal tahun 2022," ujar
Airlangga Hartarto. "Pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada Triwulan III-2022 ini akan
dapat menjadi bekal yang cukup kuat untuk
menghadapi potensi resesi global di 2023.
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68. 08
November
2022

Sidang GB Neutral
ILO ke-346,
ASEAN
Dorong
Kurangi
Ketidaksetar
aan di Dunia
Kerja

Wartapembaru Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
an.co.id
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadiri
Governing Body International Labour
Organization (GB ILO) ke-346 di Jenewa,
Swiss. Indonesia merupakan anggota reguler
GB ILO periode 2021-2024. "Berbicara atas
nama negara Anggota ASEAN
mengungkapkan pentingnya mengurangi
ketidaksetaraan di dunia kerja, sebagai
sarana untuk menciptakan lingkungan kerja
yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan aman
untuk semua," ujar Anwar. Ditambahkan
Sekjen Anwar, ASEAN memandang perlunya
ILO untuk melibatkan organisasi regional
seperti ASEAN dan pihak-pihak terkait untuk
mempercepat implementasi strategi ILO.

69. 08
November
2022

Kemnaker Positive
Dorong
Pemda
Gelar Job
Fair untuk
Tekan Angka
Penganggur
an

Inews Portal

70. 08
November
2022

Menaker
Neutral
sebut upah
minimum
2023 akan
relatif lebih
tinggi

Antara Maluku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mendorong setiap pemerintah daerah
(Pemda) menyelenggarakan Job Fair untuk
menemukan antara pencari kerja dan
pemberi kerja. "Hampir semua dinas tenaga
kerja dan dengan dana APBD memiliki
program Job Fair, arahan Bu Menteri (Ida
Fauziyah) kita dorong Job Fair ini dilakukan
secara masif dan semuanya gratis bagi para
pencari kerja," ujar Indah dalam konferensi
pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Kuartal III dikutip, Selasa (8/11/2022). Hal ini
bertujuan untuk mengurangi dampak dari
pandemi Covid-19 yang menyisakan
peningkatan angka pengangguran pada dua
tahun terkahir. Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro
Putri mengatakan, tingkat pengangguran
terbuka (TPT) per Agustus 2022 baru turun
sebesar 0,63 persen dibandingkan dengan
Agustus 2021.

dibanding
2022

sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
"Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah
minimum yakni upah layak seperti struktur
skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.

71. 08
November
2022

Airlangga Neutral
Hartarto:
Indonesia
Masih Bisa
Keluar dari
Resesi
Tahun
Depan

Laras Post
Online

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
menegaskan kembali pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang kembali mencatatkan kinerja
impresif saat ini, di tengah pelambatan
pertumbuhan ekonomi global dengan
perkiraan akan terjadinya resesi yang
melanda dunia pada 2023. Artinya, mereka
sepakat dengan kita bahwa Indonesia
Indonesia bisa menjadi the bright spot in the
dark, jadi masih bisa keluar dari resesi di
tahun depan," ungkap Menko Airlangga
optimistis. "Tren pertumbuhan ekonomi
solid sejak awal tahun 2022," ujar Airlangga
Hartarto. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada Triwulan III-2022 ini akan dapat
menjadi bekal yang cukup kuat untuk
menghadapi potensi resesi global di 2023.

72. 08
November
2022

Menaker
Neutral
Tegaskan
UMR 2023
akan Relatif
Lebih Tinggi
Dibanding
2022

Tvonenews

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan upah minimum tahun
2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
tahun ini, jika mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. "Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah
minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
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rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
"Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah
minimum yakni upah layak seperti struktur
skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
73. 08
November
2022

Pilot Mogok Negative
Massal, 12
Ribu
Penumpang
Kenya
Airways
Terdampak

Idn Times

Hal itu berdampak pada penerbangan sekitar
12 ribu penumpang. Tindakan para pilot yang
menolak bekerja ini mengganggu
penerbangan sekitar 12 ribu penumpang.
Sekitar 2 ribu penumpang yang terdampak
telah terbang setelah 23 pilot bertugas.
Pemogokan pilot maskapai penerbangan
nasional Kenya, Kenya Airways, pada Senin
(7/11/2022) telah memasuki hari ketiga.

74. 08
November
2022

Perang
Negative
Pendapat
Pengusaha
dan Buruh
soal
Hitungan
UMP 2023

Liputan 6

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan
akan mengumumkan rata-rata upah
minimum nasional dan upah minimum
provinsi atau UMP 2023 pada 21 November
2022. "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. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
menyampaikan bahwa terdapat perbedaan
pendapat antara pengusaha dan buruh
terkait penghitungan upah minimum

93

menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
75. 08
November
2022

Menaker
Negative
Bocorkan
Upah
Minimum
2023 Akan
Relatif Lebih
Tinggi Bicara
Network

Bicaranetwork. bicaranetwork.com- Menaker Ida Fauziyah
com
mengatakan dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka
upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih
tinggi dibandingkan tahun ini. "Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah
minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker dalam rapat kerja
dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, sambung
Menaker, terus menunjukkan perbaikan
sejak triwulan II 2021 dengan kekuatan
ekonomi Indonesia berada pada konsumsi
rumah tangga yang mencapai 50,38 persen
dari total PDB pada triwulan III 2022
sehingga mempengaruhi upah minimum.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.

76. 08
November
2022

Menaker
Neutral
sebut upah
minimum
2023 relatif
meningkat
dibanding
2022

Antara Kepri
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif meningkat
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Com dengan judul: Menaker: Upah minimum
2023 akan relatif lebih tinggi dibanding 2022.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September

2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
77. 08
November
2022

Menaker: Neutral
Upah
Minimum
2023 Relatif
Akan Lebih
Tinggi
Dibanding
Tahun Ini

Kompas

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan bahwa upah minimum
tahun 2023 akan naik. Dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi, lanjut
Menaker, penetapan upah minimum juga
meliputi penyesuaian upah minimum
provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK). Menaker
menjelaskan, penyesuaian UMP dan UMK ini
meliputi 20 jenis data yang didapat Badan
Pusat Statistik (BPS), kemudian diserahkan
kepada Kemenaker. Kemudian yang
berikutnya masukannya adalah perlu
kepastian hukum atas gugatan upah
minimum Tahun 2022 di beberapa wilayah,"
papar Menaker.

78. 08
November
2022

Menko
Positive
Perekonomi
an:
Pertumbuha
n Ekonomi
Indonesia
Kembali
Mencatatka
n Kinerja
Impresif

Mimbar

JAKARTA- Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto menegaskan kembali pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang kembali
mencatatkan kinerja impresif saat ini, di
tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi
global dengan perkiraan akan terjadinya
resesi yang melanda dunia pada 2023.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
Triwulan III-2022 ini akan dapat menjadi
bekal yang cukup kuat untuk menghadapi
potensi resesi global di 2023. Di sisi lain,
Indonesia juga mengalami deflasi di bulan
terakhir sehingga pertumbuhan ekonomi
menjadi berkualitas, sambung Airlangga.
"Kita juga terus melanjutkan reformasi
struktural yang dilakukan melalui
implementasi Undang-Undang Cipta Kerja,"
papar papar Menko Perekonomian dalam
konfrensi pers PDB Triwulan III-2022 yang
juga dihadiri Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita dan Dirjen PHIJSK
Kementerian Ketenagakerjaan Indah
Anggoro Putri, Senin (7/11).

95

79. 08
November
2022

Menaker
Neutral
Sebut Upah
Minimum
2023 Akan
Relatif Lebih
Tinggi
Dibanding
2022, Ini
Alasannya

Koran Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa
(8/11). Masih Dihitung, Menaker Ida Ungkap
UMP 2023 Bakal Ditetapkan 21 November.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini.

80. 08
November
2022

Menaker Ida Negative
Bocorkan
Upah
Minimum
2023 Bakal
Lebih Tinggi
Dibanding
2022

Koran Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan besaran upah
minimum (UM) 2023 akan lebih tinggi
dibandingkan UM tahun 2022. Menaker
Dorong Semakin Banyak Perusahaan
Terapkan SMK3. Masih Dihitung, Menaker
Ida Ungkap UMP 2023 Bakal Ditetapkan 21
November. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan besaran
upah minimum (UM) 2023 akan lebih tinggi
dibandingkan UM tahun 2022.

81. 08
November
2022

Ada
Positive
Ancaman
Resesi
Global, Ini
Strategi
Menaker
Hindari
'Badai' PHK

Detik

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah turut mengantisipasi ancaman
resesi global di 2023 yang dampaknya akan
ikut menyeret sektor ketenagakerjaan.
Berbagai strategi telah dipersiapkan untuk
mencegah PHK meski kondisi ekonomi
Indonesia diperkirakan jauh dari resesi. Ini
merupakan upaya Kemnaker untuk
mengintegrasikan berbagai layanan
ketenagakerjaan dalam satu platform.
"Meskipun kita masih optimis, tapi tetap saja
pemerintah perlu melakukan strategi dan
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perlu menyiapkan langkah menghadapi
kondisi global," kata Ida dalam rapat kerja
dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).
82. 08
November
2022

UMK 2023 Neutral
Diumumkan
30
November,
Segini
Besaran
UMK Bogor
2022, 5
Tertinggi di
Jawa Barat

Tribun News
Bogor

Sebelum mengetahui besaran yang masih
akan dimumkan akhir bulan, cek lagi UMK
Bogor saat ini yang sudah ditetapkan
pemerintah. Kota Bekasi Rp 4.816.921,17
Kabupaten Karawang Rp 4.798.312,00
Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90 Kota
Depok Rp 4.377.231,93 Kota Bogor Rp
4.330.249,57 Kabupaten Bogor Rp
4.217.206,00 Kabupaten Purwakarta Rp
4.173.568,61 Kota Bandung Rp 3.774.860,78
Kota Cimahi Rp 3.272.668,50 Kabupaten
Bandung Barat Rp 3.248.283,28 Kabupaten
Sumedang Rp 3.241.929,67 Kabupaten
Bandung Rp 3.241.929,67 Kabupaten
Sukabumi Rp 3.125.444,72 Kabupaten
Sumedang Rp 3.064.218,08 Kabupaten
Cianjur Rp 2.699.814,40 Kota Sukabumi Rp
2.562.434,01 Kabupaten Indramayu Rp
2.391.567,15 Kota Tasikmalaya Rp
2.363.389,67 Kabupaten Tasikmalaya Rp
2.326.772,46 Kota Cirebon Rp 2.304.943,51
21 Kabupaten Cirebon Rp 2.279.982,77
Kabupaten Majalengka Rp 2.027.619,04
Kabupaten Garut Rp 1.975.220,92 24
Kabupaten Kuningan Rp 1.908.102,17
Kabupaten Ciamis Rp 1.897.867,14
Kabupaten Pangandaran Rp 1.884.364,08 27
Kota Banjar Rp 1.852.099,52. Jelang putusan
upah miminum 2023, sejumlah menuntut
adanya kenaikan upah. Pihak menuntut
kenaikan upah tahun 2023 sebesar 13
persen, termasuk di Kota Bogor. Ia
mengatakan, para di Kota Bogor berharap
ada kenaikan upah minimun 2023 sebanyak
10-13 persen.

83. 08
November
2022

UMP Papua Neutral
Barat 2023,
Disnakertra
ns Tunggu
Instruksi
Pusat

Tribun News
Papua Barat

Sehingga, pemerintah provinsi tidak dapat
mengambil kebijakan terlebih dahulu untuk
menetapkan besaran UMP tahun 2023. Jika
sudah ada, Dewan Pengupahan Papua Barat
melakukan rapat penetapan," ujarnya. Ia
menerangkan, batas akhir penetapan UMP
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tahun 2023 di seluruh Indonesia adalah 19
November 2022. Meski demikian,
Pemerintah Provinsi Papua Barat terpaksa
menaikan besaran UMP tahun 2022 sedikit
lebih tinggi dari ketentuan pemerintah pusat.
84. 08
November
2022

Menaker: Neutral
Upah
minimum
2023 akan
relatif lebih
tinggi
dibanding
2022

Antara Sumsel Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
"Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah
minimum yakni upah layak seperti struktur
skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.

85. 08
November
2022

Upah
Neutral
minimum
2023 akan
relatif lebih
tinggi
dibanding
2022

Antara
Mataram
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan

menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya,
terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan
II 2021 dengan kekuatan ekonomi Indonesia
berada pada konsumsi rumah tangga yang
mencapai 50,38 persen dari total PDB pada
triwulan III 2022.
86. 08
November
2022

Menaker: Neutral
Upah
minimum
pada 2023
akan relatif
lebih tinggi
dibanding
tahun ini

Antara Bogor

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
"Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah
minimum yakni upah layak seperti struktur
skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.

87. 08
November
2022

Bocoran
Neutral
Menaker:
Kenaikan
UMP 2023
Bakal Lebih
Tinggi dari
2022

Idn Times

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menjamin bahwa kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) 2023 bakal lebih
tinggi dibandingkan kenaikan yang terjadi di
tahun ini. "Pertumbuhan ekonomi dan inflasi
pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa
upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih
tinggi dibandingkan upah minimum tahun
2022 dengan data pertumbuhan ekonomi
dan inflasi," katanya dalam rapat kerja
dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).
Berdasarkan PP 36/2021, langkah-langkah
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penetapan upah minimum provinsi (UMP)
dan upah minimum kabupaten/kota (UMK),
yakni permintaan data untuk penghitungan
UMP dan UMK (20 jenis data) dari Kemnaker
kepada BPS. Kemudian penyampaian data
untuk penghitungan UMP dan UMK dari
Kemnaker kepada seluruh gubernur.
88. 08
November
2022

Menaker
Negative
Bocorkan
Besaran
Upah
Minimum
2023, Upah
Relatif Lebih
Tinggi

Tribun News
Banyumas

UMK 2023 Menaker Bocorkan Besaran Upah
Minimum 2023, Upah Relatif Lebih Tinggi Ida
Fauziyah mengacu Undang-Undang (UU)
Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX
DPR RI, Selasa (8/11/2022) mengatakan
dengan mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka
upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih
tinggi dibandingkan tahun ini. Dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi, lanjut
Menaker, penetapan upah minimum juga
meliputi penyesuaian upah minimum
provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK). Menaker
menjelaskan, penyesuaian UMP dan UMK ini
meliputi 20 jenis data yang didapat Badan
Pusat Statistik (BPS), kemudian diserahkan
kepada Kemenaker.

89. 08
November
2022

Horeee!
Neutral
Upah
Minimum
2023 Bakal
Lebih Tinggi
Dibanding
Tahun Ini

Detik

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan upah minimum 2023
akan lebih tinggi dibandingkan di 2022.
Dengan begitu dapat dipastikan bahwa upah
pekerja di 2023 akan naik. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan
dengan upah minimum 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida
dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI,
Selasa (8/11/2022). Ida mengatakan
perhitungan tersebut disesuaikan dengan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

100

90. 08
November
2022

BSU Tahap 8 Neutral
Cair Pekan
Ini? Cek
Nama
Penerima
Melalui
bpjsketenag
akerjaan.go.
id

Pikiran Rakyat Klik pilihan Cek Status Calon Penerima BSU".
Depok
Saat ini banyak pekerja yang menantikan
jadwal pencairan BSU 2022 tahap 8 dan cara
cek nama penerima subsidi gaji Rp600.000.
Berdasarkan pengalaman pada tahap-tahap
sebelumnya, BSU tahap 8 akan cair usai
Kemnaker menerima data calon penerima
bantuan dana BSU dari BPJS
Ketenagakerjaan. Setelah proses verifikasi
data selesai dilakukan maka Kemnaker akan
segera mengumumkan secara resmi
penyaluran BSU tahap 8 ini. Dilansir
PikiranRakyat-Depok.com dari website BPJS
Ketenagakerjaan, berikut pengecekan
penerima BSU tahap 8.

91. 08
November
2022

MENAKER : Neutral
UPAH
MINIMUM
2023 AKAN
RELATIF
LEBIH
TINGGI
DIBANDING
2022.

Iqplus

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya,
terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan
II 2021 dengan kekuatan ekonomi Indonesia
berada pada konsumsi rumah tangga yang
mencapai 50,38 persen dari total PDB pada
triwulan III 2022.

92. 08
November
2022

UMP 2023 Neutral
Diumumkan
21
November

Nusabali

"Sebagaimana regulasi yang ada, bahwa yang
akan menetapkan dan mengumumkan upah
20adalah Gubernur, yang akan menetapkan
untuk UMP 20 diumumkan 21 November,
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untuk UMK akan diumumkan 30 November,"
bebernya. Pemerintah bakal mengumumkan
besaran upah minimum 20pada 21
November 20mendatang. Menteri
Koordinator bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto mengungkap sedikit bocoran
mengenai besaran upah minimum provinsi
atau UMP 20 Kendati, dia tidak mengungkap
angka taksiran besaran upahnya. Menyusul
data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang
sudah diterima Kementerian
Ketenagakerjaan sebagai salah satu acuan
formulasi penetapan upah.
93. 08
November
2022

Upah
Neutral
minimum
2023 Akan
Relatif Lebih
Tinggi Dari
Tahun Ini

Westjavatoday. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
com
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya,
terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan
II 2021 dengan kekuatan ekonomi Indonesia
berada pada konsumsi rumah tangga yang
mencapai 50,38 persen dari total PDB pada
triwulan III 2022.

94. 08
November
2022

Segera
Neutral
Diumumkan
Upah
Minimum
2023,
Menaker:

Radar Sulbar
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan upah minimum atau
UM tahun 2023 akan lebih tinggi
dibandingkan dengan upah di tahun 2022.
"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa
upah minimun tahun 2023 relatif akan lebih

Relatif akan
Lebih Tinggi

tinggi dibandingkan upah tahun 2022 dengan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata
Menaker dalam rapat kerja dengan Komisi IX
DPR RI, Selasa (8/11). Meski menyebut naik,
Menaker Ida tidak menyebutkan angka pasti
terkait presentase kenaikan upah minimum
di tahun 2023. Hal ini terlihat dari data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang telah
rilis.

95. 08
November
2022

Menaker: Negative
Jumlah
Penganggur
an yang
Terdampak
Covid-19
Turun
Signifikan
pada
Agustus
2022 |
31left

31left.com

"Alhamdulillah di Agustus 2022, ini kita lihat
penduduk usia kerja yang terdampak Covid19 turun sangat signinfikan menjadi 4,15
juta," kata Ida Fauziyah. TRIBUNNEWS.COM,
JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan ada
perbaikan pada kondisi penduduk usia kerja
seusai pandemi Covid-19. Hal itu
disampaikannya saat rapat kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa
(8/11/2022).

96. 08
November
2022

Ida
Neutral
Fauziyah:
Upah
minimum
2023 akan
relatif lebih
tinggi
dibanding
2022 ANTARA
News Jawa
Timur

Antara Jatim

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
"Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah
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minimum yakni upah layak seperti struktur
skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
97. 08
November
2022

Menaker: Neutral
Upah
minimum
2023 akan
relatif lebih
tinggi
dibanding
2022

Antara
Bengkulu

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa
upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih
tinggi dibandingkan upah minimum tahun
2022 dengan data pertumbuhan ekonomi
dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah
dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Com dengan judul: Menaker: Upah minimum
2023 akan relatif lebih tinggi dibanding 2022.
Ida Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. Persiapan penetapan
upah minimum untuk 2023 sendiri telah
dimulai sejak September 2022 ketika
Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.

98. 08
November
2022

Menaker: Negative
Jumlah
Penganggur
an yang
Terdampak
Covid-19
Turun
Signifikan
pada
Agustus
2022

Tribun News

"Alhamdulillah di Agustus 2022, ini kita lihat
penduduk usia kerja yang terdampak Covid19 turun sangat signinfikan menjadi 4,15
juta," kata Ida Fauziyah. "Jadi pada Agustus
2022, jumlah pengangguran pekerja yang
sementara tidak bekerja dan mengalami
pengurangan jam kerja karena Covid-19 ini
turunya sangat signifikan," tuturnya. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan ada perbaikan pada kondisi
penduduk usia kerja seusai pandemi Covid19. Hal itu disampaikannya saat rapat kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa
(8/11/2022).

99. 08
November
2022

Kemnaker Neutral
pada 21
November
Bakal

Wongkito.co

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Indah Anggoro Putri mengungkapkan Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2023 akan
diumumkan segera. Menteri
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Umumkan
UMP 2023

Ketenegakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
akan mengumumkan langsung upah nasional
2023 pada 21 November 2022. Selanjutnya
besaran upah minimum kabupaten/kota
pada 2023 akan diumumkan para kepala
daerah pada 31 November 2022. "Sesuai
dengan peraturan 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 kuartal III,
dilansir Selasa, 8 November 2022.

100 08
. November
2022

Ekonomi
Positive
Membaik,
Pemerintah
Pastikan
UMP 2023
Naik

Merdeka

101 08
. November
2022

Kapan BSU Neutral
Tahap 8
Cair? Ini
Jadwal dan
Cara
Pencairan di
Lembaga
Penyalur

Pikiran Rakyat BSU tahap 8 akan mulai disalurkan oleh
Depok
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
melalui lembaga penyalur Bank Himbara dan
PT Pos Indonesia. Penyaluran BSU tahap 8 ini
akan menyasar kepada para pekerja atau
buruh yang tercatat sebagai penerima
bantuan subsidi upah tahun 2022.
Sebagaimana diketahui, Kemnaker telah
menyalurkan BSU 2022 untuk 7 tahap
pencairan dengan masing-masing penerima
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Ekonomi RI Positif, Airlangga Pastikan UMP
Bakal NaikHore, Kenaikan UMP akan
Diumumkan 21 November 2022. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memastikan,
upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih
tinggi, dibandingkan dengan upah minimum
tahun 2022. "Pertumbuhan ekonomi dan
inflasi pada dasarnya sudah dilihat bahwa
upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih
tinggi, dibandingkan dengan upah minimum
tahun 2022 dengan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi," kata Menaker dalam
Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa
(8/11). Selanjutnya, mekanisme penetapan
upah minimum provinsi dan upah minimum
Kabupaten dapat dilihat melalui langkahlangkah sebagai berikut, yakni permintaan
data untuk penghitungan UMP dan UMK ini
meliputi 20 jenis data, ini permohonan dari
kemnaker kepada BPS.

mendapatkan bantuan senilai Rp600.000.
Untuk pencairan BSU tahap 8 ini bisa
dilakukan melalui Bank Himbara dan PT Pos
Indonesia. Sementara, untuk jadwal
pencairan BSU tahap 8 masih diproses oleh
Kemnaker dan lembaga penyalur setiap
daerahnya.
102 08
. November
2022

UMP Jawa Neutral
Tengah
2023 Naik,
Jawa Tengah
Terendah
Tahun 2022,
Berikut
Daftar
Lengkapnya

Ayo Semarang Penetapan itu juga termasuk untuk
menentukan besaran UMP Jawa Tengah
2023. Kenaikan UMP Jawa Tengah 2023 dan
seluruh provinsi lainnya ini diucapkan
langsung Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziah. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) memastikan upah minimum
provinsi ( UMP ) dan upah Minimum
Kabupaten/Kota ( UMK ) 2023 aka terjadi
kenaikan. Diketahui, penetapan UMP dan
UMK 2023 akan diumumkan pada 21
November 2022.

103 08
. November
2022

Akmal Malik Neutral
Belum
Pastikan
Kenaikan
UMP
Sulawesi
Barat 2023

Tribun Sulbar

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal
Malik belum memastikan naik atau turunnya
upah minimum provinsi atau UMP Sulawesi
Barat 2023 dan UMR. Hal tersebut,
disampaikan Akmal Malik saat ditemui di
Gedung PKKK Jl Abdul Malik Pattana Endeng,
Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulawesi
Barat, Selasa (8/11/2022). "Kita sudah
menerima suratnya masuk dari aliansi buruh
dan segera kita rapatkan," kata Akmal Malik.
Sehingga, belum bicara naik atau turunnya
UMP di Sulawesi Barat.

104 08
. November
2022

Menaker Ida Neutral
Fauziyah
sebut upah
minimum
2023 akan
relatif lebih
tinggi
dibanding
2022

Antara Riau

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
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"Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah
minimum yakni upah layak seperti struktur
skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
105 08
. November
2022

[Berita]Men Negative
aker: Jumlah
Penganggur
an yang
Terdampak
Covid-19
Turun
Signifikan
pada
Agustus
2022

Creacorridor.co "Alhamdulillah di Agustus 2022, ini kita lihat
m
penduduk usia kerja yang terdampak Covid19 turun sangat signinfikan menjadi 4,15
juta," kata Ida Fauziyah. - Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan ada perbaikan pada kondisi
penduduk usia kerja seusai pandemi Covid19. Hal itu disampaikannya saat rapat kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa
(8/11/2022).

106 08
. November
2022

Catat Ya! 21 Neutral
November
Upah
Minimum
Provinsi
Diumumkan

Medcom.id

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
memastikan pengumuman upah minimum
provinsi (UMP) untuk 2023 akan diumumkan
pada 21 November 2022. Upah minimum
ditetapkan sesuai amanat dari UndangUndang Cipta Kerja dan PP Nomor 36 Tahun
2021 dengan melibatkan beberapa variabel
utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi,
dan hal lain. |. "Sesuai dengan peraturan,
pada 21 November akan diumumkan ratarata upah minimum nasional dan upah
minimum provinsi. Ini Dilanjutkan dengan
penetapan upah minumum kabupaten/kota
oleh gubernur pada 30 November untuk
2023," ujar Indah dilansir Media Indonesia,
Selasa, 8 November 2022.

107 08
. November
2022

Per
Negative
September
2022,
Jumlah
Pekerja
Kena PHK

Kompas

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mencatat telah terjadi pemutusan hubungan
kerja (PHK) kepada 10.765 pekerja per
September 2022. "Kalau kita lihat kasus
pemutusan hubungan kerja 2019 sampai
dengan September 2022, PHK cukup tinggi
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Mencapai
10.765
Orang

terjadi pada tahun 2020 ketika kita
mengalami pandemi Covid-19. Angkanya
kembali turun menjadi 10.765 kasus per
September 2022. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, angka
ini masih lebih rendah dibandingkan kasus
PHK pada 2 tahun sebelumnya.

108 08
. November
2022

Kabar
Positive
Gembira
untuk Buruh
dan Pekerja,
Menteri
Tenaga
Kerja
Pastikan
UMK-UMP
2023 Akan
Naik Tribuncirebo
n.com

Tribun News
Cirebon

109 08
. November
2022

Indonesia Neutral
Hadiri
Sidang ILO
GB ke-346 di
Jenewa
Swiss

Progresnews.in Pemerintah Indonesia yang diwakili
fo
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian
Luar Negeri (Kemenlu), dan Perwakilan Tetap
RI untuk PBB menghadiri Sidang Governing
Body (GB) International Labour Organization
(ILO) Sesi ke-346 di Jenewa Swiss. Sebagai
informasi Indonesia merupakan anggota
reguler GB ILO periode 2021-2024 dan
menjadi koordinator negara anggota ASEAN
di ILO. Indonesia memiliki suara dalam
berbagai mandat yang berkaitan dengan
kerja ILO tersebut. Sidang GB ILO yang
berlangsung dari tanggal 31 Oktober-10
November 2022 tersebut, tercatat peserta
dari pemerintah yang telah menyampaikan
kehadirannya dalam accredited persons
sebanyak 120 negara.
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TRIBUNCIREBON.COM, JAKARTA- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memastikan bahwa upah minimum, baik
provinsi atau kota/kabupaten (UMP atau
UMK ) tahun 2023 akan naik. Jika kita
melihat kedua indikator ini, pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan dengan upah minimum tahun
2022," katanya dalam Rapat Kerja (Raker)
dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).
Hal ini mengacu Undang-Undang (UU)
Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. "Upah minimum
dihitung dengan menggunakan formula
perhitungan upah minimum yang memuat
variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

110 08
. November
2022

Pengusaha Negative
Minta
Kenaikan
Harga BBM
Naik Tak
Jadi Acuan
Penetapan
UMP

Merdeka

Pengusaha juga memberikan masukan,
bahwa kenaikan BBM tidak bisa dikaitkan
dengan kenaikan upah minimum, karena
pengusaha juga merasakan dampak dari
kenaikan BBM. Adapun masukan dari Dewan
pengupahan, yakni upah minimum UMP
diusulkan untuk ditetapkan oleh pemerintah
pusat ini. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah menyampaikan terdapat perbedaan
pendapat antara pengusaha dan buruh
terkait penghitungan upah minimum
menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
"Terdapat beberapa masukan dari unsur
pengusaha yang tetap menginginkan PP 36
tahun 2021 karena menganggap bahwa PP
36 tahun 2021 lebih realistis," kata Ida dalam
Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa
(8/11).
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UMP 2023 Neutral
Diumumkan
21
November,
UMK 30
November RADAR
DEPOK

Radar Depok

RADARDEPOK.COM, JAKARTA- Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan
soal Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023
mendatang, akan diumumkan pada 21
November 2022 oleh masing masing
gubernur. Sementara untuk Upah Minimum
Kabupaten/Kota atau UMK, akan
diumumkan setelahnya yakni pada 30
November 2022 oleh masing masing bupati
atau walikota. Untuk upah minum kabupaten
kota diumumkan 30 November," ungkap
Indah. Ia menjelaskan, sebagai persiapan
penentuan upah minimum 2023, Kemnaker
telah melakukan serangkaian kegiatan untuk
menyerap aspirasi publik.
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Tinggi
Dibanding
2022

Netral News

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan

109

inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa
(8/11/2022). Persiapan penetapan upah
minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai
sejak September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat
kepada Badan Pusat Statistik perihal
permintaan data yang akan menjadi salah
satu acuan penetapan. "Kemudian
(masukan) berikutnya perlu didorong
penerapan upah di luar upah minimum yakni
upah layak seperti struktur skala upah," jelas
Menaker Ida Fauziyah.
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UMK jateng Neutral
2023
Diumumkan
21
November
2022, Buruh
Minta Naik
13 Persen

Radar Tegal

21 November 2022 mendatang, upah
minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 di
Tanah Air akan ditetapkan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pada daftar
UMK Jawa Tengah 2022, Kota Tegal sendiri
besaran UMK pada tahun lalu mencapai
Rp2.005.930,52. Sebelumnya para buruh
menginginkan agar UMK Jawa Tengah 2023
naik minimal 13 persen. Termasuk
penetapan besaran UMK untuk 35
kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
Perhitungan UMK sudah disesuaikan dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.
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Menaker
Neutral
Janjikan
Upah 2023
Naik, Cek
Daftar UMP
& UMK 2022
Di Indonesia

Kontan

Data Kemenaker menyebut UMP Jakarta
tahun 2022 adalah yang terbesar di
Indonesia. Kabar baik untuk seluruh buruh di
Indonesia. Sebelum mengetahui kenaikan
UMP dan UMK tahun 2023, simak daftar
UMK di sejumlah wilayah dan UMP 2022 di
seluruh Indonesia berikut ini. UMP dan UMK
di Indonesia memang selalu meningkat
setiap tahun.
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Mengintip Neutral
Lagi Daerah
dengan
Besaran
UMP 2022
Tertinggi

Cnn Indonesia Sebelum diumumkan, ada baiknya kita
melihat lagi besaran UMP 2022. Sementara
itu, UMP 2022 terendah ada di wilayah Jawa
Tengah, yakni Rp1.812.935 per bulan.
Adapun rata-rata kenaikan UMP 2022
ditetapkan pemerintah sebesar 1,09 persen.
Berdasarkan data Kementerian
110

dan
Terendah

Ketenagakerjaan yang dikutip pada Selasa
(8/11), daftar UMP 2022 di setiap wilayah
berbeda-beda.
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Cuma Modal Neutral
Ponsel, Ini
Cara Cairkan
BSU Tahap 7
di Kantor
Pos

Tangerang
News
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Tinggi
Dibanding
2022

Fokusmedan.c Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
om
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan dikutip Antara,
Selasa (8/11/2022). Persiapan penetapan
upah minimum untuk 2023 sendiri telah
dimulai sejak September 2022 ketika
Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
"Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah
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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. Kendati demikian, untuk
mengejar target 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. -Tunjukan QRCode ke Kantor Pos untuk
pencairan dana BSU". Terhitung sejak 2
November 2022, pemerintah telah
menggelontorkan sejumlah bantuan dalam
bentuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap
ketujuh.

minimum yakni upah layak seperti struktur
skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
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Upah
Neutral
Minimum
2023 akan
Lebih Tinggi

Bali Post
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Kemnaker Positive
Antisipasi
PHK Saat
Adanya
Resesi
Global 2023

Murianewscom Murianews, Jakarta- Kementerian
Ketenagakerjaan (kemnaker) mulai membuat
skema untuk mengantisipasi gelombang
pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah
adanya ancaman resesi global pada 2023.
Baca: Ekonomi Tumbuh 5,28 Persen, Jawa
Tengah Optimistis Hadapi Resesi Global
2023. Mengingat, tenaga kerja menjadi salah
satu sektor yang dimungkinkan akan
berdampak pada resesi global tersebut.
Menteri ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengaku sudah menyiapkan
sejumlah strategi untuk menyelesaikan
ancaman itu.
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Kabar
Neutral
Gembira
untuk
Buruh!
Menaker
Sebut UMP
2023 Lebih
Tinggi

Okezone

112

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan upah minimum untuk
2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
tahun ini. Persiapan penetapan upah
minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai
sejak September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat
kepada Badan Pusat Statistik perihal
permintaan data yang akan menjadi salah
satu acuan penetapan. Hal ini karena
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi. Dalam rapat kerja
dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/11), ia
mengatakan pertumbuhan ekonomi
Indonesia terus menunjukkan perbaikan
sejak triwulan II 2021.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyatakan pihaknya
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam

rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa
(8/11/2022). Persiapan penetapan upah
minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai
sejak September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat
kepada Badan Pusat Statistik perihal
permintaan data yang akan menjadi salah
satu acuan penetapan. "Kemudian
(masukan) berikutnya perlu didorong
penerapan upah di luar upah minimum yakni
upah layak seperti struktur skala upah," jelas
Menaker Ida Fauziyah.
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Menaker : Neutral
Kenaikan
Upah
Minimum
2023 Relatif
Lebih Tinggi

Lentera Today "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa
upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih
tinggi dibandingkan upah minimum tahun
2022 dengan data pertumbuhan ekonomi
dan inflasi," ujar Menteri Tenaga Kerja
(Menaker), Ida Fauziyah, dalam rapat kerja
dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa
(8/11/2022). Tingkat inflasi dan
pertumbuhan ekonomi yang terjadi
belakangan ini diperkirakan akan
mengakibatkan kenaikan upah minimum
untuk 2023 yang lebih tinggi dibandigkan
tahun sebelumnya. Persiapan penetapan
upah minimum untuk 2023 sendiri telah
dimulai sejak September 2022 ketika
Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
"Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah
minimum yakni upah layak seperti struktur
skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.

122 08
. November
2022

Airlangga Neutral
Hartarto:
Indonesia
Masih Bisa
Keluar dari
Resesi

Beda News
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Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
menegaskan kembali pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang kembali mencatatkan kinerja
impresif saat ini, di tengah pelambatan
pertumbuhan ekonomi global dengan
perkiraan akan terjadinya resesi yang
melanda dunia pada 2023. Artinya, mereka

Tahun
Depan

sepakat dengan kita bahwa Indonesia
Indonesia bisa menjadi the bright spot in the
dark, jadi masih bisa keluar dari resesi di
tahun depan," ungkap Menko Airlangga
optimistis. "Tren pertumbuhan ekonomi
solid sejak awal tahun 2022," ujar Airlangga
Hartarto. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada Triwulan III-2022 ini akan dapat
menjadi bekal yang cukup kuat untuk
menghadapi potensi resesi global di 2023.
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Upah
Neutral
Minimum
2023 Bakal
Lebih Tinggi
Dibanding
Tahun Ini

Media Indopos Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan upah minimum 2023
akan lebih tinggi dibandingkan di 2022.
Dengan begitu dapat dipastikan bahwa upah
pekerja di 2023 akan naik. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan
dengan upah minimum 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida
dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI,
Selasa (8/11/2022). Ida mengatakan
perhitungan tersebut disesuaikan dengan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
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Begini Cara Positive
Cek BSU
Tahap 7
Melalui
Pospay,
Cukup
Mudah!

Pikiran Rakyat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Tasikmalaya sudah menyalurkan BSU untuk tahap 7
melalui PT Pos Indonesia. Tentu sebelum
menerima BSU tahap 7 melalui kantor pos,
para penerima wajib memiliki aplikasi Pospay
untuk pengecekan. 2. Cek notifikasi apakah
sudah resmi sebagai penerima BSU atau
tidak di PT Pos Indonesia. Itulah cara untuk
cek BSU tahap 7 melalui aplikasi Pospay.
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Menaker: Neutral
Upah
Minimum
2023 Relatif
Akan Lebih
Tinggi
Dibanding
Tahun 2022

Pedomanrakya Jika kita melihat kedua indikator ini, pada
t.com
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah
minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan dengan upah minimum tahun
2022," katanya dalam Rapat Kerja (Raker)
dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).
Pedomanrakyat.com, Jakarta- Menteri
Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah
memastikan bahwa upah minimum tahun
2023 akan naik. Hal ini mengacu UndangUndang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
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2021 tentang Pengupahan. "Upah minimum
dihitung dengan menggunakan formula
perhitungan upah minimum yang memuat
variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
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Minimum
Tahun 2023
Naik,
Menaker:
Relatif Akan
Lebih Tinggi

Pikiran Rakyat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan bahwa upah minimum
pada tahun 2023 akan relatif lebih tinggi jika
dibandingkan dengan nominalnya pada
tahun 2022. Keterangan tersebut
disampaikan langsung oleh Menaker dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah
minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," katanya, Selasa, 7 November 2022.
Diketahui, Indonesia mengalami
pertumbuhan ekonomi yang terbilang baik
sejak triwulan II 2021.
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DPR Minta Positive
Kemenaker
Ambil
Langkah
Antisipasi
Resesi
Global 2023

Jurnas

Komisi IX DPR RI meminta Kementerian
Tenaga Kerja ( Kemenaker) mengambil
langkah-langkah strategis untuk
mengantisipasi dan menghadapi ancaman
resesi global tahun 2023. "Mendesak
Kemenaker mengoptimalkan pelaksanaan
Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022
tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi dalam menghadapi
ancaman resesi global tahun 2023 melalui
terobosan-terobosan untuk meningkatkan
konpetensi dan kualitas sumber daya
manusia," kata Nihayatul dalam Rapat Kerja
(Raker) Komisi IX DPR dengan Menteri
Tenaga Kerja, pengurus Apindo, dan Kadin, di
Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Komisi X DPR mendorong
Kemenaker berkomunikasi dengan Apindo
dan Kadin dalam rangka mengantisipasi
dampak resesi global tahun 2023. Wakil
Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh
dalam mengantisipasi ancaman resesi global,
Kemenaker harus meningkatkan koordinasi
dengan kementerina/lembaga terkait dalam
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rangka mengambil langkah-langkah
kebijakan dan kepastian keberlangsungan
usaha serta pelindungan kepada pekerja.
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Jamin UMP
2023 Naik,
Tapi BuruhPengusaha
Masih Beda
Pendapat

Cnn Indonesia Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan Upah Minimum
Provinsi ( UMP ) 2023 bakal lebih tinggi dari
tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat
bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih
tinggi dibandingkan upah minimum 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi
IX DPR RI, Selasa (8/11). "Kemudian
ketetapan upah minimum 2023 tetap
mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021.
Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023
sebesar 13 persen.
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Indonesia
Turut Hadir
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Suara
Pemerintah

116

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu), dan Perwakilan Tetap RI untuk
PBB menghadiri Sidang Governing Body (GB)
International Labour Organization atau ILO
Sesi ke-346 di Jenewa Swiss. Sidang GB ILO
yang berlangsung dari tanggal 31 Oktober-10
November 2022 tersebut, tercatat peserta
dari pemerintah yang telah menyampaikan
kehadirannya dalam accredited persons
sebanyak 120 negara. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
Anwar Sanusi, dalam pembahasan agenda
INS/3/3 mengenai "follow up to the
resolution on the inclusion of safe and
healthy working environment in the
framework of fundamental principles and
rights at work" kelompok Kawasan Asia
Pasifik (ASPAG) menyampaikan dukungannya
mengenai keputusan tindak lanjut atas
masuknya isu Occupational Safety and
Health (OSH) sebagai prinsip dan hak
mendasar di dunia kerja. "Salah satu
keputusan itu termasuk penyusunan
Konvensi International Labour Organization
dalam mengamandemen beberapa
instrumen ILO yang dipengaruhi isu OSH,
untuk dibahas pada Sesi ke-111 International

Labour Conference (ILC)," kata Sekjen Anwar
Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Selasa (8/11/2022).
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Tirto.id
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Diselamatka
n

Investor Daily Airlangga Ungkap Biang Kerok PHK di Industri
Tekstil "Artinya kalau permintaan dunia
menurun, lantas karet rakyat ini tidak akan
terserap maksimal. Industri persepatuan dan
lainnya yang menyerap banyak tenaga kerja,
menurutnya, harus diselamatkan. JAKARTA,
investor.id- Pelemahan ekonomi global telah
berdampak besar pada industri manufaktur
Indonesia, termasuk persepatuan. Ketua
Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Anton Supit
mengungkapkan, di industri persepatuan
yang banyak melayani permintaan ekspor,
permintaan dari luar negeri rata-rata turun
50%.
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan upah minimum untuk
2023 akan lebih tinggi dibandingkan tahun
2022. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat
bahwa upah minimum tahun 2023 relatif
akan lebih tinggi dibandingkan upah
minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida
dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip
dari Antara, Selasa (8/11/2022). Sementara
itu, persiapan penetapan upah minimum
untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak
September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat
kepada Badan Pusat Statistik perihal
permintaan data yang akan menjadi salah
satu acuan penetapan. Hal itu
mempertimbangkan dari data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi.

Menaker memastikan upah minimum tahun
2023 akan dinaikan sesuai dengan UndangUndang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan. Maka dari itu,
mengenai gaji, lanjut Menaker, diperlukan

Relatif Lebih
Tinggi
Dibanding
2022

dialog antara pengusaha dengan serikat
pekerja/serikat buruh. Data dari BPS
tersebut akan diserahkan kepada Kemenaker
dan juga akan disampaikan kepada seluruh
gubernur di Indonesia. Saat ini, kata Ida,
Kemenaker juga sudah melaksanakan
sejumlah kegiatan untuk persiapan
penetapan upah minimum.
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Tribun News

Dengan data itu, penetapan upah minimum
juga meliputi penyesuaian upah minimum
provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK). Jadi tenang dulu ya,"
katanya saat konferensi pers virtual
mengenai Capaian Pertumbuhan Ekonomi
Triwulan III, Senin, (7/11/2022), dikutip dari
Kompas.com. Menaker menjelaskan,
penyesuaian UMP dan UMK ini meliputi 20
jenis data yang didapat Badan Pusat Statistik
(BPS), kemudian diserahkan kepada
Kemenaker. Lantas, berapa kenaikan UMP
tahun 2023?. Hal ini karena data inflasi dan
pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Badan
Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan
penentuan upah minimum, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru menerima
laporannya pada Senin, (7/11/2022)
kemarin.
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
mengatakan formula penghitungan Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2023 mengacu
pada data pertumbuhan ekonomi. "Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah
minimum pada tahun 2023 relatif akan lebih
tinggi dari upah minimum pada 2022 dengan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar
Ida Fauziah dalam Rapat Kerja Bersama
Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).
Pertumbuhan ekonomi ini pun menjadi
gambaran positif untuk tingkat kenaikan
upah tahun 2023 mendatang. Menaker
menjelaskan, penghitungan tingkat keniakan
upah untuk tahun 2023 menggunakan
formula yang tertuang dalam PP 36 Tahun
2021, sebagai turunan dari UU Cipta Kerja.
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Radar Kudus
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Besttangsel.co Untuk melahirkan talent yang mahir di
m
bidang data, DQLab sebagai platform edukasi
Data Science online dibawah naungan
Universitas Multimedia Nusantara & Xeratic,
siap menjawab kebutuhan calon talent data
untuk siap berkarir hingga tahun 2025.
Adanya otomatisasi di industri akan
menentukan pekerjaan di masa depan
terutama hingga tahun 2025. Kemudian
kebutuhannya akan diperkirakan akan
bertambah setiap tahun hingga mencapai
1,97 juta orang pada tahun 2025. Kemnaker
memprediksikan kedepannya bidang data
akan sangat dicari sampai beberapa tahun
kemudian, profesi tersebut diantaranya
Network Operation Access, Network
Operation Backbone, Software Engineer,
Data Analyst & Data Scientist.
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah telah menetapkan minimum tahun
2023 akan naik dibandingkan dengan tahun
ini, dengan formula yang ditetapkan. Jika kita
melihat kedua indikator ini, pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan dengan upah minimum tahun
2022," ungkap Ida Fauziyah dalam Rapat
Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa
(8/11/2022). Dimana dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi, lanjut
Menaker, penetapan upah minimum juga
meliputi penyesuaian upah minimum
provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK). Maka dari itu,
mengenai gaji, lanjut Menaker, diperlukan
dialog antara pengusaha dengan serikat
pekerja/serikat buruh.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan upah minimum 2023
akan lebih tinggi dibandingkan di 2022.
Dengan begitu dapat dipastikan bahwa upah
pekerja di 2023 akan naik. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan

dengan upah minimum 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida
dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI,
Selasa (8/11/2022). Ida mengatakan
perhitungan tersebut disesuaikan dengan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
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Kompas Tv

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memastikan upah minimum tahun 2023 akan
lebih tinggi dari 2022. Hal ini disampaikan
Menaker dalam Rapat Kerja (Raker) dengan
Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).
Menaker mengaku penetapan UMP 2023
sudah dimulai dari September 2022 sampai 1
November 2022. Maka dari itu, mengenai
gaji, lanjut Menaker, diperlukan dialog
antara pengusaha dengan serikat pekerja
atau serikat buruh.
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Rep Jogja

Sedangkan, pemberian upah bagi karyawan
yang sudah lebih dari satu tahun mengacu
pada struktur dan skala upah. Pembinaan
terhadap perusahaan untuk menyusun
struktur dan skala upah ini juga dilakukan,
dengan harapan perusahaan tidak
menetapkan upah dengan bertumpu pada
UMK. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota
Yogyakarta meminta agar perusahaan
menyusun struktur dan skala upah. Kepala
Dinsosnakertrans, Maryustion Tonang
mengatakan, struktur dan skala upah ini
wajib dimiliki oleh tiap perusahaan..
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Warta Ekonomi Pemerintah Indonesia yang diwakili
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan
Perwakilan Tetap RI untuk PBB menghadiri
Sidang Governing Body (GB) International
Labour Organization (ILO) Sesi ke-346 di
Jenewa, Swiss. Sebagai informasi, Indonesia
merupakan anggota reguler GB ILO periode
2021-2024 dan menjadi koordinator negara
anggota ASEAN di ILO. Indonesia memiliki
suara dalam berbagai mandat yang berkaitan
dengan kerja ILO tersebut. Sidang GB ILO
120

yang berlangsung dari tanggal 31 Oktober-10
November 2022 tersebut, tercatat peserta
dari pemerintah yang telah menyampaikan
kehadirannya dalam accredited persons
sebanyak 120 negara..
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Tribun News
Lampung
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Pedoman.medi Dengan data pertumbuhan ekonomi dan
a
inflasi, lanjut Menaker, penetapan upah
minimum juga meliputi penyesuaian upah
minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK). Menaker
menjelaskan, penyesuaian UMP dan UMK ini
meliputi 20 jenis data yang didapat Badan
Pusat Statistik (BPS), kemudian diserahkan
kepada Kemenaker. Kemudian yang
berikutnya masukannya adalah perlu
kepastian hukum atas gugatan upah
minimum Tahun 2022 di beberapa wilayah,"
papar Menaker. Maka dari itu, mengenai
gaji, lanjut Menaker, diperlukan dialog
antara pengusaha dengan serikat
pekerja/serikat buruh.
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Inilahkendari.c "Sesuai dengan peraturan Insya Allah 21
om
November menaker akan umumkan rata-rata
upah minimum nasional dan provinsi,
dilanjutkan penetapan oleh gubernur 30
November 2023," kata Indah dalam
konferensi Pers, (7/11/2022). Buruh saat
gelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyebut penetapan upah
minimun atau UMP pada 2023 akan naik dari
tahun 2022. Penetapan upah ini pemerintah
mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor
11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah
121

Tribunlampung.co.id, Mesuji- Tenaga Harian
Lepas (THL) Pemkab Mesuji, Lampung mulai
menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU),
Selasa (8/11/2022). Pencairan BSU bagi THL
Pemkab Mesuji Lampung hanya diadakan di
Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Mesuji. Ada 335
orang THL Pemkab Mesuji Lampung yang
mendapatkan BSU sebesar Rp 600 ribu.
(Tribunlampung.co.id /M Rangga Yusuf).

(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
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Inews Portal

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziah mengatakan, upah minimum akan
naik pada tahun depan. "Kemudian
penyampaian data (dari BPS) untuk
penghitungan upah minimum dan upah
minimum kabupaten dari Kemnaker, kami
sampaikan kepada seluruh gubernur di
Indonesia," ucap Menaker. Menurutnya,
formula penghitungan upah minimum 2023
mengacu pada data pertumbuhan ekonomi
yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). BPS
sebelumnya melaporkan, ekonomi Indonesia
tumbuh positif pada kuartal III sebesar 5,72
persen secara tahunan.
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Inilah

"Sesuai dengan peraturan Insya Allah 21
November menaker akan umumkan rata-rata
upah minimum nasional dan provinsi,
dilanjutkan penetapan oleh gubernur 30
November 2023," kata Indah dalam
konferensi Pers, (7/11/2022). Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyebut penetapan upah minimun atau
UMP pada 2023 akan naik dari tahun 2022.
Penetapan upah ini pemerintah mengacu
pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun
2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain
itu, dasar pemerintah menaikkan upah
minimum ini juga mengacu pada variabel
pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang
terjadi saat ini.
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Buruh.online

Bekasi, KPonline- Menjelang siang hari ini,
Selasa (08/11/2022), buruh yang tergabung
dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM)
kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) yang
beralamat di Jl. A.Yani No. 13, Marga Jaya,
Kota Bekasi, Jawa Barat. Buruh menuntut
pihak pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini
Disnaker untuk segera memutuskan besaran
kenaikan upah 2023. Akibat dipicu sikap
Disnaker yang enggan memenuhi tuntutan
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buruh, pada aksi unjuk rasa kali ini sempat
terjadi dorong-dorongan pagar antara massa
Garda Metal dan Satpol PP Kota Bekasi.
Alhasil, pagar Disnaker roboh dan buruh
menduduki halaman kantor Disnaker.
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Kabarminang.i Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
d
Fauziyah memastikan, upah minimum 2023
akan lebih tinggi dibandingkan dengan 2022.
Meskipun dibilang relatif lebih tinggi,
Menaker tidak menyebutkan angka pasti
terkait persentase kenaikan upah minimum
di 2023 mendatang. Per 8 November 2022
ada sebanyak 20 jenis data yang dikirimkan
Kemenaker dan akan diolah untuk
penetapan upah minimum 2023. Menaker
menjelaskan hal tersebut berdasarkan
perhitungan yang telah disesuaikan dengan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
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Warta Ekonomi Dalam forum yang berlangsung dinamis
tersebut, Sekretaris Jenderal Kemnaker,
Anwar Sanusi mengungkapkan adanya
ketimpangan sangat kompleks di hampir
semua negara, maupun 'ketidaksetaraan
horizontal', atau perbedaan pendapatan
antarkelompok dan lain sebagainya. "Tingkat
ketimpangan yang tinggi mengandung risiko
yang dapat memperlambat pertumbuhan
ekonomi dan tingkat kemiskinan,
melemahkan mobilitas sosial dan
meningkatkan risiko sosial dan
ketidakstabilan politik," ujar Anwar Sanusi
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di
Jakarta, Selasa (8/11/2022). Pemerintah
Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan menghadiri Governing Body
International Labour Organization (GB ILO)
ke-346 di Jenewa, Swiss. Indonesia
merupakan anggota reguler GB ILO periode
2021-2024.
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Berita Satu
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
masih menggodok formulasi penetapan
Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

Belum Tentu
13%

masih menggodok formulasi penetapan
Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
masih menggodok formulasi penetapan
Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023.
Terkait tuntutan para buruh/pekerja
tersebut, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan masih
mengolah data terbaru terkait inflasi dan
juga pertumbuhan ekonomi yang
disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS).
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Pemprov Riau Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Imron Rosyadi,
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.
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Kemnaker mendorong alternatif pencegahan
PHK dalam Surat Edaran Menaker Nomor SE907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang
Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja
Massal. "Terkait dengan upaya kita
mencegah pemutusan hubungan kerja ini
meskipun ini berupa surat edaran yang
dikeluarkan pada bulan Oktober 2004, saya
kira Kadin (pengusaha) ini mesti sangat
paham dengan surat edaran pada waktu itu,
Surat Edaran Nomor 907 yang dikeluarkan
tahun 2004," kata Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah dalam rapat kerja
dengan DPR RI, Selasa (8/11/2022).
Berdasarkan data yang dipaparkan Menaker,
tercatat telah terjadi pemutusan hubungan

kerja sebanyak 18.911 kasus pada 2019,
kemudian melonjak menjadi 386. 877 kasus
pada 2020, dan menurun menjadi 127. 085
kasus pada 2021. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong
agar perusahaan menjadikan pemutusan
hubungan kerja (PHK) sebagai pilihan
terakhir dalam situasi sulit.
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Detail.id

DETAIL.ID, Jakarta- Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa
upah minimum tahun 2023 akan naik. Hal ini
mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Upah minimum dihitung dengan
menggunakan formula perhitungan upah
minimum yang memuat variabel
pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Jika kita
melihat kedua indikator ini, pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan dengan upah minimum tahun
2022," katanya dalam Rapat Kerja (Raker)
dengan Komisi IX DPR RI, Selasa 8 November
2022.
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Sindo News

Menaker Sebut Upah Minimum 2023 Akan
Naik, Ini Alasannya. "Pada dasarnya sudah
dapat dilihat bahwa upah minimum tahun
2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan
upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar
Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja
dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa
(8/11/2022). Upah minimum untuk 2023
akan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun
2022 ini. Menurut Menaker Ida Fauziyah,
pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi
alasan kenaikkan tersebut.
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Suara Karya

Sidang Governing Body ( GB ) International
Labour Organization ( ILO ) Sesi ke-346,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), serta
Perwakilan Tetap RI untuk PBB hadir
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Pemerintah
Indonesia

mewakili pemerintah Indonesia. Sebagai
informasi Indonesia merupakan anggota
reguler GB ILO periode 2021-2024 dan
menjadi koordinator negara anggota ASEAN
di ILO. Indonesia memiliki suara dalam
berbagai mandat yang berkaitan dengan
kerja ILO itu. Sidang GB ILO ke 346
berlangsung, di Jenewa, Swiss, sejak 31
Oktober-10 November 2022.
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2 Langkah Positive
Cairkan BSU
2022 atau
BLT Subsidi
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Rp600,000

Pikiran Rakyat Terdapat dua cara cairkan BSU 2022 atau BLT
Depok
subsidi gaji Rp600,000, jadi simak artikel ini
sampai tuntas. Pemerintah melalui
(Kemnaker) masih menggulirkan terus dana
BSU 2022 pada November 2022 ini. Ida
Fauziyah menerangkan bahwa penyaluran
BSU 2022 akan ditargetkan selesai pada
November kepada 14 juta pekerja penerima
BLT subsidi gaji Rp600,000. Agar bisa segera
mencairkan dana BSU 2022, para pekerja
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Dalam pelaksanaanya, PTPN XIII
menggandeng PT Difarma Anugrah Teknik
dari Balikpapan sebagai Tim Trainer, serta
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan
Timur. Acara pembukaan yang digelar Selasa
(8/11) tersebut juga dihadiri oleh Manajer
Operasional PT. Difarma Anugrah Teknik
Patunru Pongky, Kasubbag Pelatihan PTPN
XIII Joko Susanto, serta para panitia
setempat dari Unit Group Kalimantan Timur,
Tukul dan jajarannya. SAMUNTAI- PT
Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII menggelar
Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pabrik
Kelapa Sawit (PKS) untuk wilayah Kalimantan
Timur (Kalimantan Timur) 8-12 November
2022 di Samuntai, Kabupaten Paser,
Kalimantan Timur. Kepala Bagian SDM PTPN
XIII, Ahmad Ridwan menyampaikan bahwa
Undang-undang mengamanatkan bagi setiap
pengusaha untuk melindungi pekerjanya dari
resiko kecelakaan kerja sekaligus kewajiban
bagi pekerjanya untuk mengoperasikan
peralatan sesuai standar dan prosedur yang
berlaku.

harus memenuhi syarat terlebih dahulu,
diantaranya:.
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News Summed Com Kementerian Ketenagakerjaan
Up
(Kemnaker) memastikan pengumuman upah
minimum provinsi (UMP) untuk 2023 akan
diumumkan pada 21 November 2022.
Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) memastikan pengumuman upah
minimum provinsi (UMP) untuk 2023 akan
diumumkan pada 21 November 2022.
"Sesuai dengan peraturan, pada 21
November akan diumumkan rata-rata upah
minimum nasional dan upah minimum
provinsi. Media Indonesia.
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159 08
. November
2022

Kabar
Neutral
Gembira,
Upah
Minimum
2023 Relatif
Akan Lebih
Tinggi, Ini
Kata
Menaker Suara
Merdeka

Suara Merdeka Com- Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker )
Ida Fauziyah memastikan bahwa upah
minimum tahun 2023 akan naik. Kenaikan
upah minimum ini mengacu pada UndangUndang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan. "Upah minimum
dihitung dengan menggunakan formula
perhitungan upah minimum yang memuat
variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
Jika kita melihat kedua indikator ini, pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah
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Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida
Fauziyah kembali memberikan kode adanya
kenaikan upah minimum pada 2023. "Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah
minimum pada tahun 2023 relatif akan lebih
tinggi dari upah minimum pada tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
Rapat Kerja Bersama Komisi IX DPR RI, Selasa
(8/11/2022). Lebih lanjut Menaker
menjelaskan, penghitungan tingkat keniakan
upah untuk tahun 2023 menggunakan
formula yang tertuang dalam PP 36 Tahun
2021, sebagai turunan dari UU Cipta Kerja.
Diterangkan formula penghitungan upah
minimum untuk tahun 2023 mengacu pada
data pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh
Badan Pusat Statistik (BPS).

minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan dengan upah minimum tahun
2022," katanya dalam Rapat Kerja (Raker)
dengan Komisi IX DPR RI.
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Klik7tv

Pemerintah Indonesia yang diwakili
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan
Perwakilan Tetap RI untuk PBB, menghadiri
Sidang Governing Body (GB) International
Labour Organization (ILO) Sesi ke-346 di
Jenewa Swiss. Sebagai informasi Indonesia
merupakan anggota reguler GB ILO periode
2021-2024 dan menjadi koordinator negara
anggota ASEAN di ILO. Indonesia memiliki
suara dalam berbagai mandat yang berkaitan
dengan kerja ILO tersebut. Sidang GB ILO
yang berlangsung dari tanggal 31 Oktober-10
November 2022 tersebut, tercatat peserta
dari pemerintah yang telah menyampaikan
kehadirannya dalam accredited persons
sebanyak 120 negara.
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Tribun News

Seperti diketahui, pemerintah memastikan
kenaikan Upah Minimum untuk para buruh
Pekerja hingga Karyawan swasta pada tahun
depan 2023. DPR, kata dia, mendukung
masyarakat berkehidupan yang layak dan
sejahtera, terlebih setelah terpuruk akibat
pandemi dan ancaman resesi di 2023.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
merespons soal tuntutan kaum buruh yang
menghendaki kenaikan upah 2023 sebesar
13 persen. Lebih lanjut Ida mengatakan
pihaknya tidak akan mempercepat atau
memperlambat pengumuman kenaikan UMP
dan UMK 2023.
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Kumparan

), Ida Fauziyah, memastikan Upah Minimum
Provinsi (. UMP. ) pada 2023 bakal naik. Yang
menuntut kenaikan UMP 13 persen pada
tahun 2023. Dalam proses penetapan UMP
2023, Ida menjelaskan pihaknya sudah
berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan
Daerah. Ida menegaskan proses penetapan
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UMP 2023 dilakukan sesuai dengan tahapan
yang ada.
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Disway.id

Menteri Koordinator (Menko) Bidang
Perekonomian, Airlangga Hartarto berencana
mengumumkan besaran upah minimum
2023 pada 21 November 2022 mendatang.
UM R 2023 Dipastikan Naik. Namun,
Airlangga melihat, upah minimum 2023 bisa
lebih baik dibanding 2022, setelah
pertumbuhan ekonomi pada kuartal III masih
tetap tumbuh stabil di level 5%.
"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," katanya.
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Akurat.co

"Tingkat ketimpangan yang tinggi
mengandung risiko yang dapat
memperlambat pertumbuhan ekonomi dan
tingkat kemiskinan, melemahkan mobilitas
sosial dan meningkatkan risiko sosial dan
ketidakstabilan politik," ujar Anwar Sanusi
pada saat menghadiri Governing Body
International Labour Organization (GB ILO)
ke-346 di Jenewa, Swiss. Ditambahkan
Sekjen Anwar, ASEAN memandang perlunya
ILO untuk melibatkan organisasi regional
seperti ASEAN dan pihak-pihak terkait untuk
mempercepat implementasi strategi ILO.
"ASEAN menantikan elaborasi lebih lanjut
tentang strategi dan peta jalan dari ILO untuk
menerjemahkan komitmen tersebut ke
dalam tindakan nyata untuk
mempromosikan lingkungan yang
berkelanjutan, inklusif, dan aman bagi
pekerja kita," ujarnya. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
menyampaikan bahwa adanya ketimpangan
yang sangat kompleks di hampir semua
negara maupun perbedaan pendapatan
antarkelompok dan lain sebagainya.

129

165 08
. November
2022

Kemenaker Neutral
Pastikan
Upah
Minimum
2023 Lebih
Tinggi dari
Tahun Ini

Kontan

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan
penetapan upah minimum tahun 2023 akan
lebih tinggi dari penetapan upah tahun ini.
Ida mengatakan, pada 1 November 2022 lalu
pihaknya sudah melakukan koordinasi
dengan stakeholder terkait baik dari
pemerintah daerah, pengusaha dan serikat
buruh untuk mendapatkan masukan terkait
penetapan upah 2023. JAKARTA. Sesuai
dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan PP Nomor 36 tahun 2021,
upah minimum dihitung dengan memuat
variable pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
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Sidang GB Neutral
ILO ke-346,
ASEAN
Dorong
Kurangi
Ketidaksetar
aan di Dunia
Kerja

Klik7tv

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), menghadiri
Governing Body International Labour
Organization (GB ILO) ke-346 di Jenewa,
Swiss. Indonesia merupakan anggota reguler
GB ILO periode 2021-2024. "Berbicara atas
nama negara Anggota ASEAN
mengungkapkan pentingnya mengurangi
ketidaksetaraan di dunia kerja, sebagai
sarana untuk menciptakan lingkungan kerja
yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan aman
untuk semua," terangnya. ASEAN
tambahnya, memandang perlunya ILO untuk
melibatkan organisasi regional seperti ASEAN
dan pihak-pihak terkait untuk mempercepat
implementasi strategi ILO.
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Login
Neutral
Aplikasi
Pospay
untuk
Dapatkan
BSU 2022,
Masukkan
Datamu ke
Sini dan
Cairkan
Dana di
Kantor Pos

Pikiran Rakyat Login aplikasi Pospay untuk dapatkan BSU
Depok
2022, masukkan datamu ke sini dan cairkan
dana di Kantor Pos. Kali ini, Kemenaker
sedang menyalurkan BSU 2022 tahap 7 lewat
PT Pos Indonesia, yang mana pekerja bisa
mencairkan dana bantuan di Kantor Pos.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
terus menyalurkan BSU 2022 kepada pekerja
yang telah ditetapkan sebagai penerima.
Untuk mencairkan dana BLT Subsidi Gaji di
Kantor Pos, terdapat beberapa ketentuan
atau syarat yang harus dilakukan oleh
penerima.
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Penetapan Neutral
UMK Garut
Menunggu
Perhitungan
Kemnaker,
Bupati Akan
Umumkan
Jika Sudah
Keluar

Radargarut.jab Dari kabar yang beredar, ada yang
arekspres.com memprediksi UMK Garut akan na k Rp 4 ribu
saja. - Bupati Garut Rudy Gunawan
mengatakan penetapan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) Garut masih menunggu
perhitungan dari Kementrian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik
Indonesia (RI). Ketika diwawancarai belum
lama ini, Rudy Gunawan mengatakan, UMK
di Kabupaten Garut dihitung berdasarkan
kajian dan perhitungan dari Kemnaker RI.
"Jadi, berapa persen berapa persen dari
kementrian.
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Ini UMP di Neutral
34 Provinsi
yang
Rencananya
Akan Naik
Lagi di 2023

Inilahkendari.c Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
om
Fauziyah memastikan Upah minimum
Provinsi atau UMP pada 2023 akan naik.
Pihak buruh sendiri mendesak pemerintah
menaikkan UMP sampai dengan 30 persen
pada 2023. Dia menyebut UMP akan naik
lebih tinggi dari UMP 2022 ini. Namun Ida
masih belum bisa menyampaikan besaran
kenaikan UMP tersebut.
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Begini
Positive
Upaya
Kemnaker
Kurangi PHK
di Industri
Padat Karya

Idx Channel

Kementerian Ketenagakerjaan mengaku
kasus, pemutusan hubungan kerja (PHK)
semakin meningkat utamanya di sektor
industri padat karya yang berorientasi
ekspor. Kemenaker juga mengungkapkan
upaya pencegahan PHK terhadap pengusaha,
salah satunya mengurangi shift pembagian
kepada karyawan.
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Hore Upah Positive
Minimum
Tahun 2023
Akan Naik
Resmi
Diumumkan
Menteri
Ketenagaker
jaan

Motorplusonline

Asyik pemotor girang akan ada kenaikan
upah minimum mulai tahun 2023
mendatang, diumumkan langsung Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker). Kenaikan upah
minimum ini secara resmi diumumkan
Menaker dan akan berlaku tahun 2023
mendatang. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa
upah minimum tahun 2023 akan naik. Jika
kita melihat kedua indikator ini, pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah
minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan dengan upah minimum tahun
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2022," katanya dalam Rapat Kerja (Raker)
dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).
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Ini UMP di Neutral
34 Provinsi
yang
Rencananya
Akan Naik
Lagi di 2023

Inilah

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan Upah minimum
Provinsi atau UMP pada 2023 akan naik.
Pihak buruh sendiri mendesak pemerintah
menaikkan UMP sampai dengan 30 persen
pada 2023. Dia menyebut UMP akan naik
lebih tinggi dari UMP 2022 ini. Namun Ida
masih belum bisa menyampaikan besaran
kenaikan UMP tersebut.
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Menko
Positive
Airlangga:
Indonesia
Akan
Menjadi
Perhatian
Dunia Dalam
Performanc
e
Perekonomi
an Baik
Memimpin
G20

Satukan
Indonesia

Pada sesi tanya jawab dengan awak media,
Menko Airlangga menyampaikan bahwa
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
Triwulan III-2022 ini akan dapat menjadi
bekal yang cukup kuat untuk menghadapi
potensi resesi global di 2023. OECD, IMF,
EDB, dan World Bank memprediksi
pertumbuhan ekonomi Indonesia di 4,85,1%, 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
dalam rilis yang diterima WahanaNews.co.
Terkait dengan penyelenggaraan KTT G20,
Menko Airlangga menyampaikan, "Tentu
G20 akan membuat perekonomian Indonesia
secara nasional baik. Jakarta,
Satukanindonesia. Com- 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.

174 08
. November
2022

Cara
Dapatkan
Kode QR
Pospay
lewat HP

Pikiran Rakyat Penyaluran BSU 2022 tahap 7 sedang
Depok
berlangsung saat ini dan pekerja disarankan
untuk mengunduh aplikasi Pospay. Pasalnya,
BSU 2022 tahap 7 disalurkan lewat Kantor
Pos dan penerima diwajibkan untuk

Neutral
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untuk
Cairkan BSU
2022 di
Kantor Pos

menunjukkan kode QR yang didapat dari
aplikasi Pospay. Oleh karena itu, aplikasi Pos
dan Giro tersebut berperang penting dalam
mencairkan dana BSU 2022 tahap 7. Untuk
diketahui, Pospay merupakan produk digital
Kantor Pos dan Giro, yang berfungsi untuk
delivery channel digital bagi para pemilik
rekening Giro Pos dalam mengakses layanan
Giro Pos.
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Menaker: Neutral
Upah
Minimum
2023 Relatif
Akan Lebih
Tinggi
Dibanding
Tahun Ini

Batam Now

BatamNow.com- Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa
upah minimum tahun 2023 akan naik.
Dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi, lanjut Menaker, penetapan upah
minimum juga meliputi penyesuaian upah
minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK). Menaker
menjelaskan, penyesuaian UMP dan UMK ini
meliputi 20 jenis data yang didapat Badan
Pusat Statistik (BPS), kemudian diserahkan
kepada Kemenaker. Kemudian yang
berikutnya masukannya adalah perlu
kepastian hukum atas gugatan upah
minimum Tahun 2022 di beberapa wilayah,"
papar Menaker.
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Formulasi Neutral
Penetapan
UMP Riau
2023
Mengacu ke
PP 36 Tahun
2021

Infopublik.id

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Imron Rosyadi 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. 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.
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Kemnaker Negative
Ingin Pemda
Sering
Adakan Job

Idx Channel

Direktur Jendral Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, Kemnaker, Indah Anggoro
Putri meminta kepada pemerintah daerah
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Fair Demi
Tekan Angka
Penganggur
an.

untuk lebih sering menyelenggarakan Job
Fair. Lantas, adakah program-program lain
yang diadakan Kemnaker demi menekan
angka pengangguran?.
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Menaker
Neutral
Sebut Upah
Minimum
Tahun 2023
Relatif Akan
Lebih Tinggi
Dibanding
2022 -

24hour.id
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BSU Tahap 7 Neutral
Sudah Cair
di Kantor
Pos, Simak
Mekanisme
Pencairan
Dana Rp600.
000 dari
Kemnaker

Pikiran Rakyat Informasi mengenai BSU tahap 7 yang sudah
Depok
cair di Kantor Pos, serta mekanisme
pencairan dana bansos senilai Rp600.000,
bisa Anda simak dalam artikel ini. Dikutip
Pikiranrakyat-Depok.com dari Instagram
@kemnaker, mekanisme pencairan dana
BSU tahap 7 di Kantor Pos ini sangat cepat
dan mudah. Bagi Anda penerima program
BSU dari Kemnaker, Anda bisa mencairkan
dana bantuan senilai Rp600. 000 melalui
bank Himbara atau melalui Kantor Pos
terdekat. Bagi Anda para pekerja atau buruh
yang bekerja di wilayah Aceh dan sekitarnya,
Anda dapat mencairkan dana bansos
tersebut melalui Bank Syariah Indonesia,
atau melalui Kantor Pos terdekat bila Anda
tidak memiliki rekening bank Himbara.
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Kemnaker Neutral
gencarkan
penyelengga
raan bursa
kerja pada
2023

Antara Sulteng Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menggencarkan penyelenggaraan bursa
kerja atau job fair pada tahun 2023 untuk
terus mempertemukan para pencari kerja
dan perusahaan yang membutuhkan. "Salah
satu flagship dari pasar kerja adalah job fair
134

Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia menjelaskan kalau upah
minimum pada tahun 2023 akan relatif lebih
tinggi dibanding dengan tahun 2022. Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah
minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan dengan upah minimum tahun
2022 dengan data pertumbuhan ekonomi
dan inflasi," imbuhnya. Selanjutnya, kata
Menaker, mekanisme penetapan upah
minimum provinsi dan upah minimum
kabupaten dapat dilihat melalui permintaan
data untuk penghitungan UMP dan UMK ini
meliputi 20 jenis data. "Ini permohonan dari
Kemenaker kepada BPS.

yang terus digencarkan pada tahun depan
untuk terus mempertemukan para pencari
kerja dengan pemberi kerja," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja Komisi IX
DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta
pada Selasa. Penyelenggaraan bursa kerja
tersebut melalui kerja sama dengan Dinas
Ketenagakerjaan di provinsi dan
kabupaten/kota di seluruh Indonesia. "Kami
juga meyakinkan kepada seluruh stakeholder
bahwa pemerintah siap menyambut segala
dinamika ketenagakerjaan," kata Ida.
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Kemnaker Neutral
gencarkan
penyelengga
raan bursa
kerja pada
2023

Antara

terus digencarkan pada tahun depan untuk
terus mempertemukan para pencari kerja
dengan pemberi kerja Jakarta (ANTARA)Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menggencarkan penyelenggaraan bursa
kerja atau job fair pada tahun 2023 untuk
terus mempertemukan para pencari kerja
dan perusahaan yang membutuhkan. "Salah
satu flagship dari pasar kerja adalah job fair
yang terus digencarkan pada tahun depan
untuk terus mempertemukan para pencari
kerja dengan pemberi kerja," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja Komisi IX
DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta
pada Selasa. Penyelenggaraan bursa kerja
tersebut melalui kerja sama dengan Dinas
Ketenagakerjaan di provinsi dan
kabupaten/kota di seluruh Indonesia. "Kami
juga meyakinkan kepada seluruh stakeholder
bahwa pemerintah siap menyambut segala
dinamika ketenagakerjaan," kata Ida.
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BSU Tahap Positive
VII
Disalurkan
PT Pos
Indonesia,
Ini Syarat
Penerima
dan Skema
Pencairan

Merdeka

Kementerian Ketenagakerjaan telah
menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah
(BSU) 2022 pada tahap VII melalui PT Pos
Indonesia. BSU Tahap VII Sudah Cair Lewat
Kantor Pos, Ini Cara PengambilannyaTahap
Pencairan BSU Lewat Pos Indonesia
Menggunakan QR Code. "Penyaluran BSU
tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai
disalurkan sejak beberapa hari kemarin,"
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kata Menaker Ida dalam keterangannya di
Jakarta, ditulis Selasa (8/11/). Menaker Ida
menjelaskan, penyaluran BSU tahap VII
melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga
kerja yang tidak memiliki rekening bank
Himbara atau memiliki rekening yang
bermasalah.
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Ada Kabar Positive
PHK Massal
Industri
Tekstil,
Pengusaha
Minta
Keringanan
Kredit

Detik

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT)
sedang dihadapkan hantaman pemutusan
hubungan kerja (PHK). Wakil Ketua Umum
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne
Patricia Sutanto mengatakan PHK terhadap
industri tekstil terjadi di Jawa Barat (Jawa
Barat) dan Jawa Tengah (Jawa Tengah).
"Jelas pengurangan (PHK) ada dan bukan
hanya di Jawa Barat, tapi juga di Jawa
Tengah. Hal ini seiring dengan kondisi bisnis
yang lesu akibat pelemahan ekonomi global
bikin permintaan ekspor menurun.
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Kemnaker Neutral
gencarkan
penyelengga
raan bursa
kerja pada
2023

Antara Riau

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menggencarkan penyelenggaraan bursa
kerja atau job fair pada tahun 2023 untuk
terus mempertemukan para pencari kerja
dan perusahaan yang membutuhkan. "Salah
satu flagship dari pasar kerja adalah job fair
yang terus digencarkan pada tahun depan
untuk terus mempertemukan para pencari
kerja dengan pemberi kerja," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja Komisi IX
DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta
pada Selasa. Penyelenggaraan bursa kerja
tersebut melalui kerja sama dengan Dinas
Ketenagakerjaan di provinsi dan
kabupaten/kota di seluruh Indonesia. "Kami
juga meyakinkan kepada seluruh stakeholder
bahwa pemerintah siap menyambut segala
dinamika ketenagakerjaan," kata Ida.
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Cara Login Neutral
bsu.kemnak
er.go.id
lewat HP
dan Cairkan

Pikiran Rakyat Simak cara login bsu.kemnaker.go.id lewat
Depok
HP dan cairkan BSU 2022 tahap 7 di Kantor
Pos. Kemenaker kini tengah bekerjasama
dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan
dana BSU 2022 tahap 7, salah satunya via
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BSU 2022
Tahap 7 di
Kantor Pos

Kantor Pos. Setelah penetapan sebagai
penerima, pekerja bisa mendatangi Kantor
Pos untuk mencairkan dana BSU 2022 tahap
7 sebesar Rp600. 000 ini. Berikut adalah cara
login bsu.kemnaker.go.id untuk cek status
BSU 2022 sudah cair atau belum lewat HP.
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Menaker
Negative
Pastikan
UMP 2023
Naik:
Pengusaha
dan Buruh
Belum Satu
Suara

Bisnis
Indonesia

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah, memastikan bahwa upah minimum
provinsi (UMP) 2023 akan lebih tinggi dari
2022 seiring dengan kondisi pertumbuhan
ekonomi atau inflasi yang terjadi di
Indonesia. "Pada dasarnya sudah dilihat
bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih
tinggi dibandingkan dengan upah minimum
2022 dengan data pertumbuhan ekonomi
dan inflasi," kata Ida dalam Rapat Kerja
Komisi IX DPR, Selasa (8/1/2022). Ida
menyatakan bahwa penetapan UMP 2023
mengacu pada Undang-Undang (UU) No.
11/2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang
Pengupahan, dalam melakukan penentuan
besaran upah minimum mengacu pada
pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang
terjadi. Dia menyampaikan pihaknya telah
melakukan serangkaian persiapan penetapan
upah minimum 2023 yang dimulai dengan
beberapa kegiatan sejak SeptemberNovember 2022.
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Menaker
Negative
Blak-Blakan
Korban PHK
Capai
10.765
Orang
Sepanjang
2022

Bisnis
Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
secara buka-bukaan menyampaikan
pihaknya telah menerima laporan
pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga
September 2022 mencapai 10.765 orang. Ini
data per September, yang diinput itu
sejumlah 10.765 orang," kata Ida dalam
Rapat Kerja Komisi IX DPR bersama
Kemenaker, Selasa (8/11/2022). Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
melaporkan jumlah PHK pada 2022 hingga
September cenderung lebih rendah bahkan
dari 2019. Sementara Pelaporan jumlah PHK
tertinggi pada 2020.
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BSU Tahap 8 Positive
Cair Pekan
Ini Tapi NIK
Tak
Terdaftar di
Pospay?
Lakukan Ini
Agar Dapat
Pencairan
BLT Subsidi
Gaji

Ayo Bandung

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 8
dikabarkan akan cair pekan ini tapi NIK tak
terdaftar di Pospay? Segera lakukan ini agar
bisa dapat pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600
ribu. BSU tahap 8 kapan cair masih menjadi
penantian berharga sejumlah pekerja,
terutama bagi mereka yang belum dapat
pencairan BLT Subsidi Gaji dari tahap awal
penyaluran hingga tahap ketujuh di pekan
lalu. Seperti diketahui, para pekerja yang
dipastikan berhak dapatkan BLT Subsidi Gaji
Rp600 ribu ini yakni mereka yang sudah
memenuhi syarat serta sudah terdaftar
penerima juga.
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Dalam
Negative
Sembilan
Bulan pada
Tahun Ini,
Kemenaker
Catat Ada
10.765
Pekerja
Terkena PHK

Tribun News

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mencatat jumlah pekerja terkena pemutusan
hubungan kerja (PHK) dalam sembilan bulan
pada tahun ini, atau hingga September 2022
mencapai 10.765 orang. Namun, angka
tersebut dinilai Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah lebih rendah
dibanding tahun sebelumnya, terutama awal
pandemi Covid-19. "Kalau kita lihat kasus
pemutusan hubungan kerja 2019 sampai
dengan September 2022, PHK cukup tinggi
terjadi pada tahun 2020 ketika kita
mengalami pandemi Covid-19. Ini data per
September yang diinput sejumlah 10.765
(kasus PHK)," ucap Ida dalam Rapat Kerja
(Raker) dengan Komisi IX DPR RI, yang
dikutip dari Kompas.com, Selasa
(8/11/2022).
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Menaker
Neutral
Sebut Upah
Minimum
Tahun 2023
Relatif Akan
Lebih Tinggi
Dibanding
2022

Suara Surabaya Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia menjelaskan kalau upah
minimum pada tahun 2023 akan relatif lebih
tinggi dibanding dengan tahun 2022. Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah
minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan dengan upah minimum tahun
2022 dengan data pertumbuhan ekonomi
dan inflasi," imbuhnya. Selanjutnya, kata
Menaker, mekanisme penetapan upah
minimum provinsi dan upah minimum
kabupaten dapat dilihat melalui permintaan
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data untuk penghitungan UMP dan UMK ini
meliputi 20 jenis data. "Ini permohonan dari
Kemenaker kepada BPS.
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Menaker
Neutral
Sebut UMP
2023 Naik,
Besarannya
Berapa?

Inews Portal
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Menaker: Neutral
Upah
Minimum
2023 akan
Relatif Lebih
Tinggi
Dibanding
2022

Metrojambi.co Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
m
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
"Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah
minimum yakni upah layak seperti struktur
skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
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Kabar mengembirakan datang dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
terkait upah minimum 2023. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan upah minimum untuk 2023
akan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun
ini. "Upah minimum tahun 2023 relatif akan
lebih tinggi dibandingkan upah minimum
tahun 2022 dengan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi," ujar Menaker saat
rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta,
Selasa (8/11/2022). Persiapan penetapan
upah minimum 2023 telah dimulai sejak
September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat
kepada Badan Pusat Statistik perihal
permintaan data.
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Kemnaker Neutral
gencarkan
penyelengga
raan bursa
kerja pada
2023

Antara Papua Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menggencarkan penyelenggaraan bursa
kerja atau job fair pada tahun 2023 untuk
terus mempertemukan para pencari kerja
dan perusahaan yang membutuhkan. "Salah
satu flagship dari pasar kerja adalah job fair
yang terus digencarkan pada tahun depan
untuk terus mempertemukan para pencari
kerja dengan pemberi kerja," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja Komisi IX
DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta
pada Selasa. Penyelenggaraan bursa kerja
tersebut melalui kerja sama dengan Dinas
Ketenagakerjaan di provinsi dan
kabupaten/kota di seluruh Indonesia. "Kami
juga meyakinkan kepada seluruh stakeholder
bahwa pemerintah siap menyambut segala
dinamika ketenagakerjaan," kata Ida.
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BSU 2022 Neutral
Tahap 8
Sudah Cair,
Segera Cek
Status
Penerima
serta Cara
Mengambiln
ya di Kantor
Pos

Tribun News
Jakarta

- Isi nama lengkap, dan tanggal lahir- Pilih
"Saya bukan robot"- Klik "lanjutkan"Silahkan tunggu sebentar sampai muncul
hasil Selain Bank himbara yang sudah
ditentukan sebagai rekening penyaluran BSU,
saat ini penyaluran BSU 2022 juga dilakukan
melalui kantor pos dan aplikasi Pospay. 5.
Petugas Kantor Pos memberikan BSU 2022
Rp600 ribu secara tunai jika sesuai. Jika NIK
dan data sesuai dengan penerima BSU 2022,
muncul kode QR " Selamat, Anda telah
menerima QRCode BSU Kemnaker 1,
tunjukkan QRCode di Kantor Pos untuk
pencairan dana BSU ". Tapi jika tidak cocok,
akan muncul " NIK tidak terdaftar sebagai
penerima BSU ". Kabar gembira bagi pekerja
yang menantikan BLT subsidi gaji atau BSU
2022.
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Kemnaker
Catat
Sebanyak
10.765
Pekerja
Kena PHK

Radar
Mojokerto

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mencatat telah terjadi pemutusan hubungan
kerja (PHK) kepada 10.765 pekerja per
September 2022. "Kalau kita lihat kasus
pemutusan hubungan kerja 2019 sampai
dengan September 2022, PHK cukup tinggi

Negative
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per
September
2022

terjadi pada tahun 2020 ketika kita
mengalami pandemi Covid-19. Lalu,
angkanya kembali turun menjadi 10.765
kasus per September 2022. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, angka ini masih lebih rendah
dibandingkan kasus PHK pada 2 tahun
sebelumnya.
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ASEAN
Neutral
Dorong
Kurangi
Ketidaksetar
aan di Dunia
Kerja Pada
Sidang GB
ILO ke-346

Progresnews.in Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
fo
Ketenagakerjaan menghadiri Governing Body
International Labour Organization (GB ILO)
ke-346 di Jenewa, Swiss. Indonesia
merupakan anggota reguler GB ILO periode
2021-2024. "Berbicara atas nama negara
Anggota ASEAN mengungkapkan pentingnya
mengurangi ketidaksetaraan di dunia kerja,
sebagai sarana untuk menciptakan
lingkungan kerja yang lebih berkelanjutan,
inklusif, dan aman untuk semua, " katanya.
Ditambahkan Sekjen Anwar, ASEAN
memandang perlunya ILO untuk melibatkan
organisasi regional seperti ASEAN dan pihakpihak terkait untuk mempercepat
implementasi strategi ILO.
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Baru 33,3% Negative
Pramudi
TransJakarta
yang Dilatih
Soal
Waspada
dalam
Mengemudi

Media
Indonesia

141

SEBANYAK 2.400 atau 33,3% dari 7.200
pramudi TransJakarta telah dilatih khusus
mengenai kewaspadaan dan keselamatan
dalam mengemudi. Pramudi bus besar dan
bus sedang diprioritaskan untuk
mendapatkan pelatihan lebih dulu karena
berisiko tinggi mengalami kecelakaan dengan
tingkat keparahan yang tinggi. Dengan tubuh
yang lebih besar serta jarak tempuh yang
lebih jauh tentunya probabilitas mengalami
kecelakaan juga lebih tinggi," kata Yoga
dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta
Pusat, Selasa (8/11). Dirut Operasi dan
Keselamatan PT Transjakarta Yoga
Adiwinarto menjelaskan jumlah 2.400
pramudi yang sudah dilatih ini merupakan
pramudi pada bus besar dan bus gandeng.
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Cara
Neutral
Mendapatka
n QRCode di
Aplikasi
Pospay, Ini
Langkahlangkah
Pencairan
BSU Tahap 7
di Kantor
Pos

Tribun News
Banten

Inilah langkah-langkah mencairkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) tahap 7 di Kantor Pos.
Pencairan BSU tahap 7 di Kantor Pos bisa
dilakukan sejak awal November 2022.
"Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor
Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa
hari kemarin," kata Ida melalui Siaran Pers
Biro Humas Kemnaker pada Rabu
(2/11/2022). Pencairan BSU tahap 7 melalui
Kantor Pos ditujukan bagi tenaga kerja yang
tidak memiliki rekening bank Himbara atau
terdapat masalah pada rekening tersebut.
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Buruh Minta Neutral
Upah
Minimum
Naik 13%,
Apa Kata
Menaker?

Investor Daily JAKARTA, investor.id- Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih
menggodok formulasi penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023.
Terkait tuntutan para buruh/pekerja
tersebut, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan masih
mengolah data terbaru terkait inflasi dan
pertumbuhan ekonomi yang disampaikan
Badan Pusat Statistik (BPS). Kalau dilihat dari
data BPS, relatif akan ada kenaikan
dibandingkan dengan UMP 2022," kata
Menaker, usai rapat dengar pendapat (RDP)
dengan Komisi IX DPR, Selasa (8/11/2022).
Menaker menyampaikan, sebelumnya pada
1 November 2022, pihaknya telah
berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan
Daerah.
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TransJ Sebut Negative
Pemobil dan
Pemotor
Kerap Jadi
Penyebab
Kecelakaan

Detik

Direktur Operasional dan Keselamatan
TransJakarta Yoga Adiwinanto menyebut
kurangnya awareness (kesadaran) dari
pengendara mobil dan motor juga menjadi
penyebab kecelakaan yang melibatkan
TransJakarta. "Pelanggaran-pelanggaran dari
pengendara lain motor dan mobil itu pun
akhirnya berdampak pada kecelakaan yang
melibatkan TransJakarta," kata Yoga di Kaum
Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2022).
"Jadi pelanggaran-pelanggaran tolong segera
mungkin dihindari, lawan arus, tidak
memakai helm, belok sembarangan dan lain142

lain. Pihak TransJakarta mengklaim angka
kecelakaan terus menurun setiap tahun.
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Formulasi Neutral
Penetapan
UMP Riau
2023
Mengacu ke
PP 36 Tahun
2021

Situsriau.com Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Imron Rosyadi,
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.
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Hore! BSU Positive
sudah Cair,
Pos
Indonesia
Beri
Kemudahan
Pencairan -

Marketing

Marketing.co.id- Berita Marketing| PT Pos
Indonesia (Persero) telah memulai
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) sejak
Rabu, 2 November 2022. Salah satu strategi
Pos Indonesia untuk mempercepat
penyaluran BSU adalah dengan memberi
kemudahan kepada pekerja, yaitu dengan
memperpanjang jam pelayanan Kantorpos.
Kami siap membayarkan ke lokasi
pabrik/perusahaan sehingga karyawan tidak
kehilangan waktu bekerja," kata EVP
Regional 5 Jawa Timur Bali Nusra PT Pos
Indonesia, Kiagus Muhammad Amran. Pada
prinsipnya, PT Pos Indonesia ingin
memberikan kemudahan kepada para
pekerja dalam mencairkan BSU.

203 08
. November
2022

Menaker ke Positive
Pengusaha:
Isu Resesi
Tak Boleh
Jadi Alasan
PHK
Karyawan!

Kumparan

Resesi.. Mencapai 10.765. Namun, Ida mau
melihat data-datanya dulu, apakah PHK
tersebut dilandaskan karena ada isu resesi
atau tidak. "Tentu tidak boleh isu resesi
dimanfaatkan untuk melakukan pemutusan
hubungan kerja, meski kita sudah
mendengar ada perusahaan-perusahaan
yang memang mengalami dampak akibat
resesi itu, berkurangnya demand terhadap
produksi itu pasti ada dampaknya," kata Ida
di Gedung DPR RI, Selasa (8/11). Ida

143

menegaskan, jika perusahaan memang
terdampak resesi, tidak boleh otomatis
melakukan PHK.
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Badai PHK Negative
Mengancam
, Pengusaha
Minta Ada
Aturan No
Work No
Pay

Idn Times

Pengusaha meminta dukungan Komisi IX
demi mengurangi jumlah orang yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan
merestui adanya kebijakan dari Kemnaker
dalam bentuk permenaker. Ketua Bidang
Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Anton Supit mengatakan,
masalah PHK sangat serius dan harus
diantisipasi. Untuk mengurangi jumlah PHK
supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no
work no pay pada saat tidak bekerja,"
katanya dalam rapat dengar pendapat umum
(RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan
Menaker, Selasa (8/11/2022). "Sebab, kalau
tidak ada itu memang kalau kita dengan
order menurun 50 persen atau katakanlah 30
persen kita gak bisa menahan, 1-2 bulan
masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan
atau setahun saya kira pilihannya ya
memang harus PHK massal," ujar Anton.
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Menaker: Negative
Hingga
September
10 Ribu
Orang Kena
PHK di
Indonesia

Katadata

Menurut Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah, angka tersebut
lebih rendah dibandingkan dengan jumlah
PHK sebelum Indonesia mengalami pandemi
Covid-19. Kementerian Ketenagakerjaan
mencatat hingga September 2022, terdapat
10.765 orang yang kehilangan pekerjaannya
karena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Data ini merupakan akumulasi dari awal
tahun 2022. "Kalau kita lihat kasus
pemutusan hubungan kerja di tahun 2019
sampai dengan September 2022, PHK cukup
tinggi terjadi pada tahun 2020 ketika kita
mengalami pandemi Covid-19," ujar Ida
dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX
DPR RI, pada Selasa (8/11).
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Menaker: Positive
Karena
Pertumbuha
n Ekonomi
dan Inflasi,

Bisinis Tempo Selain itu, ia menyebut penetapan upah
minimum juga meliputi penyesuaian Upah
Minimum Povinsi (UMP) dan
Kabupaten/Kota (UMK) bagi daerah yang
telah memiliki upah minimum dengan
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Upah
Minimum
2023 Relatif
Tinggi

menggunakan formula telah ditetapkan..
"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa
upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih
tinggi dibandingkan upah minimum tahun
2022 dengan data pertumbuhan ekonomi
dan inflasi," tutur Ida Fauziyah dalam Rapat
Kerja Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa, 8
November 2022.. Upah minimum dengan
dasar PP 36 2021 dipandang tidak adil.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan upah minimum 2023
akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
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7
Positive
Mekanisme
Pencairan
BLT Subsidi
Gaji Rp600.
000 di
Kantor Pos,
Pekerja
Wajib Tahu

Okezone
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Upah
Neutral
Minimum
2023 akan
Lebih Tinggi

Andalan News (BP/Antara) JAKARTA, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan upah minimum untuk 2023
akan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun
ini. Persiapan penetapan upah minimum
untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak
September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat
kepada Badan Pusat Statistik perihal
permintaan data yang akan menjadi salah
satu acuan penetapan. Ida Fauziyah. Hal ini
karena mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
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Kadisnaker Neutral
Imron
Pastikan
UMP Riau
2023 Naik

Koranriau.co
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Mekanisme pencairan BLT subsidi gaji atau
Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 di
kantor pos. Berikut ini mekanisme pencairan
BLT subsidi gaji Rp600. 000 di kantor pos
seperti dilansir akun Instagram Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa
(8/11/2022). Pencairan BSU tahap 7 di
kantor pos sudah dilakukan sejak awal
November lalu. Saat ini BSU tahap 7
dicairkan di kantor pos untuk 3,6 juta pekerja
di Indonesia yang memenuhi syarat
penerima bantuan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Kadisnakertrans) Imron Rosyadi,
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.
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Kemnaker
Mesti
Antisipasi
Ancaman
Resesi
Global

Positive

Bisnistoday.co.i Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
d
menyampaikan bahwa Kemnaker telah
menyiapkan beberapa kebijakan dalam
menghadapi ancaman resesi global tahun
2023 dan dampaknya dari sisi
ketenagakerjaan. Beberapa kebijakan
Kemnaker ini bersifat adaptif, resilien, dan
inklusif yang meliputi 5 pilar. "Saya
mengapresiasi dari kebijakan-kebijakan yang
telah diambil oleh Kemnaker mengenai
strategi dan kesiapan pemerintah dalam
menghadapi ancaman resesi global tahun
2023 dan dampaknya dari sisi
ketenagakerjaan," kata Saniatul Lativa./.
JAKARTA, Binistoday- Sejumlah anggota
Komisi IX DPR RI mendorong Menteri
Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi
ancaman resesi global.
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Perluas
Neutral
Kesempatan
Kerja, 2023
Kemnaker
Akan Gencar
Lakukan
Bursa Kerja

Priangantimur Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2023
akan menggencarkan penyelenggaraan bursa
kerja atau job fair. Dalam kegiatan itu
Kemnaker berupaya untuk mempertemukan
para pencari kerja dan perusahaan yang
membutuhkan. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengatakan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus
melakukan bursa kerja atau job fair. "Salah
satu flagship dari pasar kerja adalah job fair
yang terus digencarkan pada tahun depan
untuk terus mempertemukan para pencari
kerja dengan pemberi kerja," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja Komisi IX
DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta
pada Selasa 8 November 2022.
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Menaker
Neutral
Buka Suara
soal
Kepastian
UMP 2023,
Fix Naik 13
Persen?

Cnn Indonesia Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal
dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK
pada 30 November 2022. "Kemudian
ketetapan upah minimum 2023 tetap
mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021.
Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023
sebesar 13 persen. Ida menjelaskan sudah
melakukan koordinasi dengan dewan
pengupahan daerah sejak 1 November.
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Kemnaker Neutral
gencarkan
penyelengga
raan bursa
kerja pada
2023 ANTARA
News Jambi

Antara Jambi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menggencarkan penyelenggaraan bursa
kerja atau job fair pada tahun 2023 untuk
terus mempertemukan para pencari kerja
dan perusahaan yang membutuhkan. "Salah
satu flagship dari pasar kerja adalah job fair
yang terus digencarkan pada tahun depan
untuk terus mempertemukan para pencari
kerja dengan pemberi kerja," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja Komisi IX
DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta
pada Selasa. Penyelenggaraan bursa kerja
tersebut melalui kerja sama dengan Dinas
Ketenagakerjaan di provinsi dan
kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
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Daftar UMK Neutral
Jawa Barat
2023:
Bekasi,
Karawang
dan Bogor
Tertinggi

Ayo Bogor

Ini daftar UMK Jawa Barat 2023 Bekasi,
Karawang dan Bogor masih tertinggi.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan bahwa kenaikan UMP dan UMK
2023 Jawa Barat mengacu Undang-Undang
(UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. Penetapan daftar UMK
Jawa Barat 2023 Bekasi, Karawang dan Bogor
ini berdasarkan variabel pertumbuhan
ekonomi atau inflasi. Daftar UMK Jawa Barat
2023 Bekasi, Karawang dan Bogor juga
mengacu pada masukan Kamar Dagang dan
Industri (Kadin).
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Dewan
Neutral
Pengupahan
Muara Enim
Belum

Tribun News
Palembang

Dewan Pengupahan Kabupaten Muara Enim
belum menentukan besaran rencana
kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
tahun 2023. Sebab dari surat tersebut akan
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Tentukan
Besaran
Rencana
Kenaikan
UMK 2023,
Tunggu
Surat
Kemenaker

ada data dan angka statistik perhitungannya
sebagai dasar patokan dan standarisasi UMK
Kabupaten Muara Enim tahun 2023
mendatang. "Sebenarnya perhitungan UMK
harus lebih tinggi dari UMP," kata Kadisnaker
Muara Enim Siti Herawati didampingi Kabid
Hubungan Industrial Harry Murtiono, Selasa
(8/11/2022). Dan penghitungannya akan
dilakukan oleh Dewan Pengupahan
Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari
unsur pemerintah, akademisi, perusahaan,
Serikat Pekerja, dan Himpunan Asosiasi
Pengusaha (Hapindo).
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Upah
Neutral
Minimum
2023
Ditetapkan
21
November
2022, Ini
Daftar UMK
Kabupaten
Grobogan 5
Tahun
Terakhir

Tribun News
Jateng

Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21
November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten
Grobogan 5 Tahun Terakhir. Upah Minimum
2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini
Daftar UMK Kabupaten Grobogan 5 Tahun
Terakhir. Pada tahun 2022, UMP tertinggi di
Jawa Tengah adalah Kota Semarang sebesar
Rp 2.810.025,00. Upah Minimum 2023
Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar
UMK Kabupaten Grobogan 5 Tahun Terakhir.
Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21
November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten
Demak 5 Tahun Terakhir.
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Dalih Cegah Positive
PHK,
Pengusaha
Minta
Kemenaker
Terbitkan
Aturan
"Tidak
Bekerja
Tidak
Dibayar"

Kompas

Pengusaha meminta kepada pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) menerbitkan aturan tentang
jam kerja fleksibel. Untuk mengurangi jumlah
PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas
no work no pay pada saat tidak bekerja,"
kata Anne dalam Rapat Kerja (Raker) dengan
Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa
(8/11/2022). Pengusaha pun berupaya
membujuk Komisi IX agar merestui kebijakan
dari Kemenaker terkait no work no pay
sehingga bisa diterima oleh para pembeli
dari luar negeri yang selalu menginginkan
adanya supremasi hukum oleh dunia usaha.
Apindo berharap dapat dipertimbangkan
adanya permenaker yang mengatur
fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work
no pay.
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Menaker
Negative
Pastikan
Upah 2023
Bakal Naik,
tapi
Pengusaha
Masih Beda
Pendapat

Era.id

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan upah minimum tahun
2023 akan mengalami kenaikan dibandingan
tahun 2022. "Pada dasarnya, sudah dapat
dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif
akan lebih tinggi dibandingkan upah
minimum 2022 dengan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi," kata Ida. Meskipun
sudah dapat dipastikan upah minimum 2023
mengalami kenaikan, pihaknya tetap
melakukan sejumlah persiapan sebelum
penetapan. Atas dasar tersebut, para
pengusaha meminta agar penetapan upah
minimum 2023 ditetapkan sesuai ketentuan
PP 36 Tahun 2021 dan harus dilaksanakan
sebelum ada perubahan lain.
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Komisi IX
Apresiasi
Kebijakan
Kemnaker
Hadapi
Ancaman
Resesi
Global

Suara
Pemerintah

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI
menyampaikan apresiasinya terhadap
berbagai kebijakan Kemnaker yang telah
dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah. Apresiasi tersebut disampaikan
saat Rapat Kerja Menteri Ketenagakerjaan
dengan Komisi IX DPR RI di Gedung
Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa
(8/11/22). Apresiasi juga datang dari anggota
Komisi IX yang lain, Saniatul Lativa terkait
berbagai kebijakan yang diambil
Kementerian Ketenagakerjaan dalam
menghadapi ancaman resesi global dan
dampaknya bagi ketenagakerjaan. Anggota
Komisi IX, Haruna misalnya mengapresiasi
Menaker yang berhasil menurunkan tingkat
pengangguran paska pandemi Covid-19.
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Pikiran Rakyat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) beri
Depok
bocoran soal UMP 2023, yang dikatakan
akan lebih tinggi dibandingkan dari upah
minimum tahun 2022. Menaker Ida Fauziyah
baru saja menyampaikan bocoran informasi
terbaru soal upah minimum atau UMP 2023
yang akan datang. Dikatakan oleh Menaker
Ida Fauziyah, bahwa dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi, maka UMP atau upah
minimum untuk tahun 2023 akan relatif lebih
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tinggi dari tahun 2022 ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," kata Menteri Ketenagakerjaan atau
Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja
dengan Komisi IX DPR RI di kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, sebagaimana
dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari
Antara News Selasa, 8 November 2022.
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Rmco.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, Selasa (8/11).
Menurut Ganjar, terdapat beberapa kasus
PHK, namun tidak bersifat massal.
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Suara Karya

Hadiri Sidang Governing Body International
Labour Organization ( GB ILO ) ke-346 di
Jenewa, Swiss, sejak 31 Oktober- 10
November 2022, Indonesia merupakan
anggota reguler GB ILO periode 2021-2024.
Dalam Sidang GB ILO ke 346 itu pemerintah
Indonesia mewakili pada Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemnaker ).. Sekretaris
Jenderal ( Sekjen ) Kemnaker Anwar Sanusi,
dalam Sidang GB ILO ke 346 itu
mengungkapkan, adanya ketimpangan
sangat kompleks di hampir semua negara,
maupun 'ketidaksetaraan horizontal', atau
perbedaan pendapatan antarkelompok..
"Berbicara atas nama negara Anggota ASEAN
mengungkapkan pentingnya mengurangi
ketidaksetaraan di dunia kerja, sebagai
sarana untuk menciptakan lingkungan kerja
yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan aman
untuk semua," tuturnya..
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Tribun News
Lombok

Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal
Kabupaten Dompu, Lilis Suryani meninggal
dunia di Arab Saudi. Perempuan 42 tahun
tersebut, menderita sakit kronis ketika
bekerja sebagai pengasuh Lanjut Usia
(Lansia) di Arab Saudi. Berangkat tahun 2021
lalu Lilis Suryani dinyatakan meninggal pada
28 Oktober 2022 lalu, setelah mendapatkan
perawatan intensif di rumah sakit Arab
Saudi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten
Dompu, Syamsul Ma'arif yang dikonfirmasi
via ponsel, membenarkan meninggalnya satu
orang PMI asal Dompu tersebut.
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Detik

"Sebab, kalau tidak ada itu memang kalau
kita dengan order menurun 50% atau
katakanlah 30% kita nggak bisa menahan, 12 bulan masih oke, tapi kalau sudah
beberapa bulan atau setahun saya kira
pilihannya ya memang harus PHK massal,"
ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit.
Pengusaha meminta Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan
aturan terkait jam kerja fleksibel atau flexible
working. Untuk mengurangi jumlah PHK
supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no
work no pay pada saat tidak bekerja," kata
Anne dalam rapat dengar pendapat umum
(RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan
Menaker, Selasa (8/11/2022). Dalam
kesempatan itu Anne juga meminta
dukungan Komisi IX DPR RI demi mengurangi
jumlah orang yang terkena pemutusan
hubungan kerja (PHK).
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Sindo News

Pemerintah memberi sinyal kenaikanpada
tahun 2023. Terkait hal itu, Ketua Umum
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI
Jakarta Diana Dewi mengatakan, pengusaha
akan tunduk mengikuti kebijakan yang
ditetapkan pemerintah. Menurut dia, hal ini
juga untuk kebaikan para pekerja yang
selama ini terbebani dengan biaya yang
serba mahal. Tentu kami Kadin akan
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mengikutinya," ujarnya kepada MNC Portal
Indonesia (MPI), Selasa (8/11/2022).
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Indonesiasocial Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
ite.com
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
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.
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TRIBUNKALTIM.CO- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memastikan bahwa upah minimum tahun
2023 akan naik. Lalu jadi berapa upah
minimum tahun 2023 yang disebut Menaker
Ida Fauziyah bakal naik?. Simak penjelasan
Menaker Ida Fauziyah terkait formula
perhitungan upah minimum tahun 2023 di
artikel ini. Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan
Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022),
Menaker Ida Fauziyah menjelaskan terkait
upah minimum tahun 2023 mendatang.

Transjakarta. Sopir memegang peran paling
penting dalam perjalanan bus Transjakarta.
PT Transjakarta kini tengah meramu
formulasi untuk merotasi rute para sopir
untuk menjaga kesadaran dan kewaspadaan
sopir selama bertugas. Direktur Operasional
dan Keselamatan Transjakarta, Yoga
Adiwinarto, membeberkan soal adanya
aturan rotasi bagi para pramudi Transjakarta
yang berlaku tiap dua bulan.
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serta
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Kompas

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengingatkan kepada para pengusaha agar
pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi
pilihan terakhir dalam situasi sulit.
Peringatan Kemenaker mendorong alternatif
pencegahan PHK diatur dalam Surat Edaran
Menaker Nomor SE-907/MEN/PHIPPHI/X/2004 tentang Pencegahan
Pemutusan Hubungan Kerja Massal.
"Beberapa upaya yang bisa kita lakukan
antara lain mengurangi upah dan fasilitas
pekerja pekerja tingkat atas, misalnya tingkat
manajer dan tingkat direktur," sebut
Menaker Ida Fauziyah dalam Raker dengan
Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).
Alternatif lainnya, lanjut Menaker yakni
mengurangi shift, membatasi atau
menghapuskan kerja lembur, mengurangi
jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan
atau merumahkan pekerja secara bergilir
untuk sementara waktu, tidak
memperpanjang kontrak bagi pekerja yang
sudah habis masa kontraknya, dan
memberikan pensiun bagi yang sudah
memenuhi syarat.
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Media
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MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
memastikan, upah minimum 2023 relatif
akan lebih tinggi, dibandingkan dengan upah
minimum 2022. "Pertumbuhan ekonomi dan
inflasi pada dasarnya sudah dilihat bahwa
upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih
tinggi, dibandingkan dengan upah minimum
tahun 2022 dengan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi," ungkapnya dalam rapat
kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).
"Selanjutnya kami telah melakukan
serangkaian persiapan dalam rangka
penetapan upah minimum tahun 2023, yang
dimulai dengan melakukan beberapa
kegiatan. Tahapan tersebut sudah Kemnaker
lalui dan sudah masuk pada mendekati
penetapan upah minimum tahun 2023.

Neutral
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Tribun News
Kalteng

Ilustrasi, besaran UMP Kalimantan Tengah
2023 dan UMK Palangkaraya 2023 serta
daerah lain, masih dalam pembahasan.
Menurutnya dalam sidang pengupahan
nantinya pihaknya akan melibatkan pekerja,
pengusaha hingga sampai BPS dalam
menetapkan UMK 2023 Palangkaraya.
TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYAPara pekerja swasta tentu menunggununggu informasi mengenai kenaikan upah
minimum provinsi, ataupun kabupaten/kota
yang ada di Kalimantan Tengah (Kalimantan
Tengah) tak terkecuali di Kota Palangkaraya.
Seperti yang dilontarkan Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kota Palangkaraya, Mesliani
Tara, pihaknya masih menunggu dari pihak
provinsi setelah itu baru melakukan sidang
pengupahan.
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
menggandeng PT Pos Indonesia (Persero)
untuk menyalurkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) tahap 7 melalui Kantorpos. Total
terdapat 3,6 juta pekerja yang terdaftar
sebagai penerima BSU melalui Kantorpos.
Pekerja yang namanya terdaftar sebagai
penerima BSU dapat mencairkan dana
bantuan sebesar Rp600 ribu di Kantorpos
mana saja di seluruh Indonesia. Bahkan,
untuk mempercepat proses penyaluran BSU,
Kantorpos menambah jam pelayanan hingga
hari Minggu, pukul 08.00-20.00. Antusiasme
penerima BSU cukup tinggi.

233 08
. November
2022

Antusias
Positive
Terima BSU,
Pekerja Rela
Datang Pagi
ke Kantor
Pos

Inews Portal

Pekerja yang namanya terdaftar sebagai
penerima BSU, dapat mencairkan dana
bantuan sebesar Rp600 ribu di Kantor Pos
mana saja di seluruh Indonesia, petugas Pos
siap melayani. Bahkan, untuk mempercepat
proses penyaluran BSU, Kantor Pos
menambah jam pelayanan hingga Minggu,
pukul 08.00 sampai 20.00. Antusiasme para
penerima BSU cukup tinggi. Dalam
menyalurkan BSU, PT Pos Indonesia
menempuh dua mekanisme, yaitu melalui
loket Kantor Pos, dan penyaluran melalui
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komunitas (perusahaan/pabrik). Terima
kasih banyak pemerintah pusat, Kemenaker,
yang telah memberikan bantuan ini," kata
Alamsyah, penerima BSU di Kantor Pos
Cabang Bima, Nusa Tenggara Barat.
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Ancaman resesi global dikhawatirkan
berdampak pada dunia usaha hingga
peningkatan pemutusan hubungan kerja
(PHK). "Dengan asas No work No pay pada
saat bekerja," jelas Anne dalam Rapat Kerja
bersama Komisi 9 DPR RI dan Kemenaker,
Selasa (8/10). "Dan kami mohon kepada
komisi IX untuk mengurangi jumlah orang
yang di PHK bisa merestui kebijakan dalam
bentuk Permenaker ini," jelas Anne. Untuk
itu, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API) Anne Patricia mengusulkan
agar pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan membuat kebijakan flexible
working hour atau atau jam kerja yang
fleksibel untuk mengurangi adanya PHK.
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Antara

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI
Jakarta, PT Transportasi Jakarta
(TransJakarta) membuat pelatihan khusus
bagi pengemudi guna mengurangi angka
kecelakaan. Direktur Operasional dan
Keselamatan PT Transportasi Jakarta
(Transjakarta) Yoga Adiwinarto mengatakan
pelatihan kompetensi ini dibutuhkan untuk
pengemudi TransJakarta. "Salah satu upaya
untuk mengurangi angka kecelakaan, dengan
menyusun pedoman pelatihan pramudi,"
ujar Direktur Operasional dan Keselamatan
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Yoga
Adiwinarto di Jakarta, Selasa. Pihaknya
sedang mengajukan ke Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan nama
SKK khusus untuk TransJakarta.
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Harian Terbit

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan
Kerja ( PHK ) secara massal pada industri
tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar
dikutip Antara berjanji bahwa pemerintah
provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras
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Tekstil di
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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.
Menurut Ganjar, terdapat beberapa kasus
PHK, namun tidak bersifat massal.
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Newsmedia

Berikut disajikan informasi tentang cara
mencairkan BSU 2022 tahap 7 di Kantor Pos
Indonesia, yuk cek selengkapnya di artikel
ini. Hingga kini masih banyak yang bingung
dengan cara mencairkan BSU 2022 tahap 7 di
Kantor Pos Indonesia, terutama bagi mereka
yang kurang paham dengan teknologi. Buat
kamu yang penasaran dengan cara
mencairkan BSU 2022 tahap 7 di Kantor Pos
Indonesia, ada baiknya simak panduan yang
kami berikan hingga akhir. PT Pos Indonesia
salah satu penyalur BSU 2022 memberi
kemudahan untuk mencairkan BSU 2022.
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Kementerian Ketenagakerjaan telah
memberikan saran kepada para pengusaha
untuk menghindari pemutusan hubungan
kerja (PHK) sebagai dampak dari resesi
global. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah juga telah mewanti-wanti pelaku
usaha agar tidak memanfaatkan isu resesi
sebagai alasan untuk melakukan PHK sepihak
tanpa adanya dialog tripartit antara
perusahaan dan pekerja. Ada beberapa hal
yang bisa diterapkan pengusaha untuk
menghindari PHK dengan menerapkan
beberapa upaya yang tertuang dalam Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
907/MEN/PHI-PPHI/X/2004. "Beberapa
upaya yang bisa dilakukan antara lain
mengurangi upah dan fasilitas kerja untuk
tingkat atas misalnya tingkat manajer dan
direktur," kara Ida dalam rapat kerja
bersama Komisi 9 DPR RI, Selasa (8/11).
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Direktur Operasional dan Keselamatan PT
Transjakarta Yoga Adiwinarto mengatakan,
pelatihan khusus bagi pengemudi bus
transjakarta bertujuan untuk memberikan
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kompetensi tambahan bagi pramudi agar
mereka dapat mencegah kecelakaan lalu
lintas. Selain itu, PT Transjakarta dibantu
oleh Komite Nasional Keselamatan
Transportasi (KNPT) dalam menyusun
pedoman untuk SKK khusus pengemudi
Transjakarta. PT Transportasi Jakarta
(Transjakarta) berencana membuat pelatihan
untuk pramudi bus transjakarta dalam
bentuk sertifikasi standar kompetensi kerja
(SKK). "Karena selama ini baru ada SKK untuk
bus (secara umum) saja, yang dilatih tidak
serta merta untuk bus transjakarta.
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Pekerja yang namanya terdaftar sebagai
penerima BSU dapat mencairkan dana
bantuan sebesar Rp600. 000 di Kantor Pos
mana saja di seluruh Indonesia. Bahkan,
untuk mempercepat proses penyaluran BSU,
Kantor Pos menambah jam pelayanan hingga
hari Minggu, pukul 08.00-20.00. Antusiasme
penerima BSU cukup tinggi. Dalam
menyalurkan BSU, PT Pos Indonesia
menempuh dua mekanisme, yaitu melalui
loket Kantor Pos, dan penyaluran melalui
komunitas (perusahaan/pabrik). Terima
kasih banyak pemerintah pusat, Kemenaker,
yang telah memberikan bantuan ini," kata
Alamsyah, penerima BSU di Kantor Pos
Cabang Bima, Nusa Tenggara Barat.
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Tribun News
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Simak cara mencairkan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) 2022 tahap 7 melalui Kantor Pos
di awal November 2022. Diketahui,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
sudah menyalurkan BSU tahap 7 melalui
Kantor Pos. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah juga sudah
menyampaikan mengenai proses penyaluran
BSU tahap 7 melalui Kantor Pos. "Penyaluran
BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai
disalurkan sejak beberapa hari kemarin,"
kata Ida melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker pada Rabu (2/11/2022).
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Klik7tv

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI
menyampaikan apresiasinya terhadap
berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah. Apresiasi disampaikan saat Rapat
Kerja Menteri Ketenagakerjaan dengan
Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I
Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Anggota Komisi IX, Haruna misalnya
mengapresiasi Menaker yang berhasil
menurunkan tingkat pengangguran pasca
pandemi Covid-19. "Saya kira ini
formulasinya kalau perlu dicetak, Bu.
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Bimata.id

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan bahwa upah minimum
tahun 2023 akan naik. Menggunakan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi, lanjut
Menaker, penetapan upah minimum juga
meliputi penyesuaian upah minimum
provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK). Menaker
menjelaskan, penyesuaian UMP dan UMK ini
meliputi 20 jenis data yang didapat Badan
Pusat Statistik (BPS), kemudian diserahkan
kepada Kemenaker. Kemudian yang
berikutnya masukannya adalah perlu
kepastian hukum atas gugatan upah
minimum Tahun 2022 di beberapa wilayah,"
papar Menaker.
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Warta Ekonomi Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI
menyampaikan apresiasinya terhadap
berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah. Anggota Komisi IX, Haruna,
misalnya, mengapresiasi Menaker yang
berhasil menurunkan tingkat pengangguran
pascapandemi Covid-19. Kita apresiasi Bu
Menteri," kata Haruna, mengutip
sebagaimana dalam rilis Biro Humas
Kemenaker. "Saya mengapresiasi dari
kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh
Kemenaker mengenai strategi dan kesiapan
pemerintah dalam menghadapi ancaman
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resesi global tahun 2023 dan dampaknya dari
sisi ketenagakerjaan," kata Saniatul Lativa.
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Infopublik.id
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Pikiran Rakyat Demikian disampaikan langsung oleh
Depok
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah dalam sebuah keterangan resmi
terkait upah minimum 2023 yang bakal
relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kata
Menaker Ida Fauziyah terus menunjukkan
perbaikan sejak triwulan II 2021 dengan
kekuatan ekonomi Indonesia berada pada
konsumsi rumah tangga yang mencapai
50,38 persen dari total PDB pada triwulan III
2022. Tahun 2023 mendatang menjadi tahun
membahagiakan bagi para pekerja lantaran
upah minimum 2023 dikabarkan bakal relatif
lebih tinggi dari tahun 2022. Kabar upah
minimum 2023 bakal lebih tinggi dari tahun
2022 disebut dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
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Pemerintah Indonesia yang diwakili
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian
Luar Negeri (Kemenlu), dan Perwakilan Tetap
RI untuk PBB. Sidang GB ILO yang
berlangsung dari tanggal 31 Oktober-10
November 2022, Pemerintah Indonesia
diwakili oleh Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan
Perwakilan Tetap RI untuk PBB. Sebagai
informasi Indonesia merupakan anggota
reguler GB ILO periode 2021-2024 dan
menjadi koordinator negara anggota ASEAN
di ILO. Indonesia memiliki suara dalam
berbagai mandat yang berkaitan dengan
kerja ILO tersebut.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan
Indonesia, Anne Patricia Sutanto
mengatakan, guna meminimalkan dampak
PHK tahun mendatang pengusaha meminta
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
untuk menerbitkan peraturan menteri
ketenagakerjaan atau permenaker tentang
jam kerja fleksibel atau flexible working
hours. Anne yang juga mewakili para

pengusaha yang tergabung dalam APINDO,
API, APRISINDO serta Asosiasi Garmen yang
dimiliki oleh Korea dan Jepang meminta
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah untuk merilis aturan agar
perusahaan bisa memberlakukan jam kerja
minimal 30 jam seminggu. Untuk
mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas
itu ada dengan asas no work no pay saat
tidak bekerja," kata Anne dalam rapat
dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI
dan Menaker, Selasa (8/11). Lebih lanjut, ia
juga meminta dukungan kepada Komisi IX
DPR RI untuk merestui aturan yang
harapannya bisa dikeluarkan menaker.
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warta
Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI, saat
Indonesia
Rapat Kerja Menteri Ketenagakerjaan
Pembaharuan dengan Komisi IX DPR RI di Gedung
Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa
(8/11/2022), menyampaikan apresiasinya
terhadap berbagai kebijakan yang telah
dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah. Kita apresiasi Bu Menteri," kata
Haruna, salah satu Anggota Komisi IX DPR RI
yang mengapresiasi Menaker karena berhasil
menurunkan tingkat pengangguran paska
pandemi Covid-19. "Saya kira ini
formulasinya kalau perlu dicetak, Bu.
Formulasi penurunan ini sangat luar biasa.
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"Tingkat ketimpangan yang tinggi
mengandung risiko yang dapat
memperlambat pertumbuhan ekonomi dan
tingkat kemiskinan, melemahkan mobilitas
sosial dan meningkatkan risiko sosial dan
ketidakstabilan politik, " ujar Anwar Sanusi
saat menghadiri Governing Body
International Labour Organization (GB ILO)
ke-346 di Jenewa, Swiss, Selasa (8/11/2022).
Indonesia merupakan anggota reguler GB ILO
periode 2021-2024. "Berbicara atas nama
negara Anggota ASEAN mengungkapkan
pentingnya mengurangi ketidaksetaraan di
dunia kerja, sebagai sarana untuk
menciptakan lingkungan kerja yang lebih

berkelanjutan, inklusif, dan aman untuk
semua, " katanya. Ditambahkan Sesjen
Anwar, ASEAN memandang perlunya ILO
untuk melibatkan organisasi regional seperti
ASEAN dan pihak-pihak terkait untuk
mempercepat implementasi strategi ILO.
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Tribun News

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengimbau agar para pelaku usaha
tidak menjadikan resesi ekonomi sebagai
alasan untuk melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) kepada para
karyawan. Tentu tidak boleh isu resesi
menjadi dimanfaatkan untuk melakukan
pemutusan hubungan kerja," kata Ida
Fauziyah. Ida Fauziyah menyampaikan pesan
tersebut usai rapat kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan Komisi
IX DPR RI di Jakarta, Selasa (8/11/2022).
"Tentu tidak bisa dengan alasan resesi
melakukan pemutusan hubungan kerja dan
seterusnya.
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
telah menyiapkan lima langkah untuk
merespons dampak resesi global tahun
depan terhadap sektor ketenagakerjaan
dalam negeri. Kebijakan yang sudah
diterapkan yaitu program jaminan
kehilangan pekerjaan yang diatur dalam
pasal 25, Pasal 30 PP 37 tahun 2021 tentang
pelayanan jaminan pekerjaan melalui sistem
informis ketenagakerjaan. Pertama,
Kemenaker akan melakukan reformasi
pendidikan dan pelatihan vokasi. "Kebijakan
ini kami lakukan dengan transformasi balai
latihan kerja (BLK), tujuan utamanya adalah
mengubah bentuk dan fungsi BLK agar
mampu merespons isu ketenagakerjaan,"
ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
dalam Rapat Kerja bersama Komisi 9 DPR RI,
Selasa (8/11).
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Pikiran Rakyat Segera cek online penerima BSU 2022 tahap
Depok
8 di aplikasi PosPay. Kendati belum ada
informasi resmi terkait pencairan BSU 2022
tahap 8, tapi pekerja bisa cek online
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Aplikasi
PosPay,
Subsidi Gaji
Rp600. 000
Cair ke
Pekerja Ini

penerima Subsidi Gaji Rp600. 000 di aplikasi
PosPay. Dengan cek online penerima BSU
2022 tahap 8 di aplikasi PosPay, maka
pekerja yang berhak cairkan Subsidi Gaji
Rp600. 000 bakal diketahui. Apabila
mendapat kode QR terdaftar usai cek online
penerima BSU 2022 tahap 8 di aplikasi
PosPay, maka pekerja berhak cairkan Subsidi
Gaji Rp600. 000 dari Kemnaker.
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Palapa News

Untuk melahirkan talent yang mahir di
bidang data, DQLab sebagai platform edukasi
Data Science online dibawah naungan
Universitas Multimedia Nusantara & Xeratic,
siap menjawab kebutuhan calon talent data
untuk siap berkarir hingga tahun 2025.
Adanya otomatisasi di industri akan
menentukan pekerjaan di masa depan
terutama hingga tahun 2025. Berikut 5
profesi bidang data yang potensial direkrut
hingga tahun 2025. Kemudian kebutuhannya
akan diperkirakan akan bertambah setiap
tahun hingga mencapai 1,97 juta orang pada
tahun 2025.
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Apresiasi tersebut disampaikan saat Rapat
Kerja Menteri Ketenagakerjaan dengan
Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I
Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Apresiasi juga datang dari anggota Komisi IX
yang lain, Saniatul Lativa terkait berbagai
kebijakan yang diambil Kemnaker dalam
menghadapi ancaman resesi global dan
dampaknya bagi ketenagakerjaan. Komisi IX
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI) menyampaikan apresiasinya
terhadap berbagai kebijakan yang telah
dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menakera), Ida Fauziyah, yang berhasil
menurunkan tingkat pengangguran paska
pandemi COVID-19. "Saya mengapresiasi dari
kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh
Kemnaker mengenai strategi dan kesiapan
pemerintah dalam menghadapi ancaman
resesi global 2023 dan dampaknya dari sisi
ketenagakerjaan," kata Saniatul Lativa.
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Nusantaratv.co Nusantaratv.com- Dalam menghadapi
m
ancaman resesi ekonomi global, Komisi IX
DPR RI mendesak Kementerian
Ketenagakerjaan untuk meningkatkan
koordinasi dengan Kementerian/Lembaga
terkait dalam rangka mengambil langkahlangkah kebijakan dan kepastian
keberlangsungan perusahaan dan
perlindungan kepada pekerja. Hal tersebut
disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Nihayatul Wafiroh saat membacakan
kesimpulan rapat kerja dengan Menteri
Ketenagakerjaan, Pengurus Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) dan
Pengurus Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN) di Gedung DPR RI,
Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2022). Selain
itu, pihaknya juga mendorong Kemenaker
untuk melakukan komunikasi dengan Apindo
dan Kadin dalam rangka mengantisipasi
dampak resesi Global tahun 2023. Terakhir,
pihaknya mendesak Kemenaker untuk
menambah jumlah pengawas
ketenagakerjaan berdasarkan usulan formasi
dari Gubernur dan meningkatkan kinerja
pengawasannya.
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Ngopi Bareng Penetapan UMP tahun depan lebih tinggi,
sebab adanya pertumbuhan ekonomi dan
juga inflasi yang lebih tinggi. Selain itu,
pihaknya juga telah melakukan sejumlah
upaya di tahun 2022, untuk menetapkan
UMP tahun depan. Besaran Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2023 disebut lebih tinggi
dibanding tahun ini. Bocoran itu disampaikan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam
Rapat Kerja Komisi IX DPR RI.
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Direktur Operasional dan Keselamatan PT
Transportasi Jakarta (Transjakarta) Yoga
Adiwinarto mengatakan pelatihan
kompetensi ini dibutuhkan untuk pengemudi
TransJakarta sebagai tahap sertifikasi
Standar Kompetensi Kerja (SKK) khusus.
Pihaknya sedang mengajukan ke
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

dengan nama SKK khusus untuk
TransJakarta. Selama ini hanya ada SKK
untuk bus belum ada untuk TransJakarta.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI
Jakarta, PT Transportasi Jakarta
(TransJakarta) membuat pelatihan khusus
bagi pengemudi guna mengurangi angka
kecelakaan.
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Bisnis.com, JAKARTA- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyampaikan bahwa Kemenaker telah
menyiapkan beberapa kebijakan dalam
menghadapi ancaman resesi global 2023 dan
dampaknya dari sisi ketenagakerjaan yaitu
pemutusan hubungan kerja ( PHK ). Menaker
Ida mengatakan meskipun Indonesia
memiliki bonus demografi hingga 2030 dan
pertumbuhan ekonomi yang cukup baik
dibanding negara lainnya, Kemenaker tetap
menyiapkan strategi menghadapi ancaman
resesi global. Melalui beleid tersebut,
Kemenaker bersama stakeholders
melakukan revitalisasi balai latihan kerja
(BLK) di seluruh Indonesia. Strategi keempat
ialah Kemenaker mengimplementasikan
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
yang diatur dalam pasal 25 dan pasal 30 PP
No. 37/2021.
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Resesi ekonomi secara global berdampak
pada perekonomian di negara termasuk
Indonesia. Meski demikian, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memperkirakan kondisi perekonomian
Indonesia akan tumbuh positif. "Kita
bersyukur karena perekonomian indonesia
walaupun terdampak, diperkirakan akan
tumbuh positif ketika kondisi pandemi
COVID-19," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi
IX DPR, Rabu, 8 November 2022. Ia menilai
saat kondisi pandemi yang parah Indonesia
mampu mengatasinya.
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Priangantimur Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa
8 November 2022. Upah Minimum untuk
2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
tahun 2022. Dikatakan Ida Fauziah,
pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya,
terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan
II 2021 dengan kekuatan ekonomi Indonesia
berada pada konsumsi rumah tangga yang
mencapai 50,38 persen dari total PDB pada
triwulan III 2022.
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Adapun beberapa program dan kegiatan
Kemenaker RI yang didapat Padang Panjang
selama Suir Syam duduk di Komisi IX yaitu,
program Padat Karya 2018, sebanyak empat
paket. Alokasi anggaran program Tenaga
Kerja Mandiri (TKM) dan Padat Karya
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
RI yang diperoleh Kota Padang Panjang sejak
2018 hingga 2022 tidak terlepas dari peran
Anggota DPR RI Komisi IX, dr. Suir Syam,
M.Kes, MMR. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPSTP) Ewasoska, S.H, Selasa (8/11)
mengatakan, mantan Walikota Padang
Panjang dua periode itu tahun berjuang agar
alokasi kementerian yang berada dalam
koordinasinya di Komisi IX bisa diperoleh
Padang Panjang.

Informasi lowongan kerja terbaru dari Aneka
Gas Industri. Perlu diketahui jika Aneka Gas
Industri merupakan anak usaha Samator
Group yang memiliki 11 pabrik pada tahun

Posisi bagi
Lulusan
SMA hingga
Sarjana, ini
Kualifikasiny
a

2003 menjadi total 53 pabrik pada 2020
dengan ratusan cabang yang tersebar di
lebih dari 25 provinsi di Indonesia. Saat ini
Aneka Gas Industri sedang membuka 9
lowongan kerja bagi lulusan SMA, D3 dan S1.
Adapun lowongan kerja yang dibuka oleh
Aneka Gas Industri terbuka untuk lulusan
baru atau Fresh Graduate.
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Mulai dari peristiwa Wakapolresta lakukan
sidak pelayanan publik di Mapolresta Bandar
Lampung hingga beberapa bangunan di
Kebun Raya Liwa terancam ambles. 1.
Wakapolresta Lakukan Sidak Pelayanan
Publik di Mapolresta Bandar Lampung.
Wakapolresta Bandar Lampung melakukan
sidak pelayan publik di lingkungan Polresta
Bandar Lampung, Selasa 8 November 2022.
Selain itu, Wakapolresta juga mengingatkan
para anggota polri yang memberikan
pelayanan SIM ataupun SKCK dan SPKT agar
dapat melakukan pelayanan sebaik mungkin.
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengatakan jumlah pemutusan hubungan
kerja (PHK) per September 2022 mencapai
10.765 laporan. JAKARTA. PHK ini merupakan
dampak dari berkurangnya permintaan
terhadap produksi perusahaan karena isu
resesi global. Meski demikian Kemenaker
mengklaim jika dibandingkan dengan data
tahun 2021 menunjukkan ada penurunan
tingkat pengangguran dari 6,49% menjadi
5,86%.
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PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
berkomitmen menjalankan operasional
perusahaan berbasis kesehatan,
keselamatan, keamanan dan lingkungan
(health, safety, security and
environment/HSSE) secara excellence dan
berkelanjutan. Corporate Secretary PT ASDP
Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin
menegaskan bagi ASDP, aspek HSSE
merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi
dan diprioritaskan dalam setiap aktivitas
layanan dan operasional perusahaan."ASDP
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berkomitmen menempatkan HSSE menjadi
prioritas tertinggi dalam menjalankan proses
bisnis dan operasinya. Ia menuturkan, ASDP
senantiasa memastikan seluruh kegiatan
operasional mengacu pada Sistem
Manajemen Keselamatan (SMK), yang berisi
SOP dan checklist untuk menghadapi
keadaan darurat, baik di kapal, gedung
maupun di pelabuhan sesuai dengan
persyaratan dari International Safety
Management (ISM) Code, International
Standardization Organization (ISO) 9001 dan
45001 (Mutu dan K3) serta Sistem
Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja
(SMK3) sesuai PP Nomor 50 Tahun
2012."ASDP pun telah melakukan berbagai
upaya dalam mengelola aspek keselamatan
operasional secara end to end mulai dari
tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan
operasi dan investasi, monitoring dan
inspeksi perawatan kapal secara menyeluruh
sesuai dengan prosedur, hingga pemenuhan
alat keselamatan baik bagi karyawan
maupun pengguna jasa. ASDP juga menjamin
bahwa semua fasilitas dan alat produksi
telah sesuai dengan standar keselamatan
dari pemerintah," katanya pula.
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Penyebab BSU Tak Kunjung Cair. Cara
Mengadukan BSU yang tidak Kunjung Cair.
Menurut Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 10/2022
tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh, ada beberapa syarat BSU
2022, syarat penerima BSU adalah Warga
Negara Indonesia (WNI) yang memiliki
Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan
merupakan pekerja bergaji maksimal Rp3,5
juta per bulan. Selain itu, penerima BSU juga
bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun
Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
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Investor Daily JAKARTA, investor.id- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengingatkan pelaku usaha tidak
menggunakan isu resesi untuk melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK). Tidak
boleh isu resesi dimanfaatkan untuk
melakukan pemutusan hubungan kerja,"
tegas Menaker usai rapat dengar pendapat
(RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta,
Selasa (8/11/2022). Buruh Minta Upah
Minimum Naik 13%, Apa Kata Menaker?
Kemenaker Ungkap Fakta-fakta soal PHK
Adapun langkah selanjutnya seperti
mengurangi sif, membatasi atau
menghapuskan kerja lembur, mengurangi
hari kerja dan jam kerja.
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan terkait dengan
perhitungan upah minimum terdapat
perbedaan pendapat antara pengusaha dan
buruh terutama menyoal Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. "Terdapat beberapa masukan
dari unsur pengusaha yang tetap
menginginkan PP 36/2021 karena
menganggap bahwa PP 36/2021 lebih
realistis," ungkapnya dalam Rapat Kerja
dengan Komisi IX DPR RI, Selasa, 8 November
2022. Lebih lanjut, Ida menjelaskan, sisi
pengusaha bersikukuh penetapan upah
minimum tahun 2023 tetap mengacu pada
PP 36/2021. Kemudian, pengusaha juga
memberikan masukan agar PP 36/2021
harus dilaksanakan sebelum ada perubahan
lain.
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Insiden24

Ke 7 yang di salurkan kementrian
Ketenagakerjaan ( Kemnaker. ) melalui PT.
Pos. Untuk mempermudah proses pencairan,
maka PT. Pos. Indonesia memberikan
pelayanan berupa aplikasi. Bantuan Subsidi
Upah ( BSU. ) tahap.
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PT. POS
Indonesia
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Pikiran Rakyat Kapan BSU 2022 tahap 8 cair kepada
Depok
masyarakat, khususnya kelompok pekerja?.
Terkait kapan BSU 2022 tahap 8 cair, Anda
yang merupakan kelompok pekerja bisa
menyimak artikel ini sampai tuntas.
Pasalnya, artikel ini akan memberikan
penjelasan dan informasi soal kapan BSU
2022 tahap 8 cair. Tak hanya itu, artikel ini
juga akan menyajikan bocoran jadwal terkait
kapan BSU 2022 tahap 8 cair, berdasarkan
sumber yang dihimpun.
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Suarajakarta.id Pekerja yang namanya terdaftar sebagai
penerima BSU dapat mencairkan dana
bantuan sebesar Rp600 ribu di Kantor Pos
mana saja di seluruh Indonesia. Bahkan
untuk mempercepat proses penyaluran BSU,
Kantor Pos menambah jam pelayanan hingga
hari Minggu, pukul 08.00-20.00. Antusiasme
penerima BSU cukup tinggi. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggandeng
PT Pos Indonesia (Persero) untuk
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tahap 7 melalui Kantorpos. Total terdapat
3,6 juta pekerja yang terdaftar sebagai
penerima BSU melalui Kantor Pos.
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengusulkan para pengusaha
dalam menghadapi resesi. Mengacu pada
Surat Edaran Nomor SE-907/MEN/PHIPPHI/X/2004 tentang Pencegahan
Pemutusan Hubungan Kerja Massal,
Menaker Ida menyampaikan beberapa
alternatif bila perusahaan mengalami
kesulitan. Kemenaker bersama Dinas Tenaga
Kerja di setiap provinsi telah menyediakan
mediator hubungan industrial bila ada selisih
antara pengusaha dan pekerja/buruh. Untuk
menggunakan alternatif mulai dari
memangkas gaji dan fasilitas direktur hingga
pengurangan jam kerja sebagai upaya
pencegahan pemutusan hubungan kerja
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Ternyata
Positive
Mudah Cek
BSU Tahap 7
Lewat
Aplikasi
Pospay PT
Pos
Indoensia,
Begini
Caranya Suara
Merdeka

Suara Merdeka Berikut alur pengecekan BSU Tahap 7 tahun
2022 melalui Aplikasi Pospay PT. Pos
Indonesia: kemnaker.go.id, atau
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau cek
melalui aplikasi Pospay. Com- Kementerian
Ketenagakerjaan terus menyelesaikan
penyaluran bantuan pemerintah berupa
subsidi gaji/upah atau BSU tahap 7 melalui
PT. Pos Indonesia. BSU tahap 7 ini mulai
disalurkan PT. Pos Indonesia ke seluruh
daerah di Indonesia mulai 2 November 2022.
Sebelum melakukan pencairan, penerima
BSU terdaftar di kantor Pos dapat melakukan
pengecekan melalui aplikasi Pospay.

274 08
. November
2022

Cara Cek
Neutral
Penerima
BLT BBM
2022 Tahap
2 Secara
Online di
cekbansos.k
emensos.go.
id

Pikiran Rakyat Pasalnya, BLT BBM 2022 tahap 2 dikabarkan
Depok
bakal cair lagi bulan ini senilai Rp300. 000 ke
masyarakat yang terdaftar di link
cekbansos.kemensos.go.id usai cek penerima
secara online. Untuk cara cek penerima BLT
BBM 2022 tahap 2 sendiri bisa dilakukan
dengan akses link cekbansos.kemensos.go.id
yang khusus disediakan Kemensos. Nantinya,
usai cek penerima BLT BBM 2022 tahap 2 di
cekbansos.kemensos.go.id, masyarakat yang
terdaftar di link tersebut berhak cairkan
bansos Rp300.000. Perlu diketahui, BLT BBM
2022 dari Kemnaker bakal menyasar kepada
20,65 juta jiwa yang telah terdaftar di DTKS
dan link cekbansos.kemensos.go.id sebagai
penerima bansos. Saat ini, kemungkinan
tidak sedikit masyarakat yang mencari
informasi mengenai cara cek penerima BLT
BBM 2022 tahap 2 secara online.
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Industri
Positive
Digital Jadi
Cara Hadapi
Ekonomi
Global yang
Bergejolak

Medcom.id
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Digitalisasi mendorong profesi data analyst
menjadi sangat dibutuhkan saat ini,
terutama di dunia bisnis karena perilaku,
selera, dan tren yang dekat dengan target
pasar berubah dengan sangat cepat.
Menggenjot ekonomi digital menjadi salah
satu cara dalam menghadapi kondisi
ekonomi global yang bergejolak. Masyarakat
harus mulai mempersiapkan diri untuk
memiliki soft skill yang dibutuhkan
perusahaan terkait digital ke depan, seperti

analisis data dan digital marketing. World
Economic Forum (WEF) telah merilis daftar
pekerjaan yang paling dibutuhkan pada
2025.
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HUBUNGAN Positive
INDUSTRIAL
TENAGA
KERJA :
Pemerintah
Antisipasi
Gelombang
PHK Koran.bisnis.
com

Bisnis
Indonesia

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah
strategis untuk memperkuat industri agar
tidak terjadi gelombang pemutusan
hubungan kerja atau PHK di tengah
pemulihan ekonomi nasional dari dampak
pandemi Covid-19. "Kasus pemutusan
hubungan kerja pada 2019 sampai dengan
September 2022, PHK cukup tinggi terjadi
pada 2020 ketika kita mengalami pertama
kali pandemi Covid-19. Kemudian seiring
melandainya kasus Covid-19, jumlah PHK
turun menuju angka 127. 085 orang.
Kementerian Ketenagakerjaan bersama
dengan serikat pekerja/serikat buruh dan
juga asosiasi pengusaha terus
mengedepankan dialog untuk benar-benar
mencegah PHK dan langkah itu menjadi jalan
paling akhir.
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Menaker
Neutral
Umumkan
Kenaikan
Upah
Minimum
2023 Formulasi
dan Variabel
Perhitungan
UMP UMK
Terbaru

Tribun
Pontianak

"Upah minimum dihitung dengan
menggunakan formula perhitungan upah
minimum yang memuat variabel
pertumbuhan ekonomi atau inflasi," kata
Menaker Ida Fauziyah hari ini Selasa 8
November 2022. Menaker menjelaskan,
penyesuaian UMP dan UMK ini meliputi 20
jenis data yang didapat Badan Pusat Statistik
(BPS), kemudian diserahkan kepada
Kemenaker. Kemudian yang berikutnya
masukannya adalah perlu kepastian hukum
atas gugatan upah minimum Tahun 2022 di
beberapa wilayah," papar Menaker. Maka
dari itu, mengenai gaji, lanjut Menaker,
diperlukan dialog antara pengusaha dengan
serikat pekerja/serikat buruh.

278 08
. November
2022

PT Pos
Indonesia
Permudah
Pekerja
Cairkan
Bantuan

Eksekutif.com Com- PT Pos Indonesia (Persero) dipercaya
untuk melakukan penyaluran bantuan
subsidi upah (BSU) dari pemerintah yang
sudah mulai dikerjakan sejak Rabu, 2
November 2022. Kami siap membayarkan ke
lokasi pabrik/perusahaan sehingga karyawan

Negative
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Subsidi
Upah (BSU) MAJALAH
EKSEKUTIF #
terbit sejak
1979 -

tidak kehilangan waktu bekerja," kata EVP
Regional 5 Jawa Timur Bali Nusra PT Pos
Indonesia, Kiagus Muhammad Amran dalam
pernyataannya yang dilansir dalam rilis pers,
baru-baru ini. Ditegaskan, pada prinsipnya PT
Pos Indonesia akan memberikan kemudahan
kepada para pekerja dalam mencairkan BSU.
Kepala Regional 1 PT Pos Indonesia, Dino
Ariyadi menjelaskan pihaknya berkoordinasi
dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan
sosialisasi kepada perusahaan yang
pegawainya mendapatkan BSU.
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Buruh
Negative
Ngotot
Tuntut
Kenaikan
Upah
Minimum
Sebesar 13%
pada Tahun
2023

Kontan
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Demi Cegah Positive
PHK Massal,
Pengusaha
Minta
Aturan No
Work No
Pay

Media Indopos "Sebab, kalau tidak ada itu memang kalau
kita dengan order menurun 50% atau
katakanlah 30% kita nggak bisa menahan, 12 bulan masih oke, tapi kalau sudah
beberapa bulan atau setahun saya kira
pilihannya ya memang harus PHK massal,"
ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit.
Pengusaha meminta Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan
aturan terkait jam kerja fleksibel atau flexible
working. Untuk mengurangi jumlah PHK
supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no
work no pay pada saat tidak bekerja," kata
Anne dalam rapat dengar pendapat umum
(RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan
Menaker, Selasa (8/11/2022). Dalam
kesempatan itu Anne juga meminta
dukungan Komisi IX DPR RI demi mengurangi
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Serikat pekerja ngotot meminta kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023
sebesar 13%. KSBSI meminta UMP 2023 naik
sekitar 10% sampai 13%. Senada, Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal menuntut kenaikan upah
minimum tahun 2023 sebesar 13%. KSPI
menolak dasar perhitungan kenaikan UMP
tahun 2023 menggunakan PP 36/2021 yang
merupakan aturan turunan dari omnibus law
UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan MK
cacat formil.

jumlah orang yang terkena pemutusan
hubungan kerja (PHK).
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Komisi IX
DPR
Apresiasi
Kebijakan
Kemnaker
dalam
Hadapi
Ancaman
Resesi
Global

Positive

Jawa Pos
National
Network

Sejumlah anggota Komisi IX DPR
mengapresiasi berbagai kebijakan yang
dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah. Apresiasi
disampaikan saat Rapat Kerja Menteri
Ketenagakerjaan dengan Komisi IX DPR di
Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa
(8/11/2022). Anggota Komisi IX, Haruna
misalnya mengapresiasi Menaker Ida yang
berhasil menurunkan tingkat pengangguran
pascapandemi Covid-19. Menaker Ida
Dampingi Jokowi Temui Penerima BSU di
Kota Balikpapan.
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Antusias
Positive
Terima BSU,
Pekerja Rela
Datang Pagi
ke
Kantorpos

Idn Times

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
menggandeng PT Pos Indonesia (Persero)
untuk menyalurkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) tahap 7 melalui Kantorpos. Total
terdapat 3,6 juta pekerja yang terdaftar
sebagai penerima BSU melalui Kantorpos.
Pekerja yang namanya terdaftar sebagai
penerima BSU dapat mencairkan dana
bantuan sebesar Rp600 ribu di Kantorpos
mana saja di seluruh Indonesia. Bahkan,
untuk mempercepat proses penyaluran BSU,
Kantorpos menambah jam pelayanan hingga
hari Minggu, pukul 08.00-20.00. Antusiasme
penerima BSU cukup tinggi.
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Komisi IX
Positive
DPR RI
Apresiasi
Kebijakan
Kemnaker deliknesia.c
om

Deliknesia.com DelikNesia.com, (Jakarta),- Sejumlah anggota
Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasinya
terhadap berbagai kebijakan yang telah
dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah. Apresiasi disampaikan saat Rapat
Kerja Menteri Ketenagakerjaan dengan
Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I
Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Anggota Komisi IX, Haruna misalnya
mengapresiasi Menaker yang berhasil
menurunkan tingkat pengangguran paska
pandemi Covid-19. "Saya kira ini
formulasinya kalau perlu dicetak, Bu.
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Ini Lima
Strategi
Menaker
Hadapi
Ancaman
Resesi
Global

Positive

Berita Satu

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker )
telah menyiapkan beberapa kebijakan dalam
menghadapi ancaman resesi global tahun
2023 dan dampaknya dari sisi
ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan,
beberapa kebijakan Kemenaker ini bersifat
adaptif, resilien, dan inklusif yang meliputi
lima pilar. Kebijakan Kemenaker bersifat
adaptif, resilien, dan inklusif," kata Menaker
saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan
Komisi IX DPR, di Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Menaker menyampaikan, salah satu bentuk
dari reformasi pendidikan dan pelatihan
vokasi adalah Peraturan Presiden Nomor 68
tahun 2022.
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Upaya
Positive
Mencegah
PHK Massal
di Sektor
Industri

Idx Channel

IDX CHANNEL- Sementara itu, meski
pertumbuhan ekonomi khususnya industri
manufaktur tumbuh positif, namun
Kementerian Ketenagakerjaan mengakui
kasus PHK semakin meningkat, utamanya di
sektor industri padat karya yang berorientasi
ekspor.
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Pemerintah Neutral
Indonesia
Hadiri
Sidang ILO
GB ke-346 di
Jenewa
Swiss

Pripos

Pemerintah Indonesia yang diwakili
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian
Luar Negeri (Kemenlu), dan Perwakilan Tetap
RI untuk PBB menghadiri Sidang Governing
Body (GB) International Labour Organization
(ILO) Sesi ke-346 di Jenewa Swiss. Sebagai
informasi Indonesia merupakan anggota
reguler GB ILO periode 2021-2024 dan
menjadi koordinator negara anggota ASEAN
di ILO. Indonesia memiliki suara dalam
berbagai mandat yang berkaitan dengan
kerja ILO tersebut. Sidang GB ILO yang
berlangsung dari tanggal 31 Oktober-10
November 2022 tersebut, tercatat peserta
dari pemerintah yang telah menyampaikan
kehadirannya dalam accredited persons
sebanyak 120 negara.
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Pemerintah Neutral
RI Ikuti
Sidang GB
ILO di Swiss

Deliknesia.com DelikNesia.com, (Jenewa),- Pemerintah
Indonesia yang diwakili Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu), dan Perwakilan Tetap RI untuk
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deliknesia.c
om
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Pemerintah Neutral
RI Ikuti
Sidang ILO
di Jenewa
Swiss deliknesia.c
om

PBB menghadiri Sidang Governing Body ( GB
) International Labour Organization ( ILO )
Sesi ke-346 di Jenewa Swiss. Sidang GB ILO
yang berlangsung dari tanggal 31 Oktober-10
November 2022 tersebut, tercatat peserta
dari pemerintah yang telah menyampaikan
kehadirannya dalam accredited persons
sebanyak 120 negara. "Salah satu keputusan
itu termasuk penyusunan Konvensi ILO
dalam mengamandemen beberapa
instrumen ILO yang dipengaruhi isu OSH,
untuk dibahas pada Sesi ke-111 International
Labour Conference (ILC)," kata Sekjen Anwar
Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Selasa (8/11/2022). Sebagai
informasi Indonesia merupakan anggota
reguler GB ILO periode 2021-2024 dan
menjadi koordinator negara anggota ASEAN
di ILO.
Deliknesia.com DelikNesia.com, (Jenewa),- Pemerintah
Indonesia yang diwakili Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu), dan Perwakilan Tetap RI untuk
PBB menghadiri Sidang Governing Body ( GB
) International Labour Organization ( ILO )
Sesi ke-346 di Jenewa Swiss. Sidang GB ILO
yang berlangsung dari tanggal 31 Oktober-10
November 2022 tersebut, tercatat peserta
dari pemerintah yang telah menyampaikan
kehadirannya dalam accredited persons
sebanyak 120 negara. "Salah satu keputusan
itu termasuk penyusunan Konvensi ILO
dalam mengamandemen beberapa
instrumen ILO yang dipengaruhi isu OSH,
untuk dibahas pada Sesi ke-111 International
Labour Conference (ILC)," kata Sekjen Anwar
Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Selasa (8/11/2022). Sebagai
informasi Indonesia merupakan anggota
reguler GB ILO periode 2021-2024 dan
menjadi koordinator negara anggota ASEAN
di ILO.
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BEGINI Cara Neutral
Cek BSU di
Pospay
Sebelum ke
Kantor Pos
Terdekat

Tribun News
Sulbar

Begini cara cek BSU di aplikasi Pospay. Cek
BSU di Pospay wajib sebelum ke kantor pos
terdekat. 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.
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Diumumkan Neutral
21
November
2022,
Berapa
Kenaikan
UMP 2023?
- Harian
Haluan

Haluan

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.
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Bingung
Negative
Cairin BSU di
Kantor Pos,
Simak Begini
Caranya Harian
Haluan

Haluan

Dana BSU sebesar Rp 600. 000 bisa dicairkan
di Kantor Pos, namun mekanismenya sedikit
berbeda dengan pencairan di bank Himbara.
"BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah
mulai disalurkan sejak beberapa hari
kemarin," ucap Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah dikutip
HarianHaluan. Menaker berharap dalam
waktu dekat penyaluran BSU melalui Kantor
Pos dan Bank Himbara bisa segerea tuntas.
Melalui Kantor Pos, total jumlah penerima
BSU tahap VII ada sebanyak 3,6 juta tenaga
kerja.
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Bupati
Hanubun
Serahkan
Bantuan

Tribun Maluku Bupati Maluku Tenggara (Malra) M.Thaher
Hanubun secara simbolis menyerahkan
bantuan subsidi pemerintah untuk 2.184
penerima manfaat yang berlangsung di Aula

Positive
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Subsidi
Upah Untuk
2.184
Penerima
Manfaat

kantor bupati Maluku Tenggara, Selasa
(8/11/2022). Bantuan uang tunai yang
bersumber dari Kementerian
Ketenagakerjaan hanya diberikan untuk
peserta BPJS ketenagakerjaan kabupaten
Maluku Tenggara tahun 2022. Program ini
sendiri menyasar para pekerja atau buruh
(BSU) termasuk pegawai Non ASN sebanyak
865 orang, perangkat ohoi atau desa dari
sebelas kecamatan sebanyak 655 orang dan
usaha mikro kecil dan menengah sebanyak
664 orang. Dengan di berikannya bantuan ini
Hanubun berharap dapat mencegah
terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK)
akibat pandemi covid19 dan sebagai upaya
untuk mempertahankan daya beli pekerja
atau buruh dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya akibat dari kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM) dan untuk menekan laju
inflasi daerah.
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Kemenaker Positive
Dapat
Apresiasi
Komisi IX
DPR Soal
Kebijakan
Hadapi
Ancaman
Resesi

Akurat.co
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Cek Jadwal Neutral
& Syarat
Seleksi PPPK
Tenaga
Kesehatan
Kemenaker

Cnbc Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
membuka 3 formasi Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga
Kesehatan untuk mengisi berbagai jabatan
Dokter dan Pranata Laboratorium Kesehatan.
Berdasarkan Pengumuman Nomor
1/10/KP.01/XI/2022 tentang Seleksi
Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah
177

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI
menyampaikan apresiasinya terhadap
berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah. Anggota Komisi IX, Haruna,
misalnya, mengapresiasi Menaker yang
berhasil menurunkan tingkat pengangguran
pascapandemi Covid-19. Kita apresiasi Bu
Menteri," kata Haruna, mengutip
sebagaimana dalam rilis Biro Humas
Kemenaker. "Saya mengapresiasi dari
kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh
Kemenaker mengenai strategi dan kesiapan
pemerintah dalam menghadapi ancaman
resesi global tahun 2023 dan dampaknya dari
sisi ketenagakerjaan," kata Saniatul Lativa.

Dengan Perjanjian Kerja Formasi Tenaga
Kesehatan Kementerian Ketenagakerjaan RI
Tahun Anggaran 2022, pendaftaran dibuka
mulai tanggal 3-18 November 2022 secara
online melalui website dengan menggunakan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada
Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu
Keluarga. 1. Pelamar yang dapat melamar
sebagai PPPK pada Jabatan Fungsional
Tenaga Kesehatan, terdiri dari: a. Tenaga
Kesehatan ini nantinya akan ditempatkan di
Bandung dan Medan.
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Antisipasi Positive
Resesi, DPR
Minta
Kemnaker
Koordinasi
dengan
Kementeria
n Lain

Republik
Merdeka

DPRD DKI Minta Heru Budi Tindak Lanjuti
Hasil Reses. "melalui terobosan-terobosan
guna meningkatkan kompetensi dan kualitas
sumber daya manusia," demikian kata Ninik
saat membacakan kesimpulan rapat kerja
dengan Menteri Ketenagakerjaan, Pengurus
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan
Pengurus Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN) di Gedung DPR RI,
Senayan, Jakarta, Selasa (8/11). Kementerian
Ketenagakerjaan diminta meningaktkan
koordinasi antar kementerain dan lembaga
untuk mengantisipasi ancaman resesi
ekonomi global. Komisi XI DPR Setujui PMN
Non Tunai untuk 2 BUMN.
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Menaker: Positive
Upah
Minimum
2023 Relatif
Tinggi
Karena
Pertumbuha
n Ekonomi
dan Inflasi

Mistar.id

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan upah minimum 2023
akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Menaker mengatakan upah minimum
ditetapkan dengan menggunakan formula
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan yang
mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menaker
menjelaskan, penyesuaian UMP dan UMK
meliputi 20 jenis data yang didapat Badan
Pusat Statistik (BPS) yang diserahkan kepada
Kemenaker kemudian penyampaian data
untuk penghitungan UMP dan UMK
diberikan kepada seluruh gubernur. Ia
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mengatakan perhitungan tersebut
disesuaikan dengan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi.
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Jamin Upah Positive
Minimum
2023 Naik
Lebih Tinggi,
Menaker Ida
Cari Kata
Sepakat dari
Pengusaha
dan Pekerja

Voi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan bahwa upah minimum
tahun 2023 akan mengalami kenaikan yang
lebih tinggi dibandingan dengan tahun 2022.
"Pada dasarnya, sudah dapat dilihat bahwa
upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum 2022 dengan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata
Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR
RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Selasa, 8 November. Kata Ida, meskipun
sudah dapat dipastikan upah minimum 2023
mengalami kenaikan, tetapi Kementerian
Ketenagakerjaan tetap melakukan sejumlah
persiapan sebelum penetapan. Sementara
dari unsur pengusaha yang diwakili oleh
APINDO dan KADIN, kata Ida, mereka menilai
bahwa PP 36 Tahun 2021 lebih realistis untuk
perhitungan upah minimum 2023.
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Ekonomi
Positive
Global
Terancam
Resesi,
Komisi IX
Minta
Kemenaker
Pastikan
Perlindunga
n Pekerja

Akurat.co

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian
Ketenagakerjaan untuk meningkatkan
koordinasi dengan Kementerian/Lembaga
terkait dalam rangka mengambil langkahlangkah kebijakan dan kepastian
keberlangsungan perusahaan dan
perlindungan kepada pekerja. "Pelaksanaan
Perppu melalui terobosan-terobosan guna
meningkatkan kompetensi dan kualitas
sumber daya manusia," ujar Wakil Ketua
Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat
membacakan kesimpulan rapat kerja dengan
Menteri Ketenagakerjaan, Pengurus Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) dan
Pengurus Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN) di Gedung DPR RI,
Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2022). Selain
itu Nihayatul menyampaikan, pihaknya juga
mendorong Kemenaker untuk melakukan
komunikasi dengan Apindo dan Kadin dalam
rangka mengantisipasi dampak resesi Global
tahun 2023. Sekaligus, lanjut Nihayatul,
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mendesak Kemenaker untuk menambah
jumlah pengawas ketenagakerjaan
berdasarkan usulan formasi dari gubernur
dan meningkatkan kinerja pengawasannya.
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Gelombang Negative
PHK Masuk
Jawa
Tengah,
20.000
Buruh
Terseret

Cnbc Indonesia Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filament
Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta
mengungkapkan, gelombang pemutusan
hubungan kerja (PHK) kini mulai mengancam
pekerja di Jawa Tengah. Tapi info dari
perusahaan yang lain di Jawa Tengah juga
sudah ada yang PHK," kata Redma kepada
CNBC Indonesia, Selasa (8/11/2022). Tapi
pada faktanya lapangan, pengurangan
tenaga kerja sudah sampai 73 ribu (di Jawa
Barat) ditambah 20 ribu di Jawa Tengah,"
kata Redma. Sebelumnya, laporan PHK
massal ramai dilaporkan terjadi di wilayah
Jawa Barat.
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BSU Tahap 8 Neutral
Sudah Cair?
Simak Info
dan Cara
Cek
Penerima di
Sini

Pikiran Rakyat Simak info dan cara cek penerima di link
Depok
bsu.kemnaker.go.id. Pencairan BSU tahap 8
kini menjadi informasi bantuan sosial yang
banyak dicari oleh masyarakat, terutama
pekerja. Sebagaimana dikutip oleh
Pikiranrakyat-Depok.com dari berbagai
sumber, berikut penjelasan cara cek
penerima BSU tahap 8 lewat aplikasi Pospay
dan website Kemnaker. Untuk bisa
mencairkan dana BSU tahap 8, pekerja bisa
melakukan cek penerima melalui website
Kemnaker dan aplikasi Pospay. Adapun
untuk jadwal pencairan BSU tahap 8,
sebenarnya masih belum diketahui kapan
akan cair, sebab belum ada informasi terbaru
dari Kemnaker.

301 08
. November
2022

Kebijakan Positive
Kemnaker
dalam
Menghadapi
Ancaman
Resesi
Global
Mendapat
Apresiasi

Progresnews.in Apresiasi disampaikan saat Rapat Kerja
fo
Menteri Ketenagakerjaan dengan Komisi IX
DPR RI di Gedung Nusantara I Senayan,
Jakarta, Selasa (8/11/2022). Apresiasi juga
datang dari anggota Komisi IX yang lain,
Saniatul Lativa terkait berbagai kebijakan
yang diambil Kementerian Ketenagakerjaan
dalam menghadapi ancaman resesi global
dan dampaknya bagi ketenagakerjaan.
Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI
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Komisi IX
DPR

menyampaikan apresiasinya terhadap
berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
Sementara anggota Komisi IX yang lain, Ade
Rezki Pratama menyampaikan apresiasinya
atas kebijakan Menaker yang berupaya agar
tenaga kerja Indonesia mampu bersaing baik
dalam kondisi normal maupun tidak normal
seperti saat pandemi Covid-19.
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Berdayakan Positive
UMKM
Wanita,
PNM
Komitmen
Genjot Kerja
Sama

Bisnis
Indonesia

Perusahaan pembiayaan mikro pelat merah
PT Permodalan Nasional Madani (PNM)
mengungkap kunci untuk memperbesar
peran pemberdayaan terhadap nasabah
yakni dengan peningkatan kerja sama. Oleh
karenanya, Direktur Utama PNM Arief
Mulyadi menegaskan pihaknya terus
menjaga kepercayaan dengan para
pemangku kepentingan, baik kementerian
dan lembaga negara, sampai para mitra
lembaga keuangan selaku pihak pendana.
Sebagai contoh, sambungnya, dari sisi
operasional, PNM merealisasikan kerja sama
penyaluran pinjaman ultra mikro dari Pusat
Investasi Pemerintah (PIP) selama 3 tahun,
terbagi dalam skema konvensional senilai
Rp600 miliar dan skema syariah senilai Rp1,4
triliun. PNM mendapatkan berkah tergabung
dalam Holding Ultra Mikro lewat kemudahan
dalam melakukan penetrasi dan berbagai
proses-proses pemberdayaan, terutama
kepada para pelaku ultra mikro perempuan.
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Komisi IX
Negative
DPR RI
Apresiasi
Kebijakan
Kemnaker
dalam
Menghadapi
Ancaman
Resesi
Global

Pripos

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI
menyampaikan apresiasinya terhadap
berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
Apresiasi disampaikan saat Rapat Kerja
Menteri Ketenagakerjaan dengan Komisi IX
DPR RI di Gedung Nusantara I Senayan,
Jakarta, Selasa (8/11/2022). Anggota Komisi
IX, Haruna misalnya mengapresiasi Menaker
yang berhasil menurunkan tingkat
pengangguran paska pandemi Covid-19.
"Saya kira ini formulasinya kalau perlu
dicetak, Bu.
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Sidang GB Neutral
ILO ke-346,
ASEAN
Dorong
Kurangi
Ketidaksetar
aan di Dunia
Kerja

Pripos

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan menghadiri Governing Body
International Labour Organization (GB ILO)
ke-346 di Jenewa, Swiss. Indonesia
merupakan anggota reguler GB ILO periode
2021-2024. "Berbicara atas nama negara
Anggota ASEAN mengungkapkan pentingnya
mengurangi ketidaksetaraan di dunia kerja,
sebagai sarana untuk menciptakan
lingkungan kerja yang lebih berkelanjutan,
inklusif, dan aman untuk semua, " katanya.
Ditambahkan Sekjen Anwar, ASEAN
memandang perlunya ILO untuk melibatkan
organisasi regional seperti ASEAN dan pihakpihak terkait untuk mempercepat
implementasi strategi ILO.
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ASDP
Positive
Berkomitme
n Jalankan
Operasional
Berbasis
HSSE Secara
Excellence
dan
Berkelanjuta
n

Bantenku

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
berkomitmen menjalankan operasional
perusahaan berbasis kesehatan,
keselamatan, Keamanan dan lingkungan
(health, safety, security and
environment/HSSE) secara excellence dan
berkelanjutan. Corporate Secretary PT ASDP
Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin
menegaskan bagi ASDP, aspek HSSE
merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi
dan diprioritaskan dalam setiap aktivitas
layanan dan operasional perusahaan. "ASDP
berkomitmen menempatkan HSSE menjadi
prioritas tertinggi dalam menjalankan proses
bisnis dan operasinya. Shelvy mengatakan
berkat program-program HSSE yang
dijalankan secara konsisten tersebut, ASDP
diberikan beberapa penghargaan dan
sertifikasi seperti Sertifikat ISO 9001 dan
45001 pada Tahun 2021 dengan ruang
lingkup Kantor Pusat, Cabang Merak, Cabang
Bakauheni, dan Cabang Ketapang; Sertifikat
SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja) dari Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi untuk Pelabuhan
Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk,
Kayangan, Pototano, Lembar, dan Padang
Bai; Sertifikat Penghargaan Cabang Merak
Tahun 2021 Safety Culture dari World Safety
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Organization; dan Sertifikat Penghargaan
Cabang Ketapang Tahun 2021 Safety Culture
dari World Safety Organization serta
Sertifikat Penanganan Covid-19.
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Cegah Badai Positive
PHK karena
Resesi,
Menaker
Usul
Fasilitas dan
Gaji Direktur
Dipangkas |
Harianjogja.
com

News Harian
Jogja

Harianjogja.com, JAKARTA- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengusulkan para pengusaha dalam
menghadapi resesi untuk menggunakan
alternatif mulai dari memangkas gaji dan
fasilitas direktur hingga pengurangan jam
kerja sebagai upaya pencegahan pemutusan
hubungan kerja Mengacu pada Surat Edaran
Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004
tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan
Kerja Massal, Menaker Ida menyampaikan
beberapa alternatif bila perusahaan
mengalami kesulitan. Kemenaker bersama
Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi telah
menyediakan mediator hubungan industrial
bila ada selisih antara pengusaha dan
pekerja/buruh. ( PHK ). Ida meminta
pengusaha untuk tidak memanfaatkan isu
resesi untuk melakukan PHK massal.
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Suir Syam Neutral
Berperan
Boyong
Program
TKM dan
Padat Karya
Kemenaker
ke Padang
Panjang

Semangat
News

Adapun beberapa program dan kegiatan
Kemenaker RI yang didapat Padang Panjang
selama Suir Syam duduk di Komisi IX yaitu,
program Padat Karya 2018, sebanyak empat
paket. Alokasi anggaran program Tenaga
Kerja Mandiri (TKM) dan Padat Karya
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
RI yang diperoleh Kota Padang Panjang sejak
2018 hingga 2022 ini, tidak terlepas dari
peran Anggota DPR RI Komisi IX, dr. Suir
Syam, M.Kes, MMR. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPSTP) Ewasoska, S.H, Selasa
(8/11) mengatakan, mantan Wali Kota
Padang Panjang tahun 2003-2013 itu
berjuang agar alokasi kementerian yang
berada dalam koordinasinya di Komisi IX bisa
diperoleh Padang Panjang.
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Ida Pastikan Negative
UMP 2023
Naik dan
Diumumkan
21
November,
Pengusaha
dan Buruh
Belum
Sepakat

Tribun News
Jambi
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Data
Negative
Kemnaker:
Ada 10.765
Kasus PHK
Sepanjang
2022

Beritaindonesi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
a.id
Fauziyah menyebutkan ada 10.765 kasus
pemutusan hubungan kerja alias PHK per
September 2022. Jumlah tersebut diklaim
turun dari dua tahun sebelumnya. "Data per
September (2022) ini yang diinput sejumlah
10.765 (kasus PHK karyawan)," kata Ida
dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI,
Selasa (8/11). Berdasarkan data paparan Ida,
PHK berdampak pada 18.911 karyawan pada
2019.
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DPR Desak Positive
Pemerintah
Tinjau Ulang
Kebijakan
Penghapusa
n Tenaga
Honorer

Republik
Merdeka

DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang
Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer.
Pemerintah diminta meninjau ulang kembali
kebijakan penghapusan tenaga honorer yang
akan berlaku pada 28 November 2023
mendatang. Antisipasi Resesi, DPR Minta
Kemnaker Koordinasi dengan Kementerian
Lain. Berantas Beking Tambang Liar, PKS
Desak Pemerintah Bentuk Tim Terpadu.
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Data
Negative
Kemnaker:
Ada 10.765
Kasus PHK
Sepanjang
2022

Indo Politika

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyebutkan ada 10.765 kasus
pemutusan hubungan kerja alias PHK per
September 2022. Jumlah tersebut diklaim
turun dari dua tahun sebelumnya. "Data per
September (2022) ini yang diinput sejumlah
10.765 (kasus PHK karyawan)," kata Ida
dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI,
Selasa (8/11). Berdasarkan data paparan Ida,
PHK berdampak pada 18.911 karyawan pada
2019.
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Rencananya UMP 2023 akan diumumkan
pada 21 November 2022. Tanggal 21
November gubernur akan mengumumkan
UMP, tanggal 30 November gubernur akan
menetapkan upah minimum kabupaten atau
kota," ungkap Ida. Pertama, menuntut
kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.
"Kami menolak PP 36 yang merupakan
aturan turunan dari omnibus law yang sudah
dinyatakan MK cacat formil.
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Sabar, UMP Neutral
2023 Masih
Dibahas
Pemerintah

Pindainews.co Dia menambahkan, penetapan UMP 2023
m
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
36/2021 yang merupakan turunan Undang
Undang Cipta Kerja. Berkenaan dengan UMP
2023, informasinya, Kementerian
Ketenagakerjaan masih membahas dan
merumuskan UMP 2023. Melansir sejumlah
sumber, Ida Fauziyah, Menteri
Ketenagakerjaan, mengemukakan,
pembahasan dan perumusan UMP 2023
mengacu pada beragam input berbagai
pihak. Rencananya, kata dia, 21 November
2023 menjadi momentum penetapan UMP
2023.
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Kian Dicari, Neutral
Profesi
Bidang Data
Akan
Mendomina
si Hingga
2025
Mendatang

Mediakawasan Untuk melahirkan talent yang mahir di
.co.id
bidang data, DQLab sebagai platform edukasi
Data Science online dibawah naungan
Universitas Multimedia Nusantara & Xeratic,
siap menjawab kebutuhan calon talent data
untuk siap berkarir hingga tahun 2025.
Adanya otomatisasi di industri akan
menentukan pekerjaan di masa depan
terutama hingga tahun 2025. Berikut 5
profesi bidang data yang potensial direkrut
hingga tahun 2025. Kemudian kebutuhannya
akan diperkirakan akan bertambah setiap
tahun hingga mencapai 1,97 juta orang pada
tahun 2025.
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Kemnaker Positive
Siapkan 5
Pilar Hadapi
Ancaman
Resesi
Global 2023
Dalam
Bidang
Ketenagaker
jaan | 31left

31left.com
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TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah
menyampaikan bahwa pihaknya di
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
telah menyiapkan beberapa kebijakan dalam
menghadapi ancaman resesi global tahun
2023 dan dampaknya dari sisi
ketenagakerjaan. Beberapa kebijakan
Kemnaker ini bersifat adaptif, resilien, dan
inklusif yang meliputi 5 pilar. Adapun 5 pilar
tersebut antara lain reformasi pendidikan
dan pelatihan vokasi; optimalisasi sistem
informasi dan layanan pasar kerja; perluasan
kesempatan kerja; jaminan sosial dan
perlindungan tenaga kerja yang adaptif;
serta hubungan industrial yang harmonis.

"Meskipun tadi saya menyampaikan kita
masih optimis, tapi tetap saja kita perlu
melakukan strategi dan menyiapkan langkah
menghadapi kondisi global," kata Ida saat
rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR RI
pada Selasa (8/11/2022).
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Upah
Neutral
Minimum
Naik di
2023,
Pengusaha
Ikuti
Keputusan
Pemerintah

Jagatbisnis.co Pemerintah memberi sinyal kenaikan upah
m
minimum pada tahun 2023. Terkait hal itu,
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan,
pengusaha akan tunduk mengikuti kebijakan
yang ditetapkan pemerintah. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih
merumuskan besaran kenaikan upah.
Adapun formula penghitungan tingkat
kenaikan upah untuk tahun 2023
menggunakan formula yang tertuang dalam
PP 36 Tahun 2021, sebagai turunan dari UU
Cipta Kerja.

316 08
. November
2022

Kebijakan
Kemnaker
dalam
Hadapi
Ancaman
Resesi
Global
Peroleh
Apresiasi
Komisi IX
DPR

Suara Karya

Apresiasi terhadap kebijakan Kemnaker itu,
disampaikan saat Rapat Kerja Menaker
dengan Komisi IX DPR RI di Gedung
Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa
(8/11/2022). Apresiasi juga datang dari
anggota Komisi IX yang lain, Saniatul Lativa
terkait berbagai kebijakan yang diambil
Kemnaker dalam menghadapi ancaman
resesi global dan dampaknya bagi
ketenagakerjaan. Anggota Komisi IX Haruna
misalnya mengapresiasi kebijakan Kemnaker,
saat Menaker berhasil menurunkan tingkat
pengangguran paska pandemi Covid-19.
Sementara anggota Komisi IX yang lain, Ade
Rezki Pratama menyampaikan apresiasinya
atas kebijakan Menaker, yang berupaya agar
tenaga kerja Indonesia mampu bersaing.
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TransJakarta Positive
Buat
Pelatihan
Khusus Bagi
Pengemudi
untuk
Kurangi

Aktual

Direktur Operasional dan Keselamatan PT
Transjakarta Yoga Adiwinarto mengatakan,
pelatihan kompetensi ini dibutuhkan untuk
pengemudi TransJakarta sebagai tahap
sertifikasi Standar Kompetensi Kerja khusus.
Pihaknya sedang mengajukan ke
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
dengan nama SKK khusus untuk

Positive
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Angka
Kecelakaan

TransJakarta. Selama ini hanya ada SKK
untuk bus belum ada untuk TransJakarta.
Com- Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta,
PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta
membuat pelatihan khusus bagi pengemudi
guna mengurangi angka kecelakaan.
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Kemnaker: Neutral
UMP Tahun
2023 Relatif
Lebih Tinggi
Dibandingka
n UMP 2022

Tribun News
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Menaker
Neutral
Tegaskan
Penyaluran
BSU
Ditargetkka
n Selesai di
Akhir
November

Juragananime.i Pada kesempatan ini pula, Menaker Ida turut
d
menyaksikan secara langsung pencairan BSU
kepada penerima, Menaker berdiskusi
dengan seorang penerima BSU yang
menurutnya bantuan ini sangat bermanfaat
sekali karena akan dipergunakan langsung
untuk membayar sekolah anak. Turut hadir
mendampingi Menaker, Dirjen PHI dan
Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan
Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad
Djoemadi. Pertanian Serap Tenaga Kerja
Paling Banyak, Ada 324 Ribu Orang Pencairan
BSU di PT Pos Indonesia sendiri dilakukan
melalui 3 cara. Pertama, penerima BSU
datang langsung ke PT Pos Indonesia
terdekat.
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UMP Babel Neutral
Tahun 2023
Diperkirakan
Naik, Pj

Negeri Laskar Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ridwan
Pelangi
Djamaluddin mengatakan Upah Minimum
Provinsi (UMP) Babel bakal naik tahun 2023
mendatang. Untuk diketahui, UMP Babel
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Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023
akan relatif lebih tinggi dibandingkan UMP
tahun 2022. Ida mengatakan sebagai
persiapan penentuan upah minimum 2023,
pihaknya Kemnaker telah melakukan
serangkaian kegiatan untuk menyerap
aspirasi publik. Sementara itu, Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHIJSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam
konferensi pers secara daring, Senin
(7/11/2022) mengatakan penetapan upah
minimum provinsi atau UMP 2023 akan
diumumkan pada 21 November 2022 oleh
masing-masing gubernur. Hal ini
disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah dalam rapat kerja bersama dengan
Komisi IX DPR RI pada Selasa (8/11/2022).

Gubernur:
Sedang
Digodok

tahun 2022 sebesar Rp3.264.884,00 naik
1,08 persen dari tahun 2021 sebesar Rp
3,230,023, berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Babel No. 188. Penjabat (Pj)
"Sedang digodok, nantinya resmi kita akan
kita umumkan.
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Menaker
Neutral
Sebut Upah
Minimum
2023 Naik,
Lebih Besar
Dibanding
Tahun Ini

Juragananime.i Upah minimum tahun 2023 naik, hal ini
d
dapat dipastikan usai Menaker Ida Fauziyah
menegaskan hal itu dan menyinggung UU
Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. "Upah minimum
dihitung dengan menggunakan formula
perhitungan upah minimum yang memuat
variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi,"
kata Menaker dalam Raker bersama Komisi
IX DPR RI, Selasa (8/11/2022) lalu. Selain itu,
Menaker juga menyoroti perkembangan
inflasi dan kondisi ekonomi sebagai salah
satu faktor dalam menyesuaikan kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) dan upah
minimum kabupaten/kota (UMK). Menurut
dia, ada 20 data dari BPS yang menjadi
pertimbangan Kemenaker dalam penentuan
UMP dan UMK..
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Pengusaha Positive
Desak
Kemenaker
Buat Aturan
No Work No
Pay Demi
Cegah PHK
Massal

Harian
Pengusaha mendesak Kementerian
Surabaya Pagi Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan
aturan mengenai jam kerja fleksibel atau
flexible working dengan pronsip no work no
pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Wakil
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia
(API) Anne Patricia Sutanto memberi usul
kepada Menaker Ida Fauziyah untuk
mengeluarkan aturan agar perusahaan bisa
memberlakukan jam kerja minimal 30 jam
seminggu. Hal itu Anne sampaikan dalam
Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI
dan Menaker, Selasa (8/11/2022). "Saat ini
kan undang-undang kita menyatakan 40 jam
seminggu.
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Penyaluran Neutral
BSU 2022
Sudah

Juragananime.i Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
d
Fauziyah mengatakan, hingga saat ini,
penyaluran BSU 2022 sudah mencapai
80,30% atau 10.321.436 orang penerima.
188

Mencapai
80,30%

Pada kesempatan tersebut, Ida juga
memaparkan alasan Pemerintah melibatkan
PT Pos Indonesia dalam penyaluran BSU
2022.. Sementara itu, Direktur Utama PT Pos
Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi
menjelaskan, pihaknya menyalurkan BSU
2022 dengan tiga cara. Cara pertama, para
penerima BSU 2022 dapat mengambil
langsung ke Kantor Pos.
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Dampak
Positive
Positif PNM
Dalam
Holding
Ultra Mikro
Pada
Pemberdaya
an Ekonomi
Perempuan

En.badaksatu.c Sebagai salah satu perusahaan yang
om
tergabung dalam Holding Ultra Mikro, PT
Permodalan Nasional Madani memperoleh
dampak positif dalam peran pemberdayaan
ekonomi perempuan. Arief Mulyadi, Direktur
Utama PT Permodalan Nasional Madani,
mengungkapkan dampak peran Holding Ultra
Mikro bagi keberlangsungan program PNM
Mekaar melalui acara Talk Show UMKM
Performance Index, di Studio RRI Jakarta
Pusat, Kamis (3/11). Tidak sama dengan
lembaga keuangan lain yang hanya
memberikan pembiayaan, PNM hadir
dengan memberikan 3 modal, yakni modal
finansial yang bentuknya pembiayaan atau
kredit, lalu modal intelektual yakni wajib
mendampingi atau memfasilitasi nasabah
untuk saling berdiskusi untuk
mengembangkan usaha, dan terakhir modal
sosial dalam bentuk network. Selain itu PNM
juga bekerja sama dengan Kementrian dan
instansi lainnya dalam rangka memberikan
literasi bagi nasabah, diantaranya
keterlibatan Kementrian PPPA dan KODAM
untuk memberikan literasi tentang keluarga,
parenting, serta stunting.
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Koran Jakarta 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, perlindunganperlindungan kemudahan (berusaha) terus
kita lakukan," kata Kang Emil, sapaan akrab
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Ridwan Kamil, di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/11). "Kalau
market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah
yang memang tidak dalam kontrol birokrasi,
itu sudah hukum pasar.
326 09
. November
2022

Kemnaker Positive
Siapkan 5
Pilar Hadapi
Ancaman
Resesi
Global 2023
Dalam
Bidang
Ketenagaker
jaan

Tribun News

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah menyampaikan bahwa pihaknya di
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
telah menyiapkan beberapa kebijakan dalam
menghadapi ancaman resesi global tahun
2023 dan dampaknya dari sisi
ketenagakerjaan. Beberapa kebijakan
Kemnaker ini bersifat adaptif, resilien, dan
inklusif yang meliputi 5 pilar. Adapun 5 pilar
tersebut antara lain reformasi pendidikan
dan pelatihan vokasi; optimalisasi sistem
informasi dan layanan pasar kerja; perluasan
kesempatan kerja; jaminan sosial dan
perlindungan tenaga kerja yang adaptif;
serta hubungan industrial yang harmonis.
"Meskipun tadi saya menyampaikan kita
masih optimis, tapi tetap saja kita perlu
melakukan strategi dan menyiapkan langkah
menghadapi kondisi global," kata Ida saat
rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR RI
pada Selasa (8/11/2022).
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PT Pos Indonesia Cabang Provinsi Kepulauan
Riau sudah menyalurkan bantuan subsidi
upah kepada sekitar 9.500 pekerja di Kota
Batam. Kepala Kantor Cabang Utama Pos
Indonesia Kepulauan Riau Elan
Pramudiansyah mengatakan, jumlah pekerja
di Kota Batam yang mendapat bantuan
subsidi upah dari pemerintah sebanyak
29.306 orang. "Dari 29.306 pekerja ini kita
sudah menyalurkan sampai dengan 9.500
pekerja. Penyaluran ini sudah berjalan
beberapa hari di Batam," kata Elan saat
dihubungi di Batam, Antara, Rabu, 9
November.
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Sinpo

SinPo.id- Dalam menghadapi ancaman resesi
ekonomi global, Komisi IX DPR RI mendesak
Kementerian Ketenagakerjaan untuk
meningkatkan koordinasi dengan
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DPR Desak
Kemenaker
Pastikan
Perlindunga
n Pekerja
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Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka
mengambil langkah-langkah kebijakan dan
kepastian keberlangsungan perusahaan dan
perlindungan kepada pekerja. Hal tersebut
disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Nihayatul Wafiroh saat membacakan
kesimpulan rapat kerja dengan Menteri
Ketenagakerjaan, Pengurus Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) dan
Pengurus Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN) di Gedung DPR RI,
Senayan, Jakarta, Selasa 8 November 2022.
"Kami meminta Kadin dan Apindo untuk
memberikan pertimbangan kepada
pemerintah dengan menyampaikan data dan
informasi yang konsisten terkait kebutuhan
dan fakta di lapangan," kata dia, seperti
dilansir laman DPR.go.id Terakhir, pihaknya
mendesak Kemenaker untuk menambah
jumlah pengawas ketenagakerjaan
berdasarkan usulan formasi dari Gubernur
dan meningkatkan kinerja pengawasannya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong
Kemenaker untuk melakukan komunikasi
dengan Apindo dan Kadin dalam rangka
mengantisipasi dampak resesi Global tahun
2023.
Republika
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
menyampaikan bahwa Kemnaker RI telah
menyiapkan beberapa kebijakan dalam
menghadapi ancaman resesi global tahun
2023 dan dampaknya dari sisi
ketenagakerjaan. "Saya mengapresiasi dari
kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh
Kemnaker mengenai strategi dan kesiapan
pemerintah dalam menghadapi ancaman
resesi global tahun 2023 dan dampaknya dari
sisi ketenagakerjaan," kata Saniatul Lativa.
Beberapa kebijakan Kemnaker ini bersifat
adaptif, resilien, dan inklusif yang meliputi 5
pilar. "Meskipun kita masih optimis, tapi
tetap saja pemerintah perlu melakukan
strategi dan perlu menyiapkan langkah
menghadapi kondisi global," kata Ida dalam

Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa
(8/11).
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Buruh.online

Untuk mengurangi jumlah PHK supaya
fleksibilitas itu ada dengan asas no work no
pay saat tidak bekerja," kata Anne dalam
rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR
RI dan Menaker, (8/11/2022). Lebih lanjut, ia
juga meminta dukungan kepada Komisi IX
DPR RI untuk merestui aturan yang
harapannya bisa dikeluarkan menaker.
"Beberapa upaya yang dilakukan untuk
menghindarkan dari PHK, antara lain
mengurangi upah dan fasilitas tingkat atas,
misalnya tingkat manajer dan direktur.
Ilustrasi (SPNEWS)
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah kembali buka suara soal penetapan
upah minimum provinsi (UMP) untuk 2023.
"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa
upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih
tinggi dibandingkan upah minimum tahun
2022 dengan data pertumbuhan ekonomi
dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah
dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa
(8/11/2022). Dia mengatakan persiapan
penetapan UMP 2023 sendiri telah dimulai
sejak September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat
kepada Badan Pusat Statistik perihal
permintaan data yang akan menjadi salah
satu acuan penetapan. Serta dia menyebut
sudah dilakukan juga dialog dengan pihak
pengusaha dan serikat pekerja dan buruh
serta Dewan Pengupahan yang berada di
provinsi untuk mendapatkan masukan.
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum
untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
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Dibanding
2022

dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Ida dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 telah dimulai sejak September 2022
ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat
Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus
menunjukkan perbaikan sejak triwulan II
2021 dengan kekuatan ekonomi Indonesia
berada pada konsumsi rumah tangga yang
mencapai 50,38 persen dari total PDB pada
triwulan III 2022.
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Melansir data yang dirilis Kompas.com,
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah
mengatakan, per September tahun ini,
sebanyak 10.765 pekerja terkena PHK.
Terkait hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) mengingatkan kepada para
pengusaha agar pemutusan hubungan kerja
(PHK) menjadi pilihan terakhir dalam situasi
sulit. Peringatan Kemenaker mendorong
alternatif pencegahan PHK diatur dalam
Surat Edaran Menaker Nomor SE907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang
Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja
Massal. "Beberapa upaya yang bisa kita
lakukan antara lain mengurangi upah dan
fasilitas pekerja pekerja tingkat atas,
misalnya tingkat manajer dan tingkat
direktur," sebut Menaker Ida Fauziyah dalam
Raker dengan Komisi IX DPR RI, Selasa
(8/11/2022).
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Buruh.online

Jakarta,KPonline- Di Indonesia penerapan
Upah minimum sudah ada sejak tahun 1969.
Hingga kini Indonesia sudah beberapa kali
mengganti standar kebutuhan hidup sebagai
dasar penetapan upah minimum. Ada dua
jenis upah minimum di Indonesia yang
berlaku di tingkat provinsi (UMP) dan
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kabupaten, kota (UMK). Berikut ini
perjalanan konsep Upah Minimum dan KHL
di Indonesia 1.
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Dinamikasultra DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA- PT Pos
.com
Indonesia Kantorpos Cabang Kota Bima,
Nusa Tenggara Barat hingga 4 November
2022 telah terealisasi pencairan dana
bantuan subsidi upah (BSU) kepada 2.125
penerima atau 35,35 persen dari alokasi yang
ditugaskan. Executive Manager Kantorpos
Cabang Bima Tri Rahayu Ningtiah
mengatakan pihaknya mendapat alokasi
penerima BSU sebanyak 6.011 pekerja.
Menurut Tri Rahayu, semangat penerima
BSU untuk mencairkan dana bantuan
tersebut cukup tinggi, seperti di Kantorpos
Cabang Utama Bima, Nusa Tenggara Barat
(Nusa Tenggara Barat). "Kami berharap
bantuan ini digunakan sebagaimana
mestinya dan bisa membantu perekonomian
maupun daya beli penerima," ujarnya
melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
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PT Pos Indonesia (Persero) 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 (5/11/2022) pukul 11.30 WIB,
telah dibayarkan atau diserahkan kepada
4.922 penerima. Selain itu, pihaknya juga
membuka loket di KCU Bekasi dan delapan
kantor cabang pembantu (KCP) yang tersebar
di seluruh Kota Bekasi. Sebelumnya, Ketua
Satuan Tugas (Satgas) Penyaluran BSU
Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero)
Hendrasari mengatakan pihaknya setiap hari
memantau penyaluran BSU di seluruh
Indonesia.
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1. Menaker: Upah Minimum 2023 Relatif
Akan Lebih Tinggi Dibanding Tahun Ini.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan bahwa upah minimum

Neutral
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2023 Lebih
Tinggi
Dibanding
Tahun Ini |
Elon Musk
Pecat Lebih
dari 90
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Karyawan
Twitter di
India

2023 akan naik. Jika kita melihat kedua
indikator ini, pada dasarnya sudah dapat
dilihat bahwa upah minimum tahun 2023
relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan
upah minimum tahun 2022," katanya dalam
Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI,
Selasa (8/11/2022). Selanjutnya, kami juga
telah melakukan serangkaian persiapan
dalam rangka penetapan upah minimum
2023 yang dimulai dengan melakukan
beberapa kegiatan," ucapnya.
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Harian Jogja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memastikan upah minimum
provinsi (UMP) 2023 akan lebih tinggi
daripada 2022 seiring dengan kondisi
pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang
terjadi di Indonesia. Namun, sebagaimana
lazimnya, pengusaha dan buruh belum satu
suara. "Pada dasarnya sudah dilihat bahwa
upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan dengan upah minimum 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," kata Ida dalam Rapat Kerja Komisi IX
DPR, Selasa (8/1/2022). Ida menyatakan
bahwa penetapan UMP 2023 mengacu pada
Undang-Undang (UU) No. 11/2022 tentang
Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP)
No. 36/2021 tentang Pengupahan, dalam
melakukan penentuan besaran upah
minimum mengacu pada pertumbuhan
ekonomi atau inflasi yang terjadi.
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Jogja Aja

JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan, upah
minimum 2023 akan lebih tinggi
dibandingkan dengan 2022. Meskipun
dibilang relatif lebih tinggi, Menaker tidak
menyebutkan angka pasti terkait persentase
kenaikan upah minimum di 2023 mendatang.
Per 8 November 2022 ada sebanyak 20 jenis
data yang dikirimkan Kemenaker dan akan
diolah untuk penetapan upah minimum
2023. Menaker menjelaskan hal tersebut
berdasarkan perhitungan yang telah

195

disesuaikan dengan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi.
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TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2023 naik. Buruh menuntut kenaikan UMP
13 persen pada tahun 2023. Menaker Ida
Fauziyah memastikan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2023 naik. Menaker Ida
Fauziyah memastikan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2023 naik.
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Rmco.id

Salah satu buktinya, sampai bulan ini, ada 10
ribu orang kena PHK massal dari tempatnya
bekerja. Di atas kertas, ekonomi kita
memang masih baik dengan membukukan
pertumbuhan mencapai 5,72 persen pada
triwulan III-2022. Namun, di lapangan, rakyat
kecil merasakan bahwa ekonomi masih sulit.
Munculnya badai PHK ini tentu saja
membuat warganet ketar-ketir akan
nasibnya.
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Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI
meningkatkan koordinasi dengan
kementerian/lembaga untuk mengambil
kebijakan demi memastikan
keberlangsungan perusahaan dan
perlindungan pekerja. Selain itu, Komisi IX
DPR RI juga mendorong Kemnaker untuk
melakukan komunikasi dengan APINDO dan
KADIN dalam rangka mengantisipasi dampak
resesi global 2023. Nihayatul juga mendesak
agar Kemnaker menambah jumlah pengawas
ketenagakerjaan berdasarkan usulan formasi
dari Gubernur dan meningkatkan kinerja
pengawasannya. Hal itu dilakukan melalui
transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang
dimulai dengan reformasi kelembagaan,
redesain substansi pelatihan orientasi SDM,
relationship, rebranding dan revitalisasi.
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Beritajambi.co Selain itu SAH yang dikenal sebagai Bapak
Beasiswa Jambi ini mengatakan, isu kedua,
pasar kerja yang inklusif dan afirmatif bagi
pekerja penyandang disabilitas. Anggota
Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil
Hendra, MM mengungkapkan, ada empat isu
besar yang sangat erat kaitannya agar situasi
ketenagakerjaan bisa kembali meningkat. Isu
yang pertama, adanya peningkatan lapangan
kerja yang berkelanjutan dalam menghadapi
perubahan dunia kerja.
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Radar Depok

Sama halnya dengan Disnaker Kota Depok
terkait kenaikan UMK buruh, Ketua Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok,
Miftah Sunandar mengatakan, juga masih
menunggu dari hasil BPS untuk membahas
hal ini. RADARDEPOK.COM- Gonjang-ganjing
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan
upah minimum kota (UMK) sudah disebut
bakal ada kenaikan. Sementara buruh di Kota
Depok sudah menuntut kenaikan sebesar 13
persen, dan saat ini usulan tersebut belum
diamini pemerintah kota. Kepala Dinas
Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok,
Mohammad Thamrin mengatakan, belum
ada pertemuan dengan pihak lainya dalam
membahas terkait buruh yang meminta
kenaikan UMK pada tahun 2023 mendatang
sebesar 13 persen, setelah harga Bahan
Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan.
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Literasi News

Pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
2022 tahap 7 melalui PT Pos Indonesia.
Adapun cara pengecekan BSU lewat Aplikasi
Pospay (PT Pos Indonesia) adalah sebagai
berikut:. Cek notifikasi apakah ditetapkan
sebagai penerima BSU melalui PT Pos
Indonesia atau tidak. Sebelum melakukan
pencairan, penerima BSU yang telah
terdaftar di kantor Pos dapat melakukan
pengecekan melalui aplikasi Pospay.
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Radar Bandung Cara cek penerima dan pencairan BSU
melalui aplikasi pospay PT Pos IndonesiaBantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 untuk
3,6 juta penerima disalurkan lewat kantor
pos. Dimulai sejak Rabu 2 November 2022,
PT Pos Indonesia (Persero) menargetkan
penyaluran bisa selesai akhir bulan ini atau
lebih cepat. PT Pos akan semakin
menggencarkan publikasi mengenai
pencairan BSU di Kantor Pos," kata Ketua
Satgas Bansos PT Pos Indonesia (Persero)
Hendrasari dalam keterangan resmi,
beberapa waktu lalu Minggu (6/11). 2. Cek
notifikasi apakah Anda ditetapkan sebagai
penerima BSU melalui PT Pos Indonesia atau
tidak.
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BLT BBM tahap 2 dicairkan pada NovemberDesember 2022. Pada BLT BBM tahap 1,
bantuan sosial ini sudah disalurkan kepada
20,65 juta KPM dan sudah terealisasi untuk
dua bulan (September-Oktober) sebesar
Rp300. 000 ribu per KPM. Selain mendapat
BLT BBM sebesar Rp300 ribu, masyarakat
juga mendapatkan Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT) sebesar Rp200 ribu. Untuk
pencairan BLT BBM akan dilakukan dengan
tiga cara yaitu Pertama, mengambilnya di
kantor pos terdekat bagi penerima manfaat
yang berdomisili dalam radius sekitar 500
meter dari kantor pos.

Para pengusaha meminta Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk
menerbitkan aturan terkait dengan jam kerja
yang fleksibel, agar perusahaan bisa
memberlakukan "no work no pay" (tidak
bekerja tidak dibayar). Untuk mengurangi
jumlah PHK agar fleksibilitas itu ada, dengan
asas no work no pay, pada saat tidak
bekerja," kata Anne di Rapat Kerja (Raker)
dengan Komisi IX DPR RI, dan Kemnaker
Selasa (8/11/2022). Hal senada juga
disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo). Ketua Bidang
Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit

mengungkapkan, pemerintah bisa
mempertimbangkan aturan yang
menerapkan prinsip no work no pay.
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Pembahasan upah minimum untuk tahun
2023 kian panas. Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah memastikan, penetapan upah
minimum 2023 tetap menggunakan aturan
yang merupakan turunan dari UU Cipta
Kerja, yakni PP 36/2021 tentang
Pengupahan. Kendati memakai PP 36,
Menaker menggaransi bahwa nilai kenaikan
upah minimum 2023 akan lebih tinggi
daripada kenaikan upah di tahun ini yang
hanya 1,09%. Sumber KONTAN di lembaga
ini menyebut, perkiraan upah minimum 2023
naik di kisaran 4%-6%.

350 09
. November
2022

Ingat, Ini
Neutral
Cara Cek
Penerima
BSU Lewat
Kantor Pos
di Aplikasi
Pospay

Kompas

Bagi pekerja atau buruh yang memenuhi
persyaratan sesuai Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10
Tahun 2022, dapat melakukan pengecekan
penerima BSU yang disalurkan lewat kantor
pos ini di aplikasi Pospay. Cara cek penerima
BSU melalui aplikasi Pospay. Disadur dari
informasi Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker), Anda dapat memastikan bahwa
telah ditetapkan sebagai penerima BSU
melalui PT Pos Indonesia di laman
bsu.kemnaker.go.id,
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, maupun
melalui aplikasi Pospay. Adapun cara
pengecekan penerima BSU lewat aplikasi
Pospay dilakukan dengan langkah-langkah
berikut:.
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Jadwal
Neutral
Pencairan
BSU Tahap 8
2022 di
Kantor Pos,
Cek Daftar
Penerimany
a via HP di
Aplikasi
PosPay

Pikiran Rakyat Jadwal pencairan BSU tahap 8 2022 di Kantor
Depok
Pos mungkin merupakan hal yang ditunggutunggu oleh pekerja. Pencairan BSU tahap 8
2022 di Kantor Pos akan dilaksanakan apabila
penyaluran tahap 7 sudah berhasil
diselesaikan. Namun untuk perkiraan
tanggalnya, merujuk pada tahap sebelumnya
BSU tahap 8 2022 akan segera cair pekan ini
di Kantor Pos. Nah, apabila jadwal pencairan
BSU tahap 8 2022 sudah diumumkan oleh
Kemnaker, pekerja bisa langsung cek daftar
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penerimanya via handphone (HP) di aplikasi
PosPay.
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Ditetapkan Neutral
21
November,
UMP Masih
Dibahas Berita
Terkini Jawa
Tengah dan
DIY

Joglojateng.co SEMARANG, Joglo Jawa Tengah- Menteri
m
Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauziyah
mengungkapkan bahwa upah minimum
provinsi (UMP) 2023 akan ditetapkan pada
21 November 2022 mendatang. Terpisah,
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
mendukung usulan kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) tahun 2023 yang disesuaikan
dengan laju inflasi di Jawa Tengah. Saat ini
pihaknya sedang dalam proses pembahasan
bersama Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK). "Itu akan
dilakukan tanggal 21, sekarang dalam proses
pembahasannya oleh Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK).
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DENGAN
Positive
DALIH
CEGAH PHK,
PENGUSAHA
MINTA
DUKUNGAN
DPR
LEGALKAN
NO WORK
NO PAY SERIKAT
PEKERJA
NASIONAL

Spn News

"Saat ini kan undang-undang kita
menyatakan 40 jam seminggu. Untuk
mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas
itu ada dengan asas no work no pay saat
tidak bekerja," kata Anne dalam rapat
dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI
dan Menaker, (8/11/2022). Lebih lanjut, ia
juga meminta dukungan kepada Komisi IX
DPR RI untuk merestui aturan yang
harapannya bisa dikeluarkan menaker. Pada
kesempatan yang sama, Menaker Ida
Fauziyah mewanti-wanti pengusaha dan
perusahaan untuk tidak melakukan PHK
massal pada tahun 2023.
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Pengumuma Positive
n Upah
Minimum
hingga
Prospek
Ekonomi
Digital RI
Jadi Berita
Populer
Ekonomi

Medcom.id

Ekonomi Digital RI Diramal Tembus USD77
Miliar di 2022 Laporan e-Conomy SEA 2022
memproyeksikan ekonomi digital Indonesia
akan mencapai Gross Merchandise Value
(GMV) senilai USD77 miliar pada akhir 2022.
21 November Upah Minimum Provinsi
Diumumkan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) memastikan pengumuman upah
minimum provinsi (UMP) untuk 2023 akan
diumumkan pada 21 November 2022. Hal itu
diperkuat karena berbagai lembaga
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internasional memproyeksikan ekonomi RI
mampu tumbuh 4,8 persen hingga 5,1
persen di 2023. Mulai dari perundingan
pendanaan transisi energi, pengumuman
upah minimum provinsi, hingga prospek
gemilang untuk ekonomi digital Indonesia.
355 09
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Ancaman
PHK di
Tengah
Resesi
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Negative

Kontan

Kendati tidak sebanyak kasus pemutusan
hubungan kerja (PHK) di masa pandemi, laju
PHK sepanjang tahun ini masih cukup tinggi.
Berbeda dengan kasus PHK sepanjang tahun
2020 dan 2021 yang dipicu pandemi, PHK
tahun ini lebih disebabkan faktor resesi
global. Data Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mencatat selama JanuariSeptember 2022 ada 10.765 kasus PHK.
JAKARTA.

Perda
Negative
Retribusi
Izin TKA
Tertahan di
Kemendagri,
Pemprov
Kepri
Kehilangan
Retrebusi
TKA

Batam Post

Namun kondisinya kurang baik, karena
evaluasi Perda Izin TKA belum rampung di
Kemendagri," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Provinsi Kepri, Mangara
Simarmata, Senin (7/11) lalu di Kantor DPRD
Kepri, Tanjungpinang. Karena Pemprov Kepri
bersama DPRD Kepri sudah mengesahkan
revisi Perda Retrebusi ini pada April 2022
lalu. Pemerintah Provinsi Kepri terancam
kehilangan pendapatan retrebusi Tenaga
Kerja Asing (TKA). Menurutnya, dari 61
daerah yang sudah mengesahkan Perda Izin
TKA ini, Kemendagri baru memberikan
persetujuan ke Provinsi Bali.

Kemenaker Neutral
Diminta
Buat Aturan
Jam Kerja
Fleksibel
Cegah PHK,
Pengusaha:
Tidak
Bekerja
Tidak
Dibayar

Tribun News

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
diminta membuat peraturan terkait jam
kerja yang fleksibel, sebagai upaya mencegah
adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Untuk mengurangi jumlah PHK agar
fleksibilitas itu ada, dengan asas no work no
pay, pada saat tidak bekerja," kata Anne di
Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI,
dan Kemnaker Selasa (8/11/2022). "Kalau
tidak ada (aturan itu) jika order kita turun 3050 persen, untuk 1-2 bulan bisa ditahan, tapi
kalau sudah beberapa bulan, bahkan sampai
setahun, saya kira pilihannya memang harus
PHK," ujar Anton. Hal tersebut dinilai
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pengusaha sangat perlu dilakukan agar
perusahaan dapat menerapkan "no work no
pay" (tidak bekerja tidak dibayar).
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ASEAN
Neutral
Dorong
Kurangi
Ketidaksetar
aan di Dunia
Kerja

Kedaulatan
Rakyat

"Berbicara atas nama negara Anggota ASEAN
mengungkapkan pentingnya mengurangi
ketidaksetaraan di dunia kerja, sebagai
sarana untuk menciptakan lingkungan kerja
yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan aman
untuk semua," kata Anwar. Dijelaskan,
ASEAN memandang perlunya ILO untuk
melibatkan organisasi regional seperti ASEAN
dan pihak-pihak terkait untuk mempercepat
implementasi strategi ILO. "ASEAN
menantikan elaborasi lebih lanjut tentang
strategi dan peta jalan dari ILO untuk
menerjemahkan komitmen tersebut ke
dalam tindakan nyata untuk
mempromosikan lingkungan yang
berkelanjutan, inklusif, dan aman bagi
pekerja kita," ujar Anwar. Ia menegaskan,
negara-negara ASEAN telah berkomitmen
mengatasi dampak ketimpangan akibat
pandemi COVID-19.
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Menaker Ida Neutral
Terus
Dorong
Pesantren
Lahirkan
Pengusaha
Lewat BLK
Komunitas Dobrak

Dobrak.co

DOBRAK.CO- Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mendorong
pengasuh pondok pesantren memaksimalkan
keberadaan Balai Latihan Kerja ( BLK )
Komunitas agar melahirkan santri yang
menjadi pengusaha. Apalagi, kata Menaker
Ida, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan
tengah gencar menciptakan pelaku-pelaku
inkubator bisnis lewat BLK. Dua tahun kami
mendampingi tapi selebihnya kami berharap
mandiri yakni dengan meningkatkan
kompetensi untuk kebutuhan pasar kerja
maupun kebutuhan melahirkan
entrepreneur," kata Menaker Ida 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.
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PT Pos
salurkan
BSU bagi
pekerja di
Pulau
Bangka ANTARA
News
Bangka
Belitung

Neutral

Antara Babel
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Waspada,
Ancaman
Badai PHK
Bisa Lebih
Buruk
Dibanding
saat Awal
Covid!

Negative

Cnn Indonesia Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK)
mulai menghantui pekerja di Indonesia.
Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan
diperkirakan hingga 2023 mendatang,"
ujarnya. Kondisi industri yang
mengkhawatirkan sehingga membuat
pemerintah mau tak mau harus turun tangan
menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah
kondisi PHK kali ini lebih parah dibandingkan
saat pandemi covid-19 melanda?. Direktur
Center of Economics and Law Studies (Celios)
Bhima Yudhistira memperkirakan ancaman
PHK kali ini akan lebih buruk dibandingkan
dengan saat pandemi pada 2020 lalu.
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Lengkap,
Positive
Begini Cara
Cek Data
Penerima
BSU Rp600.
000 Tahap
VII Lewat
Pospay

Merdeka
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PT Pos Indonesia menyalurkan Bantuan
subsidi upah (BSU) sebesar Rp600 ribu bagi
15.115 pekerja di Pulau Bangka, Provinsi
Bangka Belitung. Namun hingga 8 November
2022, sudah sekitar 50 persen bantuan
tersebut yang tersalurkan bagi pekerja di
Pulau Bangka. Excecutive Manager Kantor
Pos Indonesia Pangkalpinang Suvino
Yuliandrofi di Pangkalpinang, Rabu,
mengatakan, jumlah pekerja yang menerima
BSU itu tersebar Kabupaten Bangka (2.789
orang), Bangka Selatan (1.652 orang), Bangka
Tengah (2.386 orang), dan Bangka Barat
(2.972 orang), dan Kota Pangkalpinang
(5.316 orang). Sesuai dengan ketentuan dari
Kementerian Tenaga kerja RI, setiap pekerja
mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu.

Kementerian Ketenagakerjaan telah
menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah
(BSU) 2022 pada tahap VII senilai Rp600. 000
melalui PT Pos Indonesia. Meski begitu, tak
sedikit calon penerima BSU tahap VII yang
masih belum mengetahui cara pengecekan
melalui aplikasi Pospay. Berikut cara untuk
mengecek calon penerima BSU 2022 tahap
VII melalui aplikasi Pospay: 1. Nantinya,
kamu perlu menunjukkan kode QR tersebut
ke Kantor Pos untuk melakukan pencairan
BSU tahap VII senilai Rp 600.000.

Title

BSU Tahap VII Sudah Cair Lewat Kantor Pos, Ini Cara
Pengambilannya

Author

S

Media

Merdeka

Reporter

Date

08 November 2022

Tone

Link

http://www.merdeka.com/uang/bsu-tahap-vii-sudah-cair-lewat-kantor-pos-ini-carapengambilannya.html

Neutral

Summary "Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari
kemarin," kata Menaker Ida dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Selasa (8/11).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, program Bantuan Subsidi Gaji/Upah
(BSU) 2022 pada tahap VII telah disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Nantinya masing-masing penerima
BSU akan memperoleh uang tunai sebesar Rp 600.000. Menaker Ida mencatat, penyaluran tahap VII ini
diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU. Ketentuan ini
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 Ida dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Selasa (8/11). Menaker Ida melanjutkan,
penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening
bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.Tahap Pencairan BSU Lewat Pos Indonesia
Menggunakan QR CodePemerintah Targetkan 14 Juta Pekerja Menerima BSUMenurutnya, 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. [azz]Tahap Pencairan BSU Lewat Pos Indonesia Menggunakan QR CodePemerintah
Targetkan 14 Juta Pekerja Menerima BSUBSU Anda Cair Lewat Kantor Pos, Ini Cara AmbilnyaPenyaluran
BSU Rp600. 000 Lewat Pos Indonesia, Ini Cara Cek Daftar Penerima di PospayBegini Penyaluran BSU
Tahap VII Melalui PT Pos Indonesia3,6 Juta Buruh Telah Terima BSU Rp600.
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Title

Golongan Pekerja Ini Bukan Termasuk Penerima BSU Tahap 8
2022 Senilai Rp600.000

Author

_noname

Media

Pikiran Rakyat Depok

Reporter

Date

08 November 2022

Tone

Link

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095808202/golongan-pekerja-ini-bukantermasuk-penerima-bsu-tahap-8-2022-senilai-rp600000

Neutral

Summary Seperti proses penyaluran dana BSU pada tahap sebelumnya, pencairan BSU tahap 8 2022
akan segera dilakukan ke pekerja usai tahap 7 selesai disalurkan. Dilansir PikiranRakyatDepok.com dari Kemnaker, adapun golongan pekerja yang namanya dipastikan tidak bisa
menerima bantuan BSU tahap 8 2022 sebagai berikut. Berdasarkan informasi dari pekerja,
ternyata masih banyak para pekerja yang masih mengeluh belum mendapatkan bantuan
BSU hingga saat ini. - Pekerja bergaji di atas Rp3,5 juta.

Seperti proses penyaluran dana BSU pada tahap sebelumnya, pencairan BSU tahap 8 2022 akan segera
dilakukan ke pekerja usai tahap 7 selesai disalurkan.Berdasarkan informasi dari pekerja, ternyata masih
banyak para pekerja yang masih mengeluh belum mendapatkan bantuan BSU hingga saat ini.Dilansir
PikiranRakyat-Depok.com dari Kemnaker, adapun golongan pekerja yang namanya dipastikan tidak bisa
menerima bantuan BSU tahap 8 2022 sebagai berikut.- Pekerja bergaji di atas Rp3,5 juta.- Pekerja tidak
terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan.- Pekerja adalah penerima program keluarga
harapan (PKH).- Pekerja pernah mendapatkan program Kartu Prakerja.
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Title

Kemnaker Ingin Pemda Sering Adakan Job Fair Demi Tekan Angka Author
Pengangguran

_noname

Media

Idx Channel

Reporter

Date

08 November 2022

Tone

Link

http://www.idxchannel.com/economics/kemnaker-ingin-pemda-sering-adakan-job-fairdemi-tekan-angka-pengangguran

Positive

Summary Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
Kemnaker, Indah Anggoro Putri meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih sering
menyelenggarakan Job Fair. "Hampir semua dinas tenaga kerja dan dengan dana APBD
memiliki program job fair, arahan Bu Menteri (Ida Fauziah) kita dorong Job Fair ini dilakukan
secara masif dan semuanya gratis bagi para pencari kerja," kata Dirjen Indah dalam
konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III, Senin (7/11/2022). Langkah
tersebut dilakukan untuk menghubungkan antara pencari kerja dan pemberi kerja. Jika hal
tersebut berhasil terwujud, maka angka pengangguran pada dua tahun terkahir bisa ditekan.

Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kemnaker, Indah
Anggoro Putri meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih sering menyelenggarakan Job
Fair.Langkah tersebut dilakukan untuk menghubungkan antara pencari kerja dan pemberi kerja. Jika hal
tersebut berhasil terwujud, maka angka pengangguran pada dua tahun terkahir bisa ditekan."Hampir
semua dinas tenaga kerja dan dengan dana APBD memiliki program job fair, arahan Bu Menteri (Ida
Fauziah) kita dorong Job Fair ini dilakukan secara masif dan semuanya gratis bagi para pencari kerja,"
kata Dirjen Indah dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III, Senin
(7/11/2022).Ia menjelaskan, Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) per Agustusan 2022 baru turun sebesar
0,63% dibandingkan dengan Agustus 2021. Maka dari itu pengurangan pengangguran perlu dibantu oleh
pran pemda.Selain itu ada langkah lain untuk mengurangi tingkat pengangguran yang disebabkan oleh
adanya PHK, Kemnaker juga mempunyai program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaaan)."Ada tiga
manfaat, yaitu manfaat yang tunai, pelatihan dan manfaat lowongan kerja, ini bagi para teman-teman
pekerja kita yang terpaksa sudah kena PHK, maka kita dorong untuk ikut JKP," sambungnya.Dirjen PHI
mengaskan agar masyarakat jangan hanya mengambil manfaat materil saja berupa uang tunai yang
diberikan oleh negara. Namun diharapkan juga mengikuti pelatihan gratis yang sudah disediakan agar
skill atau keterampilan juga meningkat."Kita pastikan mereka tidak terlena dengan menerima uang
pesangon, tetapi dengan 6 bulan maksimal mereka sudah harus dapat pekerjaan baru yang mungkin lebih
baik, makanya ada program pelatihan untuk reskiling, up skiling," lanjutnya.Selanjutnya ada program
kartu pra kerja yang diharapkan bisa efektif mengurangi tingkat Pengangguran yang disebabkan oleh
peningkatan jumlah angkatan kerja tahunan. Data per Agustus 2022, jumlah angkatan kerja baru
meningkat sebanyak 35 juta orang menjadi 143,73 juta orang."Jadi kita sikapi isu PHK ini jangan terlalu
panik karena kita ada beberapa upaya semaksimal mungkin," pungkasnya.
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Title

Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Author
Kabupaten Kebumen 5 Tahun Terakhir

Inez

Media

Tribun News Jateng

Reporter

Date

08 November 2022

Tone

Link

http://jateng.tribunnews.com/2022/11/08/upah-minimum-2023-ditetapkan-21-november2022-ini-daftar-umk-kabupaten-kebumen-5-tahun-terakhir

Neutral

Summary Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten Kebumen 5
Tahun Terakhir. Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK
Kabupaten Kebumen 5 Tahun Terakhir. TRIBUNJATENG.COM- Berikut daftar upah minimum
kabupaten/kota (UMK) di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah selama lima tahun terakhir.
Upah minimum provinsi (UMP) 2023 akan segera ditetapkan pada 21 November 2022
mendatang.

Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten Kebumen 5 Tahun
TerakhirUpah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten Kebumen 5
Tahun TerakhirTRIBUNJATENG.COM - Berikut daftar upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kabupaten
Kebumen Jawa Tengah selama lima tahun terakhir.Upah minimum 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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Title

Tak Cuma Kuat Agamanya, Kemnaker Dorong Santri Menjadi
Pengusaha: Jadilah Tulang Punggung Masyarakat

Author
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Media

Warta Ekonomi

Reporter

Date

08 November 2022

Tone

Link

http://wartaekonomi.co.id/read457686/tak-cuma-kuat-agamanya-kemnaker-dorongsantri-menjadi-pengusaha-jadilah-tulang-punggung-masyarakat

Neutral

Summary "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. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong
pengasuh pondok pesantren memaksimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja Komunitas
(BLKK) agar melahirkan santri yang menjadi pengusaha. Apalagi, lanjutnya, 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.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong pengasuh pondok pesantren
memaksimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar melahirkan santri yang menjadi
pengusaha.Apalagi, lanjutnya, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah gencar menciptakan pelakupelaku 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.
Dua tahun kami mendampingi tapi selebihnya kami berharap mandiri yakni dengan meningkatkan
kompetensi untuk kebutuhan pasar kerja maupun kebutuhan melahirkan entrepreneur," kata Ida
Fauziyah di Semarang, Jawa Tengah, mengutip dari siaran resminya, Senin (7/11/2022). 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
208

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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Summary Peserta kartu Prakerja gelombang 47 dihimbau untuk segera membeli pelatihan pertama.
Jika tidak maka akun peserta Kartu Prakerja akan diblokir dan tidak akan mendapatkan
insentif. Berdasarkan lama resmi Kartu Prakerja, Kamu dapat menggunakan saldo pelatihan
Kartu Prakerja hanya di Platform Digital yang resmi bekerja sama, yaitu Tokopedia,
Bukalapak, Pintar, Karier.mu, Kemnaker, dan Pijar. Ada banyak ragam jenis pelatihan yang
bisa kamu beli dengan Kartu Prakerja, mulai dari keterampilan teknis sampai cara memulai
dan membangun usaha.

Peserta kartu Prakerja gelombang 47 dihimbau untuk segera membeli pelatihan pertama. Jika tidak maka
akun peserta Kartu Prakerja akan diblokir dan tidak akan mendapatkan insentif. "Buat kamu penerima
gelombang 47, belum beli pelatihan, belum menyelesaikan pelatihan, enggak mau kan akun kamu
terblokir?," Tulis keterangan @prakerja.go.id, dikutip Liputan6.com, Selasa (8/11/2022).Batas waktu
pembelian pelatihan di tahun ini untuk semua gelombang adalah 30 November 2022. Sementara, untuk
penyelesaian pelatihan terakhir tanggal 4 Desember 2022. Selepas tanggal tersebut seluruh manfaat
Karti Prakerja yang peserta terima akan dikembalikan ke rekening negara. Oleh karena itu, Manajemen
pelaksana Program kartu Prakerja menghimbau kesempatan yang peserta dapatkan ini untuk langsung
membeli pelatihan sesegera mungkin, supaya kompetensi meningkat, pelatihan maksimal dan saldo
pelatihan peserta juga segera habis dengan optimal. Berdasarkan lama resmi Kartu Prakerja, Kamu dapat
menggunakan saldo pelatihan Kartu Prakerja hanya di Platform Digital yang resmi bekerja sama, yaitu
Tokopedia, Bukalapak, Pintar, Karier.mu, Kemnaker, dan Pijar. Ada banyak ragam jenis pelatihan yang
bisa kamu beli dengan Kartu Prakerja, mulai dari keterampilan teknis sampai cara memulai dan
membangun usaha. Pelatihan yang bisa kamu pilih, antara lain cara berjualan secara online, menjadi
fotografer, menguasai aplikasi komputer, kursus bahasa, keterampilan perawatan kecantikan, menjadi
pelatih kebugaran, cara mendapatkan penghasilan dari media sosial dan lain-lain. Cek jenis-jenis
pelatihan yang tersedia di situs Platform Digital.Selain itu, kamu juga dapat membeli lebih dari satu
pelatihan. Namun, kamu hanya boleh membeli pelatihan yang kedua setelah kamu menyelesaikan
pelatihan pertama kamu. Pastikan kamu masih mempunyai sisa saldo yang cukup. Jika saldo pelatihan
kamu tidak cukup untuk membeli pelatihan yang kamu mau, berarti kamu hanya dapat membeli
pelatihan dengan besaran sama atau kurang dari jumlah pagu kamu. Jadi, pastikan saldo kamu cukup ya
untuk membeli pelatihan yang kamu mau. Selanjutnya, jika kamu tidak tahu pelatihan mana yang harus
beli. Kamu bisa mengunjungi situs Digital Platform untuk mencari pelatihan yang sesuai dengan minat
dan kebutuhanmu. Selain itu, kamu juga bisa melihat rekomendasi pelatihan di dashboard kamu. Atau
kamu juga bisa langsung memilih rekomendasi pelatihan yang tersedia di beberapa mitra Platform
Digital.Program Kartu Prakerja diluncurkan sebagai salah satu program strategis Pemerintah yang
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Indonesia. Dalam pelaksanaannya,
Pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi serta berupaya menjaga program tersebut dari
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kecurangan dan tetap akuntabel. Secara regulasi, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Perpres 113/2022).
Perpres tersebut mempertegas dan memperkuat ketentuan penindakan atas potensi pelanggaran hukum
dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Perpres tersebut juga menjadi dasar Komite Cipta Kerja
dalam melakukan evaluasi dan meningkatkan tata kelola program agar semakin terjaga dan akuntabel.
Oleh karena itu, dilakukan sosialisasi Perpres 113 tahun 2022 untuk membangun sinergi dan kolaborasi
dengan seluruh pemangku kepentingan, baik itu di Pemerintah Pusat juga di Pemerintah Daerah,
khususnya kepada Aparatur Penegak Hukum. Dalam sosialisasi Perpres Nomor 113 Tahun 2022 bagi
Aparatur Penegak Hukum dan Disnaker lingkup Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Minggu (27/10), Deputi
Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy
Salahuddin menyampaikan bahwa Program Kartu Prakerja telah melakukan dua kali peningkatan tata
kelola dengan memperhatikan hasil evaluasi oleh lembaga, baik yang dilakukan oleh internal maupun
eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Setelah hampir tiga tahun berjalan, banyak evaluasi
dan rekomendasi yang diterima, sehingga kami melakukan penyesuaian program lagi agar pelaksanaan
Program Kartu Prakerja semakin akuntabel dengan terbitnya Perpres Nomor 113 Tahun 2022," kata
Deputi Rudy.Selanjutnya, Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja selaku Sekretaris Tim
Pelaksana Chairul Saleh yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sosialisasi
tersebut penting dan perlu dilakukan ke beberapa daerah sebagai upaya bersama membangun, menjaga,
serta menyukseskan pelaksanaan program kedepan. Sosialisasi di lingkup Provinsi Jawa Timur merupakan
sosialisasi ke-6, yang mana sebelumnya sosialisasi serupa dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, Lampung,
Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Selatan. Kemudian, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Salamat
Simanullang dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa upaya-upaya mengantisipasi risiko harus
dilakukan sejak perencanaan, terutama dengan mengedepankan unsur edukasi kepada calon penerima
dalam kondisi sosial yang tenang. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Hernowo
Yulianto yang turut hadir dalam kesempatan tersebut meminta Kapolres se-Jawa Timur memiliki
pemahaman yang benar terkait Program Kartu Prakerja. Selain itu, juga perlu dilakukan pengawasan,
pendampingan, dan edukasi kepada masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan karena Kepolisian memiliki
peran preemtif dan preventif yang tak kalah penting. Kombes Pol Hernowo kembali menekankan bahwa
Program Kartu Prakerja merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo yang harus mendapat atensi
dan dikawal. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan
Tinggi Jawa Timur, perwakilan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung,
Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres dan Kadisnaker se-Jawa Timur.
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Summary Dalam catatan International Working Group Australia, terdapat lebih kurang 82.000 (delapan
puluh dua ribu) orang atau keturunan Indonesia yang berdiam di Australia dan tidak kurang
ada 245 (dua ratus empat puluh lima) Perusahaan Australia yang beroperasi di Indonesia.
Dengan keberadaan International Working Group Australia Bersama partnernya PT
Indonesia Wiratama Global (IWG Indonesia) dapat beroperasi di Indonesia guna memastikan
bahwa pengiriman PMI dan peserta pemagangan asal Indonesia ke Australia dapat
terlaksana sesuai dengan Peraturan/Perundang-undangan yang berlaku di Australia.
Membantu Pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga kerja RI dalam memfasilitasi
konsultasi secara gratis kepada para Pemangku Kepentingan di bidang ketenagakerjaan
dalam memastikan bahwa MOU yang telah ditanda-tangani antara International Working
Group Australia Pty Ltd dengan berbagai Universitas Negeri maupun Swasta, Lembaga
Pendidikan Keterampilan (LPK) penyelenggara pendidikan dan pelatihan, khususnya di
bidang Hospitality Industry, Sending Organization sebagai penyelenggara pemagangan di
Luar Negeri, serta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dapat berjalan
lancar serta memenuhi prinsip-prinsip perlindungan yang diamanatkan oleh Pemerintah RI.
Harga Bendanya Tapi nilai Kepercayaan Dari International working group Australia.

Batam (Kepri), tajam. com | Bertepatan dengan Hari Jumat, tanggal,04 November 2022, 19.00 sampai
dengan pukul 22.00 WIB, Tempat Sapphire Lounge Redtop HotelJl. Pecenongan No. 72Jakarta 10120,
telah berlangsung Special Event merupakan acara santap malam yang khusus diperuntukkan bagi
pemangku-kepentingan di bidang tenaga-kerja, terutama untuk beberapa Universitas Negeri maupun
Swasta, Politeknik Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata, Lembaga Pendidikan Keterampilan
(LPK) penyelenggara training di bidang Hospitality Industry, Sending Organization, penyelenggara
pemagangan di Luar Negeri, serta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah
menanda-tangani MOU dengan International Working Group (IWG) Australia Pty Ltd. Tema kegiatan
adalah "Upaya Penetrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Peserta Pemagangan Indonesia ke Pasar
Kerja Australia" yang sangat terbuka bagi PMI maupun Peserta Pemagangan asal Indonesia. Sejak
dibawah Pemerintahan Partai Buruh pada bulan Mei 2022, Australia telah menempatkan PMI dan
Peserta Pemagangan asal Indonesia dalam kategori Pekerja Kelas 1, Bersama-sama para pekerja asal
negara-negara Persemakmuran (Commonwealth Countries) lainnya, seperti Inggris, Canada, New
Zealand dan Malaysia. Meninggalkan negara-negara ASEAN lainnya seperti the Philippines yang hanya
mendapatkan kategori pekerja kelas 3. Elly Yana, S.Pd, CEO California Education Centre saat dikonfirmasi
oleh awak media melalui via telpon mengatakan latar belakang kegiatan ini adalah kemenangan Partai
Buruh Australia di Majelis Rendah Parlemen Australia pada tanggal 23 Mei 2022 mengantarkan H.E. Mr.
Anthony Albanese sebagai Perdana Menteri Baru di Australia. Pada Pidato kemenangannya Mr. Albanese
menyampaikan keinginannya untuk menyatukan warga Australia, mencari Tujuan Bersama dan
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mempromosikan Persatuan dan Optimisme, bukan Ketakutan dan Perpecahan. Dalam kunjungan PM
Australia ke Indonesia pada awal bulan Juni 2022, setidaknya terdapat 5 (lima) hal yang perlu
mendapatkan perhatian untuk ditidak-lamjuti, satu diantaranya adalah keperluan untuk mempermudah
warga negara Indonesia atau orang Indonesia untuk berkunjung ke Australia. Australia perlu memberikan
kemudahan akses visa bagi Warga Negara Indonesia, termasuk akses untuk bekerja dengan mendapatkan
Working Holiday Visa (WHV). Dalam catatan International Working Group Australia, terdapat lebih
kurang 82.000 (delapan puluh dua ribu) orang atau keturunan Indonesia yang berdiam di Australia dan
tidak kurang ada 245 (dua ratus empat puluh lima) Perusahaan Australia yang beroperasi di Indonesia.
Kondisi tersebut memberi peluang bagi tenaga terampil (skilled Workers) dari Indonesia untuk dapat
memenuhi 109. 000 (seratus sembilan ribu) peluang kerja di Australia. Sebagaimana yang diumumkan
oleh Kementerian Dalam Negeri Australia baru-baru ini bahwa Federal Budget Planned untuk Migration
Programme 2022 - 2023, terdapat 160.000. orang yang akan bermigrasi ke Australia, 68% diantaranya
(109.000) merupakan skilled workers yang akan bekerja di Australia. Lebih lanjut dikatakan bahwa dari
Latar Belakang tersebut nampak betapa besar peluang lapangan kerja di Australia yang dapat
dimanfaatkan oleh PMI pun Peserta Pemagangan Indonesia ke Australia, mengingat status/kategori Kelas
1 yang telah diberikan oleh Pemerintah Australia dibawah Partai Buruh kepada Pekerja asal Indonesia.
Selain itu, secara geo-poitik Indonesia berbatasan langsung dengan Australia sehingga memaksa negara
kanguru tersebut sejak pertengahan tahun 1980-an hingga 1996 menempatkan Indonesia sebagai negara
penting yang perlu di-approach oleh Australia, melalui Look East Policy PM Paul Keating dan PM Bob
Hawke sebelumnya dengan mewajibkan para pelajar sekolah menengah (High School) untuk belajar
Bahasa Indonesia sebagai mata-pelajaran tambahan di seluruh sekolah menengah di Australia. Buah dari
kebijakan ini, umumnya pelajar sekolah menengah pada tahun 1980-an hingga 1990-an yang kini berusia
40-an hingga 50-an tahun saat ini mampu berbahasa Indonesia secara memadai. Hal tersebut sebagai
modal dasar bagi Pemerintah dan Rakyat Indonesia untuk memanfaatkan momentum ini, mumpung
Australia dibawah Pemerintahan Partai Buruh yang secara tradisionil selalu dekat dengan Indonesia.
Adapun tujuan dilkasanakannya kegiatan ini adalah untuk membantu mensosialisasikan kepada para
Pemangku Kepentingan tenaga kerja di Indonesia bahwa Australia saat ini menghadapi kondisi yang
crucial dalam hal kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor, terutama di sektor Hospitality Industry,
Kesehatan, Pertanian/perkebunan, pertambangan, dan mekanik. Dengan keberadaan International
Working Group Australia Bersama partnernya PT Indonesia Wiratama Global (IWG Indonesia) dapat
beroperasi di Indonesia guna memastikan bahwa pengiriman PMI dan peserta pemagangan asal
Indonesia ke Australia dapat terlaksana sesuai dengan Peraturan/Perundang-undangan yang berlaku di
Australia. Membantu Pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga kerja RI dalam memfasilitasi
konsultasi secara gratis kepada para Pemangku Kepentingan di bidang ketenagakerjaan dalam
memastikan bahwa MOU yang telah ditanda-tangani antara International Working Group Australia Pty
Ltd dengan berbagai Universitas Negeri maupun Swasta, Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK)
penyelenggara pendidikan dan pelatihan, khususnya di bidang Hospitality Industry, Sending Organization
sebagai penyelenggara pemagangan di Luar Negeri, serta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) dapat berjalan lancar serta memenuhi prinsip-prinsip perlindungan yang diamanatkan
oleh Pemerintah RI. Membantu memastikan bahwa focus utama dalam pengiriman PMI dan peserta
pemagangan ke Australia adalah memperbaiki soft-skill dan kemampuan berkomunikasi dapat terlaksana
sebagaimana yang diharapkan, sehingga PMI maupun peserta pemagangan dapat disalurkan secara
optimal kepada Perusahaan/Lembaga yang membutuhkan tenaga kerja di Australia. Adapun undangan
yang hadir adalah Menteri Tenaga Kerja RI, Pimpinan Komisi IX DPRI RI (4 orang), Kepala, Deputi dan
Asdep BP2MI (3 orang), Pejabat di lingkungan Ditjen BINA PENTA dan PKK (4 orang), Pejabat di lingkungan
Ditjen Vokasi dan Produktifitas (4 orang), Dirut dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan (2 orang), Beberapa
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Pejabat Kemlu terkait (3 orang), Rektor, Dekan dan Ka Prodi FIB - UNHAS, Makassar (3 orang), Rektor,
Dekan dan Ka. Prodi Fak. Sastra - Univ. Neg. Makassar (3 orang), Rektor, Dekan dan Ka. Prodi Fak. Sastra
- UMI - Makassar (3 org), Rektor, Dekan FISIP dan Ka. Prodi - USU, Medan. (3 orang), Rektor, Dekan dan
Ka. Prodi Universitas Sari Mutiara INA - Medan. (3 orang), Direktur, Wadir dan Kabid Politeknik Pariwisata
(POLTEKPAR) Bali (3 orang), Direktur, Wadir dan kabid Politeknik Pariwisata - Bandung (3 orang), Direktur
dan Head of Partnership & Event Politeknik International Bali. (2 orang), Pembina dan Ketua Yayasan
Pendidikan California - Batam (2 orang), Ketua dan Staf Lembaga Sertifikasi Profesi INNOVAM di Medan
(2 orang), Dirut dan Staf Lembaga Pendidikan OTC - Bali (2 orang), Dirut dan Staf Sending Organization
(PT Multi Lintas Buana Raya) - (2 org), serta eberapa Public Figure dari kalangan Perfilman di antaranya,
Slamet Rahardjo Djarot, H. Deddy Mizwar, Niniek L Karim, Christine Hakim, Dll, Beberapa Pejabat dari
KADIN Indonesia, Dan Lain Lain hingga 70 orang serta para undangan lainnya. Di akhir acara sekaligus
diadakan penyerahan. Plakat dari Mr Alan Gerungan CEO IWG kepada Mrs Elly yana CEO California
Education Centre, Jakarta Red Top Hotel 4.Nopember 2022. bukan Nilai. Harga Bendanya Tapi nilai
Kepercayaan Dari International working group Australia. Pty Ltd. kepada California Education Centre,
sebagai Mitra Perwakilan Yg resmi Untuk.Program.Pemuda /pemudi.Indonesia Bekerja Ke Australia.
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Summary "Upah minimum hanya diberikan kepada pekerja yang baru masuk (dunia) kerja. Pemerintah menekankan bahwa penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi akan
dilakukan oleh gubernur pada 21 November 2022 dan upah minimum tingkat
kabupaten/kota oleh bupati/wali kota pada 30 November 2022. Saat ini, Kementerian
Ketenagakerjaan baru menerima 20 jenis data dari Badan Pusat Statistik dan data
bersangkutan yang akan dipakai untuk menghitung upah minimum sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Kami akan mengirim data tersebut
ke dewan pengupahan daerah besok atau lusa.

Pemerintah menekankan bahwa penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi akan dilakukan
oleh gubernur pada 21 November 2022 dan upah minimum tingkat kabupaten/kota oleh bupati/wali kota
pada 30 November 2022. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan baru menerima 20 jenis data dari Badan
Pusat Statistik dan data bersangkutan yang akan dipakai untuk menghitung upah minimum sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan."Kami akan mengirim data tersebut
ke dewan pengupahan daerah besok atau lusa. Kami harap semua bisa tenang. Data (pertumbuhan
ekonomi dan inflasi) baru kami terima hari ini," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri saat ditanya media
terkait kepastian kenaikan upah minimum tahun 2023 pada konferensi pers "Capaian Pertumbuhan
Ekonomi Triwulan III", di Jakarta, Senin (7/11/2022) petang.Dalam kesempatan yang sama, Indah
menyatakan, pihaknya berusaha menyerap semua aspirasi publik terkait upah minimum. Bersamaan
dengan proses penghitungan, Kementerian Ketenagakerjaan terus menyosialisasikan filosofi upah
minimum agar terjadi pemahaman yang sama."Upah minimum hanya diberikan kepada pekerja yang
baru masuk (dunia) kerja. Selain sosialisasi filosofi upah minimum, kami berupaya meningkatkan
koordinasi lintas kementerian/lembaga, seperti dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Dewan Pengupahan, menjelang pengumuman
upah minimum provinsi," tutur Indah.Sebelumnya, pada unjuk rasa di depan kantor Kementerian
Ketenagakerjaan, Jumat (4/11/2022), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
mengatakan, buruh menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan aturan
turunan dari UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi cacat
formil."Oleh karena itu, penghitungan upah minimum harus menggunakan peraturan pemerintah yang
lama. Jika kenaikan upah di bawah inflasi, daya beli buruh akan semakin jatuh karena kenaikan upah tidak
bisa menutupi kenaikan harga kebutuhan. Mudah-mudahan Presiden (RI) bisa mengeluarkan Perpu
(peraturan pemerintah pengganti undang-undang) untuk membatalkan UU No 11/2020,"
katanya.Kesejahteraan layakDalam konferensi pers pada Senin pagi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
Margo Yuwono menyampaikan, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022
menunjukkan, rata-rata upah pekerja mencapai Rp 3 juta atau meningkat 5,61 persen dibandingkan
dengan Agustus 2019. Sementara rata-rata upah pada Agustus 2022 meningkat signifikan, yakni
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mencapai 12,22 persen, dibandingkan Agustus 2021. Penguatan ekonomi nasional mendorong
peningkatan rata-rata upah.Selama Agustus 2021-Agustus 2022, upah karyawan bervariasi secara
signifikan menurut provinsi. Sebagian besar provinsi mengalami kenaikan upah pegawai. Namun, tiga
provinsi mengalami penurunan upah, yaitu Aceh sebesar 0,62 persen, Nusa Tenggara Timur 0,18 persen,
dan Maluku 1,94 persen."Kenaikan upah pegawai tertinggi terjadi di DKI Jakarta, yakni sebesar 30,46
persen. Sementara provinsi dengan penurunan upah terendah terjadi di Maluku Utara, sebesar 1,94
persen," ujar Margo.Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Agus Herta
Sumarto saat dihubungi terpisah berpendapat, hasil Sakernas Agustus 2022 belum menunjukkan
perbaikan kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang signifikan. Porsi pekerja di sektor informal masih di
atas 50 persen yang berarti pekerja berisiko tinggi masih banyak. Penurunan tingkat pengangguran
terbuka hanya 0,63 persen, yang artinya perekonomian belum benar-benar pulih.Kemudian, jumlah
pekerja yang tidak produktif/pengangguran terselubung masih 31,54 persen. Dia menilai porsi ini masih
sangat tinggi. Mereka adalah para pekerja yang kemungkinan besar tidak mendapatkan upah sesuai
dengan upah minimum. "Mereka adalah kelompok pekerja yang tidak mampu memenuhi jumlah minimal
kebutuhan dasarnya," kata Agus.
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Neutral

Summary Pemerintah bakal umumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
kota/kabupaten (UMK) tahun 2023 dalam waktu dekat. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah, pun menyebut bahwa UMP 2023 diperkirakan bakal lebih tinggi
dari angka di tahun 2022. "Sudah bisa dilihat bajwa upah minimum tahun 2023 relatif akan
lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro
Putri mengungkapkan bahwa pengumuman kenaikan UMP 2023 akan dilakukan tanggal 21
November 2022 oleh Gubernur, dan pengumuman kenaikan UMK 2023 pada 30 November
2022.

Pemerintah bakal umumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
kota/kabupaten (UMK) tahun 2023 dalam waktu dekat. Hal itu, menyusul setelah pengumuman Badan
Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi pada kuartal III tahun 2022 sebagai
acuan kenaikan UMP dan UMK.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, pun menyebut bahwa
UMP 2023 diperkirakan bakal lebih tinggi dari angka di tahun 2022. "Sudah bisa dilihat bajwa upah
minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022. Hal ini bisa dilihat dari
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa
(8/11).Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga mengatakan
pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,72 % pada kuartal III tahun 2022 ini diharap bisa menjadi
pertimbangan baik dalam kenaikan UMP dan UMK."Dengan kuartal III yang tumbuh baik ini, 5,72 %, ini
tentu harapannya upah minimum itu akan lebih baik dari tahun lalu," ujar Airlangga dalam Konferensi
Pers Capaian Pertumbuhan Ekonomi Triwulan ke-3 secara virtual, Senin (7/11).Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Indah
Anggoro Putri mengungkapkan bahwa pengumuman kenaikan UMP 2023 akan dilakukan tanggal 21
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November 2022 oleh Gubernur, dan pengumuman kenaikan UMK 2023 pada 30 November 2022."Yang
akan menetapkan dan mengumumkan kenaikan UMP 2023 ini adalah Gubernur, jadi saya tidak berhak
mengumumkan (besaran upah), datanya baru kami terima hari ini," ungkap Indah dalam kesempatan
yang sama.Adapun kenaikan UMP dan UMK, kata Indah, diberikan kepada pekerja yang telah melalui
masa kerja maksimal 1 tahun atau 12 bulan. Indah mengatakan aturan itu tertuang dalam Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan.Indah menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah telah mengadakan beberapa
kali rapat dan koordinasi dengan berbagai pihak. Dialog-dialog dengan serikat pekerja, serikat buruh dan
Dewan Pengupahan Nasional dalam hal perencanaan kenaikan UMP dan UMK 2023.Selain itu, Kemnaker,
kata Indah juga telah meminta data-data pendukung sejak September 2022 kepada BPS yang akan
digunakan sebagai pertimbangan Pemerintah Provinsi dalam menetapkan besaran kenaikan UMP dan
UMK 2023."Besok atau lusa, kami akan merilis data-data tersebut beserta formulanya untuk disebarkan
kepada seluruh Gubernur, dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi
dan Gubernur dalam menetapkan UMK tahun 2023," imbuh Indah.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan bahwa rata-rata upah
minimum nasional dan upah minimum provinsi (UMP) 2023 akan diumumkan pada 21
November 2022. Selanjutnya dilanjutkan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten
Kota oleh Gubernur pada tanggal 30 November untuk tahun 2023.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan bahwa rata-rata upah minimum nasional
dan upah minimum provinsi (UMP) 2023 akan diumumkan pada 21 November 2022. Selanjutnya
dilanjutkan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota oleh Gubernur pada tanggal 30
November untuk tahun 2023."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 (PHIJSK) Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan Ekonomi Triwulan ke3, Senin (7/11/2022).Ia menyebut masukan-masukan untuk memformulasikan UMP 2023 tersebut
diterima dari kalangan serikat pekerja, buruh, pengusaha, dan para pemangku kepentingan
terkait.Pihaknya juga mengaku 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.Indah 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.Selain itu, Kemenaker juga telah melakukan permintaan dukungan data dari Biro Pusat Statistik
sejak bulan September kemarin, dan telah dikirimkan kepada Kemnaker sebanyak 20 jenis data yang akan
diolah untuk penetapan upah minimum 2023 pada Selasa (7/11/2022) ."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," tandasnya.Lebih lanjut, Indah menegaskan kembali
filosofi upah minimum yang berlaku khusus bagi pekerja yang baru memasuki pasar kerja atau mereka
yang memiliki usia kerja maksimal 12 bulan.
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Neutral

Summary Com-Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Governing
Body International Labour Organization (GB ILO) ke-346 di Jenewa, Swiss. Indonesia
merupakan anggota reguler GB ILO periode 2021-2024.

JAKARTA, Pewartasatu. com -Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri
Governing Body International Labour Organization (GB ILO) ke-346 di Jenewa, Swiss. Indonesia
merupakan anggota reguler GB ILO periode 2021-2024. Dalam forum yang berlangsung dinamis tersebut,
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkapkan adanya ketimpangan sangat kompleks di
hampir semua negara, maupun 'ketidaksetaraan horizontal', atau perbedaan pendapatan antarkelompok
dan lain sebagainya. "Tingkat ketimpangan yang tinggi mengandung risiko yang dapat memperlambat
pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, melemahkan mobilitas sosial dan meningkatkan risiko
sosial dan ketidakstabilan politik, " ujar Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di
Jakarta, Selasa (8/11/2022). Menurut Anwar Sanusi, dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19 dan
krisis yang sedang berlangsung seperti terganggunya rantai pasokan, inflasi yang tinggi, ketegangan
geopolitik, dan bencana akibat perubahan iklim, membuat ketidaksetaraan semakin buruk. "Berbicara
atas nama negara Anggota ASEAN mengungkapkan pentingnya mengurangi ketidaksetaraan di dunia
kerja, sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan aman
untuk semua, " katanya. Ditambahkan Sekjen Anwar, ASEAN memandang perlunya ILO untuk melibatkan
organisasi regional seperti ASEAN dan pihak-pihak terkait untuk mempercepat implementasi strategi ILO.
Langkah ini diperlukan untuk mengurangi dan mencegah ketidaksetaraan di dunia kerja periode 20222027, serta mencerminkan semangat kesetaraan, keragaman, dan inklusivitas. "ASEAN menantikan
elaborasi lebih lanjut tentang strategi dan peta jalan dari ILO untuk menerjemahkan komitmen tersebut
ke dalam tindakan nyata untuk mempromosikan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan aman bagi
pekerja kita, " ujarnya. Anwar Sanusi menegaskan negara-negara ASEAN telah berkomitmen mengatasi
dampak ketimpangan akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut dilakukan dengan mengeluarkan berbagai
kebijakan serta program dan proyek untuk mengatasi ketimpangan vertikal dan ketimpangan horizontal.
"Seperti ketimpangan upah, gender, dan akses terhadap perlindungan sosial, ekonomi dan kesempatan
kerja yang layak, " ujarnya. Anwar Sanusi mengungkapkan ASEAN juga telah mengesahkan Pernyataan
Bersama Menteri Tenaga Kerja ASEAN untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja, khususnya dengan
mengurangi ketimpangan tenaga kerja dan pekerja migran yang terkena dampak pandemi pada tahun
2020. "ASEAN juga akan terus bekerja sama dalam meningkatkan portabilitas manfaat jaminan sosial bagi
pekerja migran melalui pertukaran informasi dan data serta koordinasi yang lebih erat antar lembaga
jaminan sosial. Komitmen ini telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja ASEAN dan akan disahkan oleh
Pemimpin ASEAN November ini, " katanya.
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Neutral

Summary Sebagai informasi Indonesia merupakan anggota reguler GB ILO periode 2021-2024 dan
menjadi koordinator negara anggota ASEAN di ILO. Indonesia memiliki suara dalam berbagai
mandat yang berkaitan dengan kerja ILO tersebut.

Sidang GB ILO yang berlangsung dari tanggal 31 Oktober-10 November 2022 tersebut, tercatat peserta
dari pemerintah yang telah menyampaikan kehadirannya dalam accredited persons sebanyak 120
negara. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, dalam
pembahasan agenda INS/3/3 mengenai " follow up to the resolution on the inclusion of safe and healthy
working environment in the framework of fundamental principles and rights at work" kelompok Kawasan
Asia Pasifik (ASPAG) menyampaikan dukungannya mengenai keputusan tindak lanjut atas masuknya isu
Occupational Safety and Health (OSH) sebagai prinsip dan hak mendasar di dunia kerja. "Salah satu
keputusan itu termasuk penyusunan Konvensi ILO dalam mengamandemen beberapa instrumen ILO
yang dipengaruhi isu OSH, untuk dibahas pada Sesi ke-111 International Labour Conference (ILC)," kata
Sekjen Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (8/11/2022). Sekjen Anwar
menegaskan, konvensi pengamandemen idealnya harus diratifikasi secara luas agar mulai berlaku
secepat mungkin. Ia menekankan perlunya menghormati dan mempertimbangkan mekanisme domestik
masing-masing negara anggota untuk ratifikasi perjanjian internasional. Pada tempat terpisah, Duta
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP)/Wakil Tetap RI untuk PBB, Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO) di Jenewa, Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan, ASEAN yang mengakui bahwa lingkungan
kerja yang aman dan sehat membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah, pengusaha dan pekerja
melalui sistem hak, tanggung jawab dan tugas yang ditetapkan, serta dialog dan kerja sama sosial. "
ASEAN OSHNET sebagai platform kerja sama ASEAN berkomitmen meningkatkan dan memperkuat
implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terus berlanjut, mendorong lingkungan kerja yang
aman dan sehat, serta mempromosikan kerja sama dan solidaritas antara pusat-pusat K3 di negaranegara anggota ASEAN," ucap Febrian. Sebagai informasi Indonesia merupakan anggota reguler GB ILO
periode 2021-2024 dan menjadi koordinator negara anggota ASEAN di ILO. GB ILO merupakan badan
eksekutif ILO yang mengambil keputusan berbagai kebijakan ILO, menetapkan agenda International
Labour Conference, mengesahkan rancangan Programme and Budget ILO, dan memilih Direktur Jenderal
ILO. Indonesia memiliki suara dalam berbagai mandat yang berkaitan dengan kerja ILO tersebut.
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Positive

Summary Setelah penyaluran BSU 2022 tahap 1 hingga 6 selesai yang disalurkan melalui bank Himbara,
kini tahap 7 penyalurannya lewat PT Pos Indonesia, salah satunya lewat Kantor Pos. Ada
mekanisme pembayaran BSU 2022 yang disalurkan melalui Kantor Pos ini agar bisa cair BLT
Subsidi Gaji Tahap 7 dengan menggunakan Aplikasi PosPay. Hal ini dikarenakan pada saat
pencairan dana BLT Subsidi Gaji di Kantor Pos, pekerja harus memperlihatkan QRCode yang
didapat setelah login ke aplikasi PosPay terlebih dahulu. Kemenaker saat ini mulai
menyalurkan BLT Subsidi Gaji tahap 7 yang merupakan program BSU 2022.

Setelah penyaluran BSU 2022 tahap 1 hingga 6 selesai yang disalurkan melalui bank Himbara, kini tahap
7 penyalurannya lewat PT Pos Indonesia, salah satunya lewat Kantor Pos.Kemenaker saat ini mulai
menyalurkan BLT Subsidi Gaji tahap 7 yang merupakan program BSU 2022.Ada mekanisme pembayaran
BSU 2022 yang disalurkan melalui Kantor Pos ini agar bisa cair BLT Subsidi Gaji Tahap 7 dengan
menggunakan Aplikasi PosPay.Untuk bisa mencairkan Bantuan Subsidi Upah ini, pekerja harus
mendapatkan QRCode di aplikasi PosPay.Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pekerja,
selain harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai penerima BSU 2022 lewat Pos Indonesia.Hal ini
dikarenakan pada saat pencairan dana BLT Subsidi Gaji di Kantor Pos, pekerja harus memperlihatkan
QRCode yang didapat setelah login ke aplikasi PosPay terlebih dahulu.Dikutip PikiranRakyat-Depok.com
dari Instagram @kemnaker, berikut ini cara mendapatkan CRCode untuk pencairan BSU di Kantor Pos
dengan menggunakan aplikasi Pospay.
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Positive

Summary Penetapan tersebut sekaligus menentukan besaran UMK Jawa Tengah 2023. Direncanakan,
Kemnaker akan mengumumkan besaran UMK 2023, termasuk di Jawa Tengah pada 21
November 2022. Melalui penetapan UMK Jawa Tengah 2023 termasuk untuk menentukan
jumlah Upah Minimum di setiap kota dan kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Pada daftar
UMK Jawa Tengah 2022, Kota Semarang menjadi yang tertinggi sebesar Rp 2.835.021,29.
Apakah UMK Semarang akan menjadi yang tertinggi lagi di tahun 2023 ?. 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 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. DIketahui,
para buruh menginginkan agar UMK Jawa Tengah 2023 naik minimal 13 persen.

Upah Minimum Kabupaten /kota ( UMK ) 2023 bakal segera ditetapkan di bulan ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Penetapan tersebut sekaligus menentukan besaran UMK Jawa Tengah
2023. Direncanakan, Kemnaker akan mengumumkan besaran UMK 2023, termasuk di Jawa Tengah pada
21 November 2022.Perhitungan upah minimum kabupaten/kota sudah disesuaikan dengan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.melalui penetapan UMK Jawa Tengah 2023
termasuk untuk menentukan jumlah Upah Minimum di setiap kota dan kabupaten di wilayah Jawa
Tengah. Pada daftar UMK Jawa Tengah 2022, Kota Semarang menjadi yang tertinggi sebesar Rp
2.835.021,29. Apakah UMK Semarang akan menjadi yang tertinggi lagi di tahun 2023 ?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 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.DIketahui, para buruh menginginkan agar UMK Jawa
Tengah 2023 naik minimal 13 persen. Berikut ini daftar lengkap UMK Jawa Tengah 2022: Kota Semarang
Rp 2.835.021,29 Kabupaten Demak Rp 2.513.005,89Kabupaten Kendal Rp 2.340.312,28 Kabupaten
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Semarang Rp 2.311.254,15Kabupaten Kudus Rp 2.293.058,26 Kabupaten Cilacap Rp 2.230.731,50 Kota
Pekalongan Rp 2.156.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 1.931.285,33 Kabupaten Purworejo Rp 1.911.Selasa, 8 November 2022 | 09:09
WIBSelasa, 8 November 2022 | 08:10 WIBSelasa, 8 November 2022 | 07:49 WIBSelasa, 8 November 2022
| 07:30 WIBSelasa, 8 November 2022 | 07:10 WIBSenin, 7 November 2022 | 22:03 WIBSenin, 7
November 2022 | 21:26 WIBSenin, 7 November 2022 | 20:51 WIBSenin, 7 November 2022 | 20:42
WIBSenin, 7 November 2022 | 17:28 WIBSenin, 7 November 2022 | 17:03 WIBSenin, 7 November 2022
| 16:50 WIBSenin, 7 November 2022 | 16:45 WIBSenin, 7 November 2022 | 16:34 WIBSenin, 7 November
2022 | 16:24 WIBSenin, 7 November 2022 | 16:10 WIBSenin, 7 November 2022 | 15:59 WIBKabupaten
Kebumen Rp 1.906.781,84 Kabupaten Blora Rp 1.904.196,69 Kabupaten Grobogan Rp 1.894.032,10
Kabupaten Temanggung Rp 1.887.832,11Kabupaten Brebes Rp 1.885.019,39 Kabupaten Rembang Rp
1.874.322,05Kabupaten 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
dilakukan 21 November 2022 mendatang. Apakah UMK Semarang tertinggi lagi? Kita Tunggu saja.
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Neutral

Summary Penetapan tersebut sekaligus menentukan besaran UMK Jawa Tengah 2023. Direncanakan,
Kemnaker akan mengumumkan besaran UMK 2023, termasuk di Jawa Tengah pada 21
November 2022. Melalui penetapan UMK Jawa Tengah 2023 termasuk untuk menentukan
jumlah Upah Minimum di setiap kota dan kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Pada daftar
UMK Jawa Tengah 2022, Kota Semarang menjadi yang tertinggi sebesar Rp 2.835.021,29.
Apakah UMK Semarang akan menjadi yang tertinggi lagi di tahun 2023?.

Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) 2023 bakal segera ditetapkan di bulan ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).Penetapan tersebut sekaligus menentukan besaran UMK Jawa Tengah
2023.Direncanakan, Kemnaker akan mengumumkan besaran UMK 2023, termasuk di Jawa Tengah pada
21 November 2022.Perhitungan upah minimum kabupaten/kota sudah disesuaikan dengan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.melalui penetapan UMK Jawa Tengah 2023
termasuk untuk menentukan jumlah Upah Minimum di setiap kota dan kabupaten di wilayah Jawa
Tengah.Pada daftar UMK Jawa Tengah 2022, Kota Semarang menjadi yang tertinggi sebesar Rp
2.835.021,29.Apakah UMK Semarang akan menjadi yang tertinggi lagi di tahun 2023?DIketahui, para
buruh menginginkan agar UMK Jawa Tengah 2023 naik minimal 13 persen.Berikut ini daftar lengkap UMK
Jawa Tengah 2022:
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Positive

Summary 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. "Kemenaker bersama sp/sb dan juga asosiasi
pengusaha terus mengedepankan dialog untuk benar-benar mencegah PHK," ucapnya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun mengakui kasus PHK cenderung meningkat,
terutama di sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah menghantui sektor industri di Tanah Air.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun mengakui kasus PHK cenderung meningkat, terutama di
sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor. Pasalnya, terjadi penurunan order dari Amerika
Serikat dan Eropa akibat gejolak perekonomian global.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."PHK bisa dicegah apabila ada dialog antara dinas
tenaga kerja, serikat pekerja, dan manajemen perusahaan," tuturnya dalam konferensi pers virtual pada
Senin (7/11/2022).Kemnaker mendorong perusahaan melakukan beberapa langkah agar PHK massal
tidak terjadi. Langkah pertama adalah mengurangi fasilitas pekerja, terutama fasilitas untuk tingkat
manajer dan direktur. Perusahaan juga disarankan untuk menghapuskan bonus tahun ini dan mengurangi
shift pembagian tenaga kerja. Karena, menurut Indah, sistem tersebut dapat berpengaruh pada
pengeluaran kantor seperti listrik, air, dan lainnya.Kemudian Kemnaker mendorong perusahaan untuk
menghapus kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, dan meliburkan pekerja atau
buruh secara bergilir untuk sementara waktu.Perusahaan juga didorong untuk tidak memperpanjang
kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya. Selain itu, ia menyarankan agar perusahaan
memberikan pensiun bagi para pekerja yang sudah memenuhi syarat yang tertuang dalam aturan
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perusahaan.Dia mengatakan, langkah-langkah tersebut harus sesuai dengan kesepakatan bersama
antara serikat pekerja, pihak manajemen perusahaan, dan dimediasi oleh dinas tenaga kerja. "Jadi tidak
boleh diputuskan sendiri oleh manajemen atau direksi perusahaan," ucapnya.Adapun tren PHK, menurut
Indah, sudah naik sejak 2020. Terutama saat puncak terjadinya pandemi Covid-19. Tetapi, Kemnaker
mencatat terjadi penurunan angka PHK pada 2021. Kemudian, PHK massal kembali marak pada Maret
2022. Kejadian PHK saat itu hampir mencapai 9000 kasus. Selanjutnya terjadi peningkatan lagi pada
September 2022 sejumlah 1.428 kasus.Sementara untuk kasus mogok kerja atau unjuk rasa, terjadi
penurunan sejak 2021 sebanyak 387 kasus. Lalu menurun menjadi 18 kasus di Maret 2022. Tetapi terjadi
peningkatan pada September 2022 menjadi 108 kasus mogok kerja.Kemnaker mencatat terdapat potensi
kasus PHK yang sangat tinggi, berasal dari laporan yang masuk. Tercatat pada 2020 ada 386. 877 kasus
potensi PHK. Tetapi angkanya menurun cukup drastis sampai maret 2022 menjadi 1.515.Indah
mengatakan, pada September 2022 terjadi kembali peningkatan potensi PHK. Tetapi menurut dia
jumlahnya tidak terlalu signifikan karena banyak dimediasi oleh dinas tenaga kerja sebagai mediator
hubungan industrial. "Kemenaker bersama sp/sb dan juga asosiasi pengusaha terus mengedepankan
dialog untuk benar-benar mencegah PHK," ucapnya.
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Neutral

Summary Simak info terbaru Soal Kenaikan UMK Surabaya 2023 dan Daerah Lain. SURYA.co.id- Pihak
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan info terbaru terkait kenaikan UMK
Surabaya 2023 dan daerah lain di Indonesia. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemnaker, 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 seIndonesia yang akan mengumumkannya.

ilustrasi uang UMK. Simak info terbaru Soal Kenaikan UMK Surabaya 2023 dan Daerah Lain.SURYA.co.id
- Pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan info terbaru terkait kenaikan UMK
Surabaya 2023 dan daerah lain di Indonesia.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan, terkait
upah minimum 2023, masih belum dapat diumumkan.Lantaran data inflasi dan pertumbuhan ekonomi
Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan penentuan upah minimum, Kemnaker baru
menerima laporannya pada Senin (7/11/2022).Kendati demikian, kata Putri, penetapan upah minimum
2023 menjadi ranah dari para gubernur se-Indonesia yang akan mengumumkannya."Data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi sudah dirilis oleh BPS terkait dengan penetapan upah sebagaimana regulasi yang
ada.Data baru kami terima pada hari ini. 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.Seperti dilansir dari Kompas. com dalam artikel
'Kemenaker: Yang Menetapkan dan Mengumumkan Upah Minimum 2023 Adalah Gubernur'.Putri bilang,
upah minimum provinsi (UMP) akan diumumkan oleh gubernur pada 21 November ini.Sedangkan, upah
minimum kota/kabupaten (UMK) akan diumumkan pada 30 November."Jadi, gubernur akan menetapkan
lalu mengumumkan upah. Untuk upah minimum provinsi 2023 diumumkan Insya Allah tanggal 21
November.Sedangkan untuk upah minimum kabupaten/kota akan diumumkan tanggal 30 November.
Karena saya bukan gubernur, saya tidak berhak untuk mengumumkan. Jadi tenang dulu ya,"
paparnya.Pemberitaan Kompas. com sebelumnya, pemerintah melalui Kemenaker memastikan upah
minimum pada tahun depan akan naik.Untuk menentukan kenaikan upah, pihak Kemenaker mengacu
data inflasi dan pertumbuhan ekonomi RI dari BPS."Insha Allah naik daripada upah tahun ini, tapi
besarannya nunggu data BPS masuk ke Kemenaker," kata Putri, Senin (31/10/2022).
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Positive

Summary Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2022 dapat menjadi bekal yang cukup kuat untuk
menghadapi potensi resesi global di 2023. Dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Senin
(7/11/2023), pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan III-2022 kembali mencatatkan
kinerja impresif, mampu tumbuh 5,72% (yoy) atau 1,81% (qtq) melanjutkan tren
pertumbuhan yang solid sejak awal 2022. Di sisi lain, Indonesia juga mengalami deflasi di
bulan terakhir sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi berkualitas. Apalagi, Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD), International Moneter Fund (IMF),
Emirates Development Bank (EDB), dan World Bank (WB) memprediksi pertumbuhan
ekonomi Indonesia di 4,8-5,1%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada Triwulan III-2022 dapat menjadi bekal yang cukup kuat untuk menghadapi potensi resesi
global di 2023. Hal itu disampaikan Menko Airlangga dalam sesi tanya jawab pada Konferensi Pers PDB
Triwulan III-2022 secara daring, Senin (7/11/2022), yang dihadiri Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita
dan Dirjen PHIJSK Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri. Dirilis Badan Pusat Statistik (BPS),
Senin (7/11/2023), pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan III-2022 kembali mencatatkan kinerja
impresif, mampu tumbuh 5,72% (yoy) atau 1,81% (qtq) melanjutkan tren pertumbuhan yang solid sejak
awal 2022. Di sisi lain, Indonesia juga mengalami deflasi di bulan terakhir sehingga pertumbuhan ekonomi
menjadi berkualitas. Selain itu, reformasi struktural yang dilakukan melalui implementasi UndangUndang Cipta Kerja juga terus dilanjutkan."Berbagai upaya ini diharapkan bisa menjadi langkah kita untuk
menghindari resesi global di tahun 2023," ungkap Airlangga di laman resmi Kemenko Ekonomi. Apalagi,
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Moneter Fund (IMF),
Emirates Development Bank (EDB), dan World Bank (WB) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia
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di 4,8-5,1%. "Artinya, beberapa lembaga juga sepakat dengan Indonesia bahwa Indonesia bisa menjadi
the bright spot in the dark (titik terang dalam Kegelapan). Jadi, masih bisa keluar dari resesi di tahun
depan," ungkap Menko Airlangga optimis.Terkait gelaran KTT G20 di Bali, medio November 2022, Menko
Airlangga menyampaikan bahwa event G20 akan membuat perekonomian Indonesia secara nasional
lebih baik. "Dari segi recognition, Indonesia akan menjadi perhatian dunia. Nah, ini membawa dampak
positif ke depan," kata Airlangga. Apalagi pada saat G20 ini ekonomi Indonesia tumbuh cukup baik di
5,72%. Inflasi juga bisa ditekan, hingga turun di angka 5,7%. "Jadi, kita dalam performance yang baik
memimpin G20. Dan, sebelumnya juga kita akan memegang keketuaan ASEAN. Jadi, ini tentu akan
membuat Indonesia semakin diperhitungkan." ujarnya. Di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi
global yang diikuti dengan prediksi akan terjadinya resesi dunia pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi
Indonesia di Triwulan III-2022 kembali mencatatkan kinerja impresif.Ekonomi nasional mampu tumbuh
5,72% (yoy) atau 1,81% (qtq) melanjutkan tren pertumbuhan yang solid sejak awal 2022. "Capaian ini
patut kita syukuri karena ini membuktikan bahwa roda pemulihan ekonomi domestik terus bergerak
cepat di tengah pelambatan ekonomi global yang sedang berlangsung," ujar Airlangga.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah meminta agar pengasuh pondok
pesantren terus memaksimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar
melahirkan santri pengusaha. Lebih lanjut, Menaker membeberkan, bahwa saat ini
Kementerian 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," ujar Menaker pada Senin (7/11/22), Semarang, Jawa Tengah saat
menjadi pembicara pada acara Silaturahim Nasional ke-3 Bu Nyai Nusantara. Dalam
kesempatan ini, Menaker menyampaikan, saat ini BLKK tidak hanya didesain sebagai sarana
pelatihan untuk meningkatkan kompetensi menjadi pekerja, tetapi juga didesain agar
melahirkan pengusaha yang berbasis pada keterampilan.

Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah meminta agar pengasuh pondok pesantren terus
memaksimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar melahirkan santri
pengusaha.Lebih lanjut, Menaker membeberkan, bahwa 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. Dua tahun kami mendampingi tapi selebihnya kami berharap mandiri yakni
dengan meningkatkan kompetensi untuk kebutuhan pasar kerja maupun kebutuhan melahirkan
entrepreneur," ujar Menaker pada Senin (7/11/22), Semarang, Jawa Tengah saat menjadi pembicara
pada acara Silaturahim Nasional ke-3 Bu Nyai Nusantara.Dalam kesempatan ini, Menaker
menyampaikan, 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," tuturnya.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan soal penetapan upah minimum
provinsi atau UMP 2023 akan diumumkan pada 21 November 2022 oleh masing-masing
gubernur. "InsyaAllah besok (hari ini) 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," ungkapnya. Sementara untuk upah
minimum kabupaten/kota atau UMK, akan diumumkan setelahnya, yakni pada 30 November
2022 oleh masing-masing bupati atau wali kota. "Bahwa yang akan menetapkan dan
mengumumkan adalah gubernur untuk UMP, diumumkan 21 November.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan soal penetapan upah minimum provinsi atau
UMP 2023 akan diumumkan pada 21 November 2022 oleh masing-masing gubernur. Sementara untuk
upah minimum kabupaten/kota atau UMK, akan diumumkan setelahnya, yakni pada 30 November 2022
oleh masing-masing bupati atau wali kota.Pernyataan ini disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri,
dalam konferensi pers secara daring, Senin (7/11)."Bahwa yang akan menetapkan dan mengumumkan
adalah gubernur untuk UMP, diumumkan 21 November. Untuk upah minum kabupaten kota diumumkan
30 November," ujar Indah. Seluruh Wilayah Indonesia PPKM Level 1, Kemendagri Imbau Taat ProkesIa
menjelaskan, sebagai persiapan penentuan upah minimum 2023, Kemnaker telah melakukan
serangkaian kegiatan untuk menyerap aspirasi publik. Salah satunya, dengan melakukan dialog yang
isinya berkaitan dengan sosialisasi filosofi upah minimum.Menurutnya, 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 pekerja yang baru memasuki pasar kerja."Aturan upah minimum
ditetapkan berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun
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2021 tentang pengupahan. Penerapannya harus melibatkan beberapa variabel utama yaitu
pertumbuhan ekonomi, inflasi dan hal lainnya," jelas Indah. Bukan Ganjar, PPP Duga Jokowi akan Endorse
Prabowo di Pilpres 2024Lebih lanjut, Indah mengungkapkan setidaknya ada 20 data dari BPS yang akan
diolah sebagai dasar penetapan upah minimum 2023 sesuai dengan PP No.36/2021. Rencananya, hari ini
atau besok, kata Indah, Menteri Ketenagakerjaan akan merilis formula penetapan UMP dan
UMK."InsyaAllah besok (hari ini) 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," ungkapnya.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.
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Positive

Summary Di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi global yang diikuti dengan prediksi akan
terjadinya resesi dunia pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan
III-2022 justru kebalikannya. Indonesia kembali mencatatkan kinerja impresif dengan
mampu tumbuh sebesar 5,72% (yoy) atau 1,81% (qtq) melanjutkan tren pertumbuhan yang
solid sejak awal tahun 2022. Dengan ditopang oleh fundamental ekonomi dalam negeri yang
kuat, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap terjaga. Kuatnya pertumbuhan ekonomi
domestik pada Triwulan III-2022 juga ditopang oleh kinerja neraca perdagangan Indonesia
yang menunjukkan surplus sebesar US$14.92 miliar, atau tumbuh sebesar 12,58% (yoy).

Di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi global yang diikuti dengan prediksi akan terjadinya resesi
dunia pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2022 justru
kebalikannya.Indonesia kembali mencatatkan kinerja impresif dengan mampu tumbuh sebesar 5,72%
(yoy) atau 1,81% (qtq) melanjutkan tren pertumbuhan yang solid sejak awal tahun 2022.Dengan ditopang
oleh fundamental ekonomi dalam negeri yang kuat, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap
terjaga."Capaian ini patut kita syukuri karena ini membuktikan bahwa roda pemulihan ekonomi domestik
terus bergerak cepat di tengah pelambatan ekonomi global yang sedang berlangsung," ujar Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Hal itu ia sampaikan dalam Konferensi Pers PDB
Triwulan III-2022 secara daring,yang juga dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasasmita dan Dirjen PHIJSK Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri, Senin (7/11).Dari sisi
pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar PDB dengan mampu
tumbuh tinggi sebesar 5,39% (yoy), sementara konsumsi LNPRT juga tumbuh signifikan mencapai 6,09%
(yoy).Sementara itu, PMTB juga mampu tumbuh sebesar 4,96% (yoy) sejalan dengan meningkatnya
kapasitas produksi dunia usaha.Daya beli masyarakat terdorong berkat adanya peningkatan realisasi
program perlindungan sosial sebesar 12,46% (yoy) dan peningkatan realisasi subsidi BBM sebesar
111,96% (yoy)."Mobilitas masyarakat yang semakin pulih menjadi determinan utama pendorong
aktivitas ekonomi, baik dari sisi pengeluaran maupun sisi sektoral. Di saat yang sama, Pemerintah juga
mengambil langkah-langkah responsif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tren kenaikan
inflasi global," ungkap Menko Airlangga.Kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik pada Triwulan III-2022
juga ditopang oleh kinerja neraca perdagangan Indonesia yang menunjukkan surplus sebesar US$14.92
miliar, atau tumbuh sebesar 12,58% (yoy).Lebih lanjut, Indonesia juga masih mendapatkan windfall profit
akibat tingginya harga beberapa komoditas unggulan yang didominasi oleh batu bara 13,31%, kemudian
minyak kelapa sawit 8,95%, serta besi dan baja di angka 6,38%.Alhasil, sektor Ekspor mampu tumbuh
double digit sebesar 21,64% (yoy).Sementara itu, impor juga tumbuh tinggi sebesar 22,98% (yoy) selama
Triwulan III-2022 dengan didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan barang modal untuk mendukung
aktivitas ekonomi yang menciptakan nilai tambah lebih tinggi, sehingga masing-masing mampu tumbuh
34,22% dan 44,08% (yoy).Pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir terjadi di seluruh sektor lapangan
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usaha selama Triwulan III-2022. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh
positif sebesar 4,83% (yoy).Sektor utama lainnya, seperti Sektor Pertambangan dan Pertanian mengalami
pertumbuhan, masing-masing sebesar 3,22% (yoy) dan 1,65% (yoy).Di saat yang sama, Sektor
Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor dengan pertumbuhan paling tinggi yakni sebesar
25,81% (yoy), diikuti Akomodasi dan Makanan Minuman 17,83% (yoy) dan Administrasi Pemerintahan
12,42% (yoy)."Pulihnya berbagai sektor usaha di Triwulan III-2022 juga mendorong peningkatan
penyerapan tenaga kerja," ungkap Menko Airlangga.Melansir data per Agustus 2022, Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat menjadi 68,63% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
menurun menjadi 5,86%, lebih baik dibandingkan tahun 2021.Sektor Pertanian menjadi sektor usaha
yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling besar. Selain itu, keyakinan dunia usaha
untuk mulai merekrut pegawai juga tercermin dari peningkatan persentase komposisi penduduk bekerja
di kegiatan formal sebesar 0,14% (dibandingkan Agustus 2020).Secara umum, aktivitas ekonomi yang
terus pulih telah berhasil menurunkan jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 menjadi
sebesar 4,15 juta orang di Agustus 2022, lebih baik dibandingkan tahun lalu dengan penurunan sebesar
17,17% (yoy).Secara spasial, seluruh daerah di Indonesia juga melanjutkan pertumbuhan positif pada
Triwulan III-2022.Meski masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan memberikan
kontribusi terhadap PDB sebesar 56,30%, kelompok provinsi di Pulau Sulawesi mencatatkan
pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 8,24%, secara (yoy) di mana industri pengolahan dan
pertambangan dan penggalian menjadi sumber pertumbuhan utama.Prospek ekonomi Indonesia
diperkirakan semakin cerah yang tercermin dari berbagai leading indicators, seperti indeks keyakinan
konsumen (IKK) yang terus berada di level optimis.Sejalan dengan itu, aktivitas dunia usaha juga semakin
bergeliat dan tergambar dari level Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia pada September 2022
yang kembali melanjutkan level ekspansif selama 14 bulan beruntun dengan berada di tingkat 51,8.Nilai
PMI Indonesia juga tercatat lebih tinggi dibanding negara-negara di ASEAN lainnya seperti Thailand
(51,6), Vietnam (50,6), Malaysia (48,7), dan Myanmar (45,7)."Kebijakan dan strategi pemerintah akan
diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan tetap
menjaga inflasi di level yang stabil".Kebijakan fiskal masih menjadi instrumen utama sebagai shock
absorber, sementara stabilitas harga akan dijaga melalui Program kebijakan 4K yaitu Keterjangkauan
Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif"."Untuk jangka menengah
panjang, Pemerintah akan terus memperkuat fundamental ekonomi bangsa melalui peningkatan kualitas
SDM, dan melanjutkan reformasi struktural," tutur Menko Airlangga saat menjelaskan strategi
Pemerintah ke depan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
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Positive

Summary PHK bisa dicegah agar kedua belah pihak, manajemen dengan pekerja yang diwakili serikat
pekerja benar-benar mencapai kesepakatan," katanya. Ilustrasi PHK Mengurangi fasilitas
pekerja, terutama di level manajer hingga direktur adalah salah satu upaya mencegah PHK
(SPNEWS) Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta para pengusaha
untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah lesunya bisnis. Banyak
cara yang dilakukan pengusaha agar bisa efisiensi, sehingga tak lakukan PHK. "Ini beberapa
hal yang terus kami komunikasikan dalam rangka mencegah PHK.

Ilustrasi PHK Mengurangi fasilitas pekerja, terutama di level manajer hingga direktur adalah salah satu
upaya mencegah PHK (SPNEWS) Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta para
pengusaha untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah lesunya bisnis. Banyak
cara yang dilakukan pengusaha agar bisa efisiensi, sehingga tak lakukan PHK.Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro memaparkan,
sejumlah saran telah diberikan kepada para pengusaha hingga serikat pekerja di industri padat
karya.Misalnya, mengurangi fasilitas pekerja, terutama di level manajer hingga direktur."Bisa juga,
menghapuskan bonus yang mungkin belum keluar tahun ini kita sarankan untuk tidak ada bonus yang
bagian dari fasilitas," ujarnya dalam konferensi pers virtual, (7/11/2022).Selanjutnya, Indah
mengemukakan, perusahaan bisa mengurangi jam kerja, atau meliburkan para pekerja secara
bergantian. Asalkan, kebijakan itu dibicarakan oleh dua pihak antara pengusaha dengan serikat
pekerja."Tidak boleh diputuskan sendiri oleh manajemen atau direksi perusahaan," ucap dia.Kemudian,
perusahaan diupayakan tidak memperpanjang pekerja yang sudah habis masa kerjanya.Menurut Indah,
bisa dilakukan dengan memberikan pensiun bagi pekerja yang sudah memenuhi syarat, sebagaimana
tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama."Ini beberapa hal yang terus kami komunikasikan dalam rangka
mencegah PHK. PHK bisa dicegah agar kedua belah pihak, manajemen dengan pekerja yang diwakili
serikat pekerja benar-benar mencapai kesepakatan," katanya.
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Summary Menurut informasi terbaru, BSU tahap 7 pada pekan ini telah dicairkan melalui Bank Himbara
dan PT Pos Indonesia. Untuk diketahui, PT Pos Indonesia (Persero) kebagian tugas dari
pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU 2022. Direktur Bisnis Jasa
Keuangan PT Pos Indonesia Haris mengatakan, demi percepatan penyaluran BSU sekaligus
memberi kemudahan kepada pekerja, Kantor pos memperpanjang waktu pelayanan.
Namun, Pos Indonesia membantu proses pencairan dana secara tunai kepada para
penerima.

BSU (Bantuan Subsidi Upah) 2022 terus dikebut pencairannya. Menurut informasi terbaru, BSU tahap 7
pada pekan ini telah dicairkan melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Dijelaskan, penyaluran melalui
Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara atau mempunyai
rekening bermasalah. Karenanya, pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki mekanisme berbeda dari
penyaluran lewat Bank Himbara.Untuk penyaluran melalui Kantor Pos, penerima bisa mendatangi
langsung lokasi atau mengeceknya terlebih dulu melalui aplikasi Pospay. Untuk diketahui, Pospay
merupakan aplikasi digital yang dimiliki Kantor Pos. Aplikasi ini menawarkan layanan terpadu dapat
dimanfaatkan untuk melakukan berbagai transaksi, mulai dari membayar tagihan listrik, PDAM, kartu
kredit, hingga pajak kendaraan bermotor. Selain beragam fitur tersebut, aplikasi ini juga dapat digunakan
untuk mengirimkan uang. Tidak hanya pengiriman ke sejumlah bank, pengguna juga bisa memakainya
untuk mengirimkan uang lewat fitur wesel instan. Lantas, seperti apa cara untuk mengecek penerimaan
BSU 2022 melalui aplikasi Pospay? Nah untuk mengetahuinya, simak langkah-langkahnya berikut
ini:Unduh aplikasi Pospay yang tersedia di Play Store dan App StoreBuka aplikasiApabila belum memiliki
akun, kamu bisa melakukan pendaftaran lebih duluUntuk melakukannya, kamu tinggal memasukkan
username, password, serta OTP dan membuat PINSetelah akun berhasil dibuat, kamu tinggal login dalam
aplikasiBegitu berhasil masuk, kamu tinggal mengklik logo KemnakerSelanjutnya, klik BSU Kemenaker 1
di opsi Jenis BantuanSetelahnya, pilih 'Ambil Foto Sekarang' untuk mengunggah foto e-KTPKemudian
lengkapi identitas diri, dan klik LanjutkanBerikutnya, aplikasi PosPay akan menampilkan status penerima
BSUKode QR akan muncul apabila kamu tercatat sebagai penerima BSUKamu tinggal menunjukkan kode
QR tersebut ke Kantor Pos untuk melakukan pencairan BSUUntuk diketahui, PT Pos Indonesia (Persero)
kebagian tugas dari pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU 2022. Bantuan langsung ini
mulai disalurkan serentak di seluruh Kantor Pos di seluruh daerah di Indonesia sejak 2 November 2022.
Kali ini BSU Rp 600 ribu diberikan kepada 3,6 juta penerima yang terdata sebagai pekerja, tersebar di
seluruh Indonesia. Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris mengatakan, demi percepatan
penyaluran BSU sekaligus memberi kemudahan kepada pekerja, Kantor pos memperpanjang waktu
pelayanan. Dari jam operasional hanya buka Senin-Sabtu menjadi Senin hingga Minggu sampai pukul
20.00 WIB. "Karena ini program nasional, program besar, kami berkoordinasi tetap dengan stakeholder
terkait. Kami lakukan evaluasi harian, kami melakukan vidcon (video conference) dengan teman-teman
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lapangan untuk melihat progres dari penyaluran ini," katanya. Haris menegaskan seluruh penerima BSU
telah dibuatkan rekening secara kolektif. Namun, Pos Indonesia membantu proses pencairan dana secara
tunai kepada para penerima. 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. Kemudian
bila ada info masalah atau kendala di lapangan akan dicarikan solusi yang terbaik, sehingga penyaluran
bantuan BSU 2022 ini bisa terlaksana dengan lancar seperti penyaluran bantuan sebelumnya.Haris
mengatakan penyaluran BSU ini menjadi tantangan tersendiri bagi PT Pos Indonesia (Persero), 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. 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. "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.
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Summary Pada sesi tanya jawab dengan awak media, Menko Airlangga menyampaikan bahwa
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2022 ini, akan dapat menjadi bekal yang
cukup kuat untuk menghadapi potensi resesi global di 2023. Terkait dengan
penyelenggaraan KTT G20, Menko Airlangga menyampaikan, "Tentu G20 akan membuat
perekonomian Indonesia secara nasional baik. Dengan resiliensi perekonomian domestik
yang masih tetap terjaga hingga Triwulan III-2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia
diperkirakan akan tetap berada di atas level 5% pada Triwulan ke-IV tahun 2022. Serta
diharapkan perekonomian Indonesia tetap mampu mencapai target pertumbuhan yang
berkelanjutan ke depannya.

Dengan resiliensi perekonomian domestik yang masih tetap terjaga hingga Triwulan III-2022,
pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap berada di atas level 5% pada Triwulan ke-IV
tahun 2022.Serta diharapkan perekonomian Indonesia tetap mampu mencapai target pertumbuhan yang
berkelanjutan ke depannya.Pada sesi tanya jawab dengan awak media, Menko Airlangga menyampaikan
bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2022 ini, akan dapat menjadi bekal yang cukup
kuat untuk menghadapi potensi resesi global di 2023.Di sisi lain, Indonesia juga mengalami deflasi di
bulan terakhir sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi berkualitas.Selain itu, reformasi struktural yang
dilakukan melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja juga terus dilanjutkan."Berbagai upaya ini
diharapkan bisa menjadi langkah kita untuk menghindari resesi global di tahun 2023," kata Menko
Airlangga Hartarto."OECD, IMF, EDB, dan World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di
4,8-5,1%," ungkapnya.Hal itu ia sampaikan dalam Konferensi Pers PDB Triwulan III-2022 secara
daring.Konferensi ini juga dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Dirjen
PHIJSK Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri, Senin (7/11)."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," lanjutnya dengan optimis.Terkait dengan penyelenggaraan KTT G20,
Menko Airlangga menyampaikan, "Tentu G20 akan membuat perekonomian Indonesia secara nasional
baik. Dari segi recognition, Indonesia akan menjadi perhatian dunia"."Nah, ini membawa dampak positif
ke depan. Apalagi pada saat G20 ini ekonomi Indonesia tumbuhnya baik di 5,72%. Inflasi juga kita bisa
tekan, turun di 5,7%, jadi kita dalam performance yang baik memimpin G20"."Dan sebelumnya juga kita
akan memegang keketuaan ASEAN. Jadi ini tentu akan membuat Indonesia semakin diperhitungkan".
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Summary JAKARTA, Joglo Jawa Tengah- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeklaim bahwa
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. Meskipun,
terdapat beberapa kasus PHK di wilayahnya. "Yang sifatnya massal karena situasi hari ini saya
rasa belum ada," kata Ganjar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/11/22).

JAKARTA, Joglo Jawa Tengah - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeklaim bahwa tidak ada
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah).
Meskipun, terdapat beberapa kasus PHK di wilayahnya. "Yang sifatnya massal karena situasi hari ini saya
rasa belum ada," kata Ganjar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/11/22). Ia mengakui
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. Hal itu 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. "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 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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Positive

Summary MEDAN, SUMUTPOS.CO- Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan
(Disnaker) mengaku terus berupaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan
Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Salah satunya, menuntaskan masalah pengangguran di
Kota Medan. Guna menindaklanjuti visi dan misi Wali Kota Medan, Disnaker Kota Medan
mengaku terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) warga Kota Medan yang
berstatus sebagai pencari kerja. "Sebagai komitmen Wali Kota Medan Pak Bobby Nasution,
Disnaker Kota Medan memberikan pelatihan gratis bagi setiap warga kota Medan yang
menbutuhkannya, khususnya kepada para pencari kerja," ucap Plt Kadisnaker Kota Medan,
Ilyan Chandra Simbolon.

MEDAN, SUMUTPOS.CO - Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)
mengaku terus berupaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan Wali Kota Medan, Bobby
Nasution. Salah satunya, menuntaskan masalah pengangguran di Kota Medan. Guna menindaklanjuti visi
dan misi Wali Kota Medan, Disnaker Kota Medan mengaku terus meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) warga Kota Medan yang berstatus sebagai pencari kerja. Salah satunya, dengan
memberikan pelatihan dan pendampingan."Sebagai komitmen Wali Kota Medan Pak Bobby Nasution,
Disnaker Kota Medan memberikan pelatihan gratis bagi setiap warga kota Medan yang
menbutuhkannya, khususnya kepada para pencari kerja," ucap Plt Kadisnaker Kota Medan, Ilyan Chandra
Simbolon.Dikatakan Chandra, berbagai pelatihan dan pendampingan dilakukan pihaknya untuk para
pencari kerja, baik yang digelar secara mandiri maupun yang berkolaborasi dengan pihak lainnya.
Menurut Chandra, pelatihan yang diberikan pihaknya merupakan pelatihan yang terstruktur atau bukan
asal pelatihan. Sebab, pihaknya selalu berusaha untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan bidang
masing-masing para pencari kerja. "Ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas SDM dengan
menambah skill serta memberikan sertifikasi kepada pencari kerja. Hal ini kita lakukan agar para pencari
kerja dapat lebih mudah dalam mencari pekerjaan dan dapat bekerja dengan maksimal saat sudah
mendapatkan pekerjaan," ujarnya. Kemudian, sambung Chandra, Disnaker Kota Medan juga melakukan
pendampingan dengan membantu penempatan kerja kepada para pencari kerja. Artinya tidak hanya
memberikan pelatihan, tetapi Disnaker Kota Medan juga turut memfasilitasi para pencari kerja untuk
mendapatkan informasi pasar kerja maupun berwirausaha. "40,2 persen dari jumlah yang kita latih saat
ini telah bekerja. Untuk yang belum bekerja, mereka tetap kita fasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan,
mereka juga dilatih oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Antusias pencari kerja mengikuti
pelatihan ini sangat bagus, mereka dengan tekun dan semangat mengikuti pelatihan yang kita lakukan,"
jelasnya. Sementara, pelatihan yang digelar berkolaborasi dengan Balai Besar Pelatihan dan Vokasi
Medan Kementerian Ketenagakerjaan RI, ada 13 pelatihan. Diantaranya Housekeeping, Cookery, Pastry,
Cabinet Maker, Barista, Spa Therapist, Cabinet Maker, Autocad, Produktivitas, Housekeeping for Medis,
Forklift, Mobile Training Unit Barista dan Upskilling Barista. "Total pekerja yang mengikuti pelatihan ini
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berjumlah 184 orang dan yang telah bekerja dan berwirausaha sebanyak 118 orang. Ini kita fasilitasi dan
ditempatkan di berbagai perusahaan yang ada di kota medan," Sebutnya. Terakhir, kata Chandra, ke
depannya Disnaker Medan juga akan terus membangun link and match antara pencari kerja dan industri
dengan platform digital untuk menghubungkan pencari kerja dan pemberi kerja. Selanjutnya,
optimalisasi digitalisasi pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang ketenagakerjaan. "Pelatihan
yang telah berlangsung dalam beberapa waktu kemarin adalah Pelatihan Barbershop dan Barista khusus
untuk warga Kecamatan Medan Belawan. Untuk Pelatihan Forklip, saat ini masih berlangsung sampai 19
November 2022," pungkasnya. (map/ila) MEDAN, SUMUTPOS.CO - Pemerintah Kota (Pemko) Medan
melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) mengaku terus berupaya untuk mewujudkan visi dan misi yang
telah ditetapkan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Salah satunya, menuntaskan masalah pengangguran
di Kota Medan. Guna menindaklanjuti visi dan misi Wali Kota Medan, Disnaker Kota Medan mengaku
terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) warga Kota Medan yang berstatus sebagai
pencari kerja. Salah satunya, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan."Sebagai komitmen Wali
Kota Medan Pak Bobby Nasution, Disnaker Kota Medan memberikan pelatihan gratis bagi setiap warga
kota Medan yang menbutuhkannya, khususnya kepada para pencari kerja," ucap Plt Kadisnaker Kota
Medan, Ilyan Chandra Simbolon.Dikatakan Chandra, berbagai pelatihan dan pendampingan dilakukan
pihaknya untuk para pencari kerja, baik yang digelar secara mandiri maupun yang berkolaborasi dengan
pihak lainnya. Menurut Chandra, pelatihan yang diberikan pihaknya merupakan pelatihan yang
terstruktur atau bukan asal pelatihan. Sebab, pihaknya selalu berusaha untuk memberikan pelatihan
yang sesuai dengan bidang masing-masing para pencari kerja. "Ini semata-mata untuk meningkatkan
kualitas SDM dengan menambah skill serta memberikan sertifikasi kepada pencari kerja. Hal ini kita
lakukan agar para pencari kerja dapat lebih mudah dalam mencari pekerjaan dan dapat bekerja dengan
maksimal saat sudah mendapatkan pekerjaan," ujarnya. Kemudian, sambung Chandra, Disnaker Kota
Medan juga melakukan pendampingan dengan membantu penempatan kerja kepada para pencari kerja.
Artinya tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi Disnaker Kota Medan juga turut memfasilitasi para
pencari kerja untuk mendapatkan informasi pasar kerja maupun berwirausaha.Graha Pena Medan, Jl
Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148. Telp. 061-7881661 (Hunting), 77169662
(Redaksi/Malam) Fax. 061-7883060.
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Negative

Summary Sulawesi SelatanNetwork. Com- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus
menyalurkan bantuan subsidi upah ( BSU 2022) kepada pekerja yang memiliki gaji kecil atau
dibawah Rp3,5 juta. Kini penyaluran bantuan tersebut telah memasuki tahap 7. Meski
demikian, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan gagal mendapatkan bantuan ini.

Sulawesi SelatanNetwork. com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus menyalurkan
bantuan subsidi upah ( BSU 2022) kepada pekerja yang memiliki gaji kecil atau dibawah Rp3,5 juta. Kini
penyaluran bantuan tersebut telah memasuki tahap 7. Meski demikian, 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 mengatakan bahwa terdapat 249,740 pekerja yang gagal
atau tidak lolos untuk disalurkan BSU tahap pertama.Lalu apa sebenarnya yang dapat menyebabkan
pekerja tidak lolos atau gagal mendapatkan BSU ?Berikut penyebab gagal dapat BSU : 1. NIK tidak
terdaftar 2. Bukan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan 3.1. Buka laman bsu.kemnaker.go.id 2. 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.2. Pilih menu Cek Status Calon Penerima BSU. 3. Jika belum memiliki akun, daftar dan lengkapi
data diri terlebih dahulu 4. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang dikirim ke nomor
handphone yang didaftarkan 5. Login dan lengkapi kembali biodata diri6. Selanjutnya, cek
pemberitahuan 7. Jika Anda terdaftar sebagai penerima, maka akan ada centang hijau notifikasi sebagai
bukti penerima BLT subsidi gajiCara cek penerimaan BSU 2022 tahap 7 lewat aplikasi Pospay 1. Unduh
aplikasi PosPay di HP Anda 2. Lakukan registrasi atau pendaftaran akun kemudian masukkan kode OTP,
pastikan nomor telepon Anda aktif 3. Buat username, password dan PIN transaksi. Jika sudah berhasil,
kembali ke halaman awal 4.4. Tidak memenuhi syarat administrasi 5. Data identitas yang diinput tidak
sesuai Adapun pesyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima BSU 2022 menurut Kemnaker: 1.
WNI dibuktikan dengan e-KTP2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 3.
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/Polri 5. Belum menerima program kartu
prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.5. Klik BSU Kemenaker 1
pada pilihan 'Jenis Bantuan' 6. Pilih menu 'Ambil Foto' Sekarang untuk mengunggah foto e-KTP kemudian
lengkapi identitas diri 7. Klik 'Lanjutkan' 8. Setelah itu, PosPay akan menampilkan status penerima BSU9.
Kode barcode (QR) dengan keterangan akan muncul apabila anda tercatat sebagai penerima BSU .
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Summary Data-data tersebut berasal dari Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, serta Badan
Penelitian Pengembangan Kemenaker. 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. Kemudian bisa ditekan hingga
tinggal 1.210 kasus di Maret 2022.

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 kasusKemudian bisa ditekan hingga
tinggal 1.210 kasus di Maret 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," ujar Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri dalam Konferensi Pers Capaian
Pertumbuhan Ekonomi triwulan III, Senin (7/11/2022).Dengan demikian terjadi peningkatan sebanyak
218 kasus. Indah juga menyampaikan soal angka potensi kasus PHK. Di mana pada 2020, angkanya sangat
tinggi yakni di 386.877. Angka ini turun cukup drastis di Maret 2022 menjadi 1.515 potensi kasus."Terjadi
peningkatan tetapi belum terlalu signifikan, tapi masih kami perjuangkan oleh mediator hubungan
industri. Kita tahan laju atau angka peningkatan PHK tersebut," jelas Indah.Data-data tersebut berasal
dari Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, serta Badan Penelitian Pengembangan
Kemenaker."Kemenaker bersama serikat pekerja dan serikat buruh dan juga asosiasi pengusaha terus
mengedepankan dialog untuk benar-benar mencegah PHK dan PHK menjadi jalan paling akhir,"
lanjutnya.Sebagai tambahan informasi, Indah juga memaparkan data ketenagakerjaan per Agustus 2022.
Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2022
sebanyak 143,72 juta orang, naik 3,57 juta orang dibanding Agustus 2021.Jumlah penduduk yang bekerja
sebanyak 135,30 juta orang, naik 4,25 juta orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami
peningkatan terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebanyak 1,57 juta orang.
Hanya Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yang mengalami penurunan,
yaitu sebesar 0,05 juta orang.Kemudian persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu
mengalami penurunan, masing-masing sebesar 2,39% poin dan 1,77% poin dibandingkan Agustus 2021.
Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86%, turun sebesar 0,63% poin
dibandingkan dengan Agustus 2021.
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Summary Tidak sedikit penerima bantuan subsidi upah (BSU) yang masih kebingungan dengan
mekanisme pencairan di kantor pos. Pencairan BSU melalui kantor pos dilakukan setelah
bantuan melalui bank himbara telah semuanya terselesaikan. Setidaknya terdapat 3,6 juta
penerima BSU yang bisa mengambil dana bantuan sebesar Rp600 ribu di kantor pos.
Menjawab kebingungan penerima BSU, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan cara
atau informasi mengenai pencairan BSU di kantor pos, seperti yang dikutip prfmnews.id dari
instagram Kemnaker pada Selasa 8 November 2022.

Tidak sedikit penerima bantuan subsidi upah (BSU) yang masih kebingungan dengan mekanisme
pencairan di kantor pos.Pencairan BSU melalui kantor pos dilakukan setelah bantuan melalui bank
himbara telah semuanya terselesaikan.Setidaknya terdapat 3,6 juta penerima BSU yang bisa mengambil
dana bantuan sebesar Rp600 ribu di kantor pos.Menjawab kebingungan penerima BSU, Kementerian
Ketenagakerjaan memberikan cara atau informasi mengenai pencairan BSU di kantor pos, seperti yang
dikutip prfmnews.id dari instagram Kemnaker pada Selasa 8 November 2022.Berikut ini adalah cara atau
alur pencairan BSU di kantor pos:1. Penerima BSU datang ke kantor pos atau kantor penerima BSU2.
Penerima BSU menunjukan kode QR Code yang ditampilkan melalui aplikasi Pospay3. Bagi penerima BSU
yang tidak memiliki hp, juru bayar akan melakukan pengecekan NIK melalui aplikasi Danom Satuan4.
QRCode oleh juru bayar menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC)5. Juru bayar melakukan verifikasi atas
data penerima BSU dan identitas fisik penerima BSU, kemudian pengambilan foto e-KTP penerima BSU6.
Jika hasil verifikasi dan validasi sudah benar selanjutnya pengambilan foto penerima BSU7. Penerima BSU
tanda-tangan kwitansi dihadapan juru bayar8. Juru bayar menyerahkan uang BSUItulah mekanisme
pencairan BSU di kantor pos, semoga bermanfaat.
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Summary KETUA Panja Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Willy Aditya menyampaikan agar masyarakat terutama media meluruskan cara pandang
terkait profesi pekerja rumah tangga (PRT). "Media tidak boleh ragu menuliskan profesi
Pekerja Rumah Tangga (PRT) bukan lagi Asisten Rumah Tangga, atau istilah penghalusan
lainnya. Saat ini peraturan Menteri Ketenagakerjaan sudah memasukan istilah profesi
Pekerja Rumah Tangga," kata Willy kepada Media Indonesia, Selasa (8/11). Berkat viralnya
kasus penyiksaan terhadap PRT di Bandung beberapa waktu lalu, kata Willy, ini menjadi
membangkitkan kembali semangatnya dan teman-teman yang memperjuangkan agar RUU
PPRT segera disahkan sebagai undang-undang inisiatif DPR.

KETUA Panja Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) Willy Aditya
menyampaikan agar masyarakat terutama media meluruskan cara pandang terkait profesi pekerja rumah
tangga (PRT). Sebagai wahana informasi masyarakat, mengubah penyebutan 'ART' atau 'pembantu'
menjadi 'PRT' amat penting untuk menyosialisasikan bahwa PRT adalah pekerjaan profesional, bukan
sekadar membantu kerja-kerja rumah tangga."Media tidak boleh ragu menuliskan profesi Pekerja Rumah
Tangga (PRT) bukan lagi Asisten Rumah Tangga, atau istilah penghalusan lainnya. Kita harus budayakan
menggunakan istilah yang tepat, yaitu pekerja. Saat ini peraturan Menteri Ketenagakerjaan sudah
memasukan istilah profesi Pekerja Rumah Tangga," kata Willy kepada Media Indonesia, Selasa (8/11).Hal
ini penting untuk dilakukan untuk mengubah mindset masyarakat tentang PRT. Penyebutan PRT juga
secara tidak langsung menyetarakan derajat para pekerja rumah tangga dengan pekerja-pekerja
profesional lainnya."Tindakan kekerasan terhadap PRT yang masih terjadi ini lantaran masih
mengemukanya pikiran bahwa orang yang bekerja membantu rumah tangga bukanlah pekerja. Orangorang yang mempekerjakan pun masih menggunakan cara pikir perbudakan terhadap pekerja rumah
tangga. Ini harus dihentikan. Mindset-nya harus diubah," ucap Willy.Berkat viralnya kasus penyiksaan
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terhadap PRT di Bandung beberapa waktu lalu, kata Willy, ini menjadi membangkitkan kembali
semangatnya dan teman-teman yang memperjuangkan agar RUU PPRT segera disahkan sebagai undangundang inisiatif DPR."Peristiwa yang terjadi di Bandung belum lama ini, adalah pengingat keras bahwa
semakin lama ditunda pembahasan RUU PPRT yang telah menjadi usulan inisiatif Badan Legislasi, maka
pembuat UU bertanggung jawab atas korban yang terus berjatuhan," ujarnya."RUU PPRT sudah setahun
lebih terus menerus saya dorong untuk resmi menjadi RUU Prolegnas Prioritas agar segera dibahas.
Namun apalah daya karena DPR adalah lembaga kepentingan, maka saya juga tidak selalu dapat
memaksakan pikiran saya untuk publik. Peristiwa ini semoga menjadi pengetuk hati mereka yang masih
keras untuk tidak segera membahas RUU PPRT dan menjadikannya UU," imbuh dia.Willy mengaku hanya
bisa memberikan sikap bahwa dirinya mengutuk keras perilaku kekerasan terhadap PRT. ". Aparat
penegak hukum harus serius menangani kasus ini dan menghukum pelaku sesuai perbuatannya,"
tandasnya.
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Summary JAKARTA- Di tengah 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). Dengan ditopang oleh fundamental ekonomi dalam
negeri yang kuat, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap terjaga. Kuatnya pertumbuhan
ekonomi domestik pada Triwulan III-2022 juga ditopang oleh kinerja neraca perdagangan
Indonesia yang menunjukkan surplus sebesar US$14.92 miliar, atau tumbuh sebesar 12,58%
(yoy). Lebih lanjut, Indonesia juga masih mendapatkan windfall profit akibat tingginya harga
beberapa komoditas unggulan yang didominasi oleh batu bara 13,31%, kemudian minyak
kelapa sawit 8,95%, serta besi dan baja di angka 6,38%.

JAKARTA - Di tengah 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).Hal
ini melanjutkan tren pertumbuhan yang solid sejak awal tahun 2022. Dengan ditopang oleh fundamental
ekonomi dalam negeri yang kuat, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap terjaga. "Capaian ini patut kita
syukuri karena ini membuktikan bahwa roda pemulihan ekonomi domestik terus bergerak cepat di
tengah pelambatan ekonomi global yang sedang berlangsung," ujar Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers PDB Triwulan III-2022 secara daring yang juga
dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Dirjen PHIJSK Kementerian
Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri, Senin (7/11). Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga
menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar PDB dengan mampu tumbuh tinggi sebesar 5,39% (yoy),
sementara konsumsi LNPRT juga tumbuh signifikan mencapai 6,09% (yoy). Sementara itu, PMTB juga
mampu tumbuh sebesar 4,96% (yoy) sejalan dengan meningkatnya kapasitas produksi dunia usaha. Daya
beli masyarakat terdorong berkat adanya peningkatan realisasi program perlindungan sosial sebesar
12,46% (yoy) dan peningkatan realisasi subsidi BBM sebesar 111,96% (yoy). "Mobilitas masyarakat yang
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semakin pulih menjadi determinan utama pendorong aktivitas ekonomi, baik dari sisi pengeluaran
maupun sisi sektoral. Di saat yang sama, Pemerintah juga mengambil langkah-langkah responsif dalam
menjaga daya beli masyarakat di tengah tren kenaikan inflasi global," ungkap Menko Airlangga. Kuatnya
pertumbuhan ekonomi domestik pada Triwulan III-2022 juga ditopang oleh kinerja neraca perdagangan
Indonesia yang menunjukkan surplus sebesar US$14.92 miliar, atau tumbuh sebesar 12,58% (yoy). Lebih
lanjut, Indonesia juga masih mendapatkan windfall profit akibat tingginya harga beberapa komoditas
unggulan yang didominasi oleh batu bara 13,31%, kemudian minyak kelapa sawit 8,95%, serta besi dan
baja di angka 6,38%. Alhasil, sektor Ekspor mampu tumbuh double digit sebesar 21,64% (yoy). Sementara
itu, impor juga tumbuh tinggi sebesar 22,98% (yoy) selama Triwulan III-2022 dengan didorong oleh
kenaikan impor bahan baku dan barang modal untuk mendukung aktivitas ekonomi yang menciptakan
nilai tambah lebih tinggi, sehingga masing-masing mampu tumbuh 34,22% dan 44,08% (yoy).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir terjadi di seluruh sektor lapangan usaha selama Triwulan III2022. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 4,83% (yoy).
Sektor utama lainnya, seperti Sektor Pertambangan dan Pertanian mengalami pertumbuhan, masingmasing sebesar 3,22% (yoy) dan 1,65% (yoy). Di saat yang sama, Sektor Transportasi dan Pergudangan
merupakan sektor dengan pertumbuhan paling tinggi yakni sebesar 25,81% (yoy), diikuti Akomodasi dan
Makanan Minuman 17,83% (yoy) dan Administrasi Pemerintahan 12,42% (yoy). "Pulihnya berbagai
sektor usaha di Triwulan III-2022 juga mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja," ungkap Menko
Airlangga. Melansir data per Agustus 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat
menjadi 68,63% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 5,86%, lebih baik
dibandingkan tahun 2021. Sektor Pertanian menjadi sektor usaha yang mengalami peningkatan
penyerapan tenaga kerja paling besar. Selain itu, keyakinan dunia usaha untuk mulai merekrut pegawai
juga tercermin dari peningkatan persentase komposisi penduduk bekerja di kegiatan formal sebesar
0,14% (dibandingkan Agustus 2020). Secara umum, aktivitas ekonomi yang terus pulih telah berhasil
menurunkan jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 menjadi sebesar 4,15 juta orang di
Agustus 2022, lebih baik dibandingkan tahun lalu dengan penurunan sebesar 17,17% (yoy). Secara
spasial, seluruh daerah di Indonesia juga melanjutkan pertumbuhan positif pada Triwulan III-2022. Meski
masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan memberikan kontribusi terhadap PDB
sebesar 56,30%, kelompok provinsi di Pulau Sulawesi mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi
mencapai 8,24% secara (yoy) di mana industri pengolahan dan pertambangan dan penggalian menjadi
sumber pertumbuhan utama. Prospek ekonomi Indonesia diperkirakan semakin cerah yang tercermin
dari berbagai leading indicators, seperti indeks keyakinan konsumen (IKK) yang terus berada di level
optimis. Sejalan dengan itu, aktivitas dunia usaha juga semakin bergeliat dan tergambar dari level
Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia pada September 2022 yang kembali melanjutkan level
ekspansif selama 14 bulan beruntun dengan berada di tingkat 51,8. Nilai PMI Indonesia juga tercatat lebih
tinggi dibanding negara-negara di ASEAN lainnya seperti Thailand (51,6), Vietnam (50,6), Malaysia (48,7),
dan Myanmar (45,7). Kebijakan dan strategi pemerintah akan diarahkan untuk menjaga keseimbangan
antara mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga inflasi di level yang stabil.
Kebijakan fiskal masih menjadi instrumen utama sebagai shock absorber, sementara stabilitas harga akan
dijaga melalui Program kebijakan 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran
Distribusi, dan Komunikasi Efektif. "Untuk jangka menengah panjang, Pemerintah akan terus
memperkuat fundamental ekonomi bangsa melalui peningkatan kualitas SDM, dan melanjutkan
reformasi struktural," tutur Menko Airlangga saat menjelaskan strategi Pemerintah ke depan dalam
menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan resiliensi perekonomian domestik yang masih tetap
terjaga hingga Triwulan III-2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap berada di atas
level 5% pada Triwulan ke-IV tahun 2022 serta diharapkan tetap mampu mencapai target pertumbuhan
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ekonomi yang berkelanjutan ke depannya. Pada sesi tanya jawab dengan awak media, Menko Airlangga
menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2022 ini akan dapat menjadi
bekal yang cukup kuat untuk menghadapi potensi resesi global di 2023. Di sisi lain, Indonesia juga
mengalami deflasi di bulan terakhir sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi berkualitas. Selain itu,
reformasi struktural yang dilakukan melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja juga terus
dilanjutkan. "Berbagai upaya ini diharapkan bisa menjadi langkah kita untuk menghindari resesi global di
tahun 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. Dari segi recognition, Indonesia akan menjadi perhatian
dunia. Nah, ini membawa dampak positif ke depan. Apalagi pada saat G20 ini ekonomi Indonesia
tumbuhnya baik di 5,72%. "Inflasi juga kita bisa tekan, turun di 5,7%, jadi kita dalam performance yang
baik memimpin G20. Dan sebelumnya juga kita akan memegang keketuaan ASEAN. Jadi ini tentu akan
membuat Indonesia semakin diperhitungkan." (*/mrh)Simpan nama, email, dan situs web saya di
browser ini untuk lain kali saya berkomentar.
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Neutral

Summary Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau atau Disnaker Kepri belum membahas Upah
Minimum Provinsi atau UMP Kepri 2023. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri,
Mangara M Simarmata menyebutkan, saat ini masih menunggu surat dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia untuk membahas UMP Kepri 2023. "Kami
sampaikan bahwa pembahasan UMP Kepri 2023 dilaksanakan apabila sudah ada surat dari
Kemenaker terkait penyampaian data yang dibutuhkan untuk formula penyesuaian UM
tahun 2023," Selasa (08/11/2022). Berikut besaran UMK Kepri 2022, di antaranya: UMK
Batam pada 2022 sebesar Rp 4.186.359,- atau mengalami kenaikan hingga 0,85 persen dari
UMK Batam 2021 sebesar Rp 4.150.930,-.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau atau Disnaker Kepri belum membahas Upah Minimum
Provinsi atau UMP Kepri 2023. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri, Mangara M Simarmata
menyebutkan, saat ini masih menunggu surat dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik
Indonesia untuk membahas UMP Kepri 2023. "Kami sampaikan bahwa pembahasan UMP Kepri 2023
dilaksanakan apabila sudah ada surat dari Kemenaker terkait penyampaian data yang dibutuhkan untuk
formula penyesuaian UM tahun 2023," Selasa (08/11/2022).Berikut besaran UMK Kepri 2022, di
antaranya: UMK Batam pada 2022 sebesar Rp 4.186.359,- atau mengalami kenaikan hingga 0,85 persen
dari UMK Batam 2021 sebesar Rp 4.150.930,-.
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Neutral

Summary Menteri Ketenegakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akan mengumumkan langsung upah
nasional 2023 pada 21 November 2022. Selanjutnya besaran upah minimum kabupaten/kota
pada 2023 akan diumumkan para kepala daerah pada 31 November 2022. "Sesuai dengan
peraturan 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
kuartal III, dilansir Selasa, 8 November 2022. Per 7 November 2022 ini, Kemnaker telah
menerima sebanyak 20 jenis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan diolah sebagai
landasan UMP 2023.

Menteri Ketenegakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akan mengumumkan langsung upah nasional 2023
pada 21 November 2022. Selanjutnya besaran upah minimum kabupaten/kota pada 2023 akan
diumumkan para kepala daerah pada 31 November 2022."Sesuai dengan peraturan 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 kuartal III, dilansir Selasa, 8 November 2022.Indah
menambahkan, hingga saat ini Kemnaker tengah melakukan sosialisasi mengenai filosofi upah minimum
serta koordinasi tingkat kementerian dan lembaga. Tak ketinggalan koordinasi juga dilakukan kepada
serikat buruh dan partai buruh, Dewan Pengupahan Nasional.Per 7 November 2022 ini, Kemnaker telah
menerima sebanyak 20 jenis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan diolah sebagai landasan UMP
2023.Adapun untuk upah yang akan 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 ini adalah upah yang diberikan untuk
pekerja dengan masa kerja maksimal 1 tahun atau 12 bulan atau umumnya untuk pekerja yang baru
memasuki pasar kerja. (*)
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Positive

Summary SinPo.id- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya
menggencarkan penyelenggaraan bursa kerja atau job fair pada tahun 2023.

SinPo.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya menggencarkan
penyelenggaraan bursa kerja atau job fair pada tahun 2023. Langkah ini dilakukan dalam rangka
mempertemukan para pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan. "Salah satu flagship dari pasar
kerja adalah job fair yang terus digencarkan pada tahun depan untuk terus mempertemukan para pencari
kerja dengan pemberi kerja," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Komplek
Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa, 8 November 2022. Penyelenggaraan bursa kerja tersebut
diselenggarakan berkat kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota di
seluruh Indonesia. Penyelenggaraannya sendiri merupakan bagian kebijakan optimalisasi sistem
informasi dan layanan pasar kerja dengan melakukan penguatan layanan pasar kerja. "Kami juga
meyakinkan kepada seluruh stakeholder bahwa pemerintah siap menyambut segala dinamika
ketenagakerjaan," kata Ida. Kemnaker juga menyiapkan ekosistem digital layanan ketenagakerjaan Siap
Kerja dengan layanan utama Skillhub untuk peningkatan kualitas lewat pelatihan, Sertihub untuk
sertifikasi profesi, Karirhub untuk informasi pasar kerja dan Bizhub untuk perluasan kesempatan kerja.
Ida mengatakan bahwa Siap Kerja merupakan upaya Kemnaker untuk mengintegrasikan layanan
ketenagakerjaan dalam satu platform. Untuk itu, dia mengharapkan dukungan dari dunia usaha dan
industri untuk dapat memanfaatkan platform tersebut. "Kita lagi mendorong semua perusahaan dan
industri untuk masuk dalam Siap Kerja ini," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Menaker juga menyoroti
pentingnya peningkatan kemudahan iklim berusaha sebagai bagian dari upaya perluasan kesempatan
kerja. Hal itu karena kemudahan iklim berusaha akan mampu mendorong lebih banyak dana investasi
yang masuk dan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja. "Ini cukup
menggembirakan saya kira, data semester I tahun 2022 ini memperlihatkan 639. 457 lowongan
pekerjaan," demikian Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Buruh mendesak pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sampai
dengan 30 persen pada 2023 mendatang. Ia juga menuntut kenaikan UMP 2023. "Kalau kami
dari ASPEK Indonesia mengusulkan, meminta kepada pemerintah untuk perhitungan UMP
2023 berdasarkan perhitungan menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 di mana
menggunakan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023
sebesar 13 persen.

Buruh mendesak pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sampai dengan 30 persen
pada 2023 mendatang.Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining
Elitos mengatakan tuntutan disuarakan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2022 yang
moncer hingga 5,72 persen.Ia mengatakan pertumbuhan itu merupakan momentum tepat untuk
meningkatkan pendapatan rakyat, termasuk buruh."Saat ini hal yang tepat bagaimana meningkatkan
pendapatan rakyat yaitu upah layak secara nasional dengan kenaikan minimal 30 persen," katanya
kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).Nining mengatakan pemerintah seharusnya berani mengambil
langkah tegas menaikkan UMP di tengah berbagai situasi ekonomi yang sedang dihadapi agar Indonesia
tidak masuk dalam jurang resesi. Dengan menaikkan upah, maka berpengaruh pada kesejahteraan dan
daya beli masyarakat sehingga ekonomi bisa dipacu."Kita bisa lihat bagaimana beban kesulitan yang
semakin dalam di masa pandemi, upah tidak ada kenaikan, korban dirumahkan upah tidak dibayar, PHK
semena-mena, kenaikan BBM, omnibus law semakin memperparah kondisi ekonomi buruh karena upah
buruh naik berdasarkan inflasi," jelasnya.Suara sama juga disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja
(Aspek) Indonesia Mirah Sumirat. Ia juga menuntut kenaikan UMP 2023.Kendati demikian, dirinya
memberikan angka kompromi kepada pemerintah."Angka yang kami usulkan ada di 13 persen dengan
asumsi, yang pertama inflasi kami menghitungnya itu kan baru kuartal III, kalau kita asumsi inflasi
mungkin sudah di angka 6 persen. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi menggunakan angka sekitar 5
persen," jelasnya.Mirah lantas menyinggung soal inflasi pangan yang diklaim sudah mencapai 14 persen.
Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dia rata-ratakan di angka 30 persen."Jadi
sebenarnya bukan 13 persen, tapi lebih dari 13 persen. Angka 13 persen adalah angka kompromi yang
kami juga sangat memahami kondisi pemerintah dan kondisi perusahaan saat ini di situasi pasca covid,"
tutur Mirah.Namun, Mirah dengan tegas meminta Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas) untuk
berhenti membicarakan kenaikan UMP dengan dasar PP Nomor 36 Tahun 2021."Kalau kami dari ASPEK
Indonesia mengusulkan, meminta kepada pemerintah untuk perhitungan UMP 2023 berdasarkan
perhitungan menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 di mana menggunakan inflasi plus pertumbuhan
ekonomi. Tidak menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021," tegas Mirah.Sebelumnya, Partai Buruh dan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demontrasi di depan Kementerian
Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang
dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13
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persen."Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan
MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.Tuntutan
kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi. Dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law."Kami
menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh.
Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur
Said.Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa penetapan UMP bakal dilakukan pada 21 November
2022. Saat ini, sedang dalam proses pembahasan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dirjen PHI Jamsos).Dewan Pengupahan Nasional sendiri telah
mencapai beberapa kesepakatan terkait Upah Minimum 2023, termasuk penetapan untuk UMP
dilakukan paling lambat 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.Nantinya, UMP 2023
ditetapkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Beberapa
komponen yang dipertimbangkan di antaranya inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
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Neutral

Summary Apalagi, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sedang gencar menciptakan
pelaku-pelaku inkubator bisnis lewat BLKK. Dua tahun kami mendampingi tetapi selebihnya
kami berharap mandiri yakni dengan meningkatkan kompetensi untuk kebutuhan pasar
kerja maupun kebutuhan melahirkan entrepreneur," kata Menaker Ida dalam pernyataan
resmi yang diterima pada Selasa (8/11/2022).

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendorong pengasuh pondok pesantren memaksimalkan
keberadaan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar melahirkan santri yang menjadi pengusaha.
Apalagi, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sedang gencar menciptakan pelaku-pelaku
inkubator bisnis lewat BLKK."Tentu berharap di antara para bu nyai yang ada di sini yang memiliki BLK
Komunitas bisa mendorong menjadi mandiri. Dua tahun kami mendampingi tetapi selebihnya kami
berharap mandiri yakni dengan meningkatkan kompetensi untuk kebutuhan pasar kerja maupun
kebutuhan melahirkan entrepreneur," kata Menaker Ida dalam pernyataan resmi yang diterima pada
Selasa (8/11/2022).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."Alhamdulillah tidak sedikit BLK Komunitas yang
sukses membangun unit usaha di pesantren yang juga tidak sedikit pesantren ternyata melahirkan calon
entrepreneur, calon pengusaha. 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," kata Menaker Ida.Dia juga 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 pengusahapengusaha jebolan-jebolan pesantren yang didesain secara baik oleh pesantren dengan niatan secara
khusus untuk melahirkan entrepreneur," kata Ida.Saksikan live streaming program-program BTV di sini
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Summary ThePhrase.id- Melanjutkan program Job Fair Nasional yang diadakan pada 28-30 Oktober
2022 oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), PT Sinar Sosro
membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi di seluruh wilayah Indonesia. Lowongan ini
disampaikan melalui instagram Kemnaker (1/11) dan dibuka untuk berbagai area di
Indonesia mulai dari Jakarta, Banten, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,
Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Berikut posisi lowongan yang terbuka,
syarat dan kualifikasinya. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA/SMK Usia maksimal 30 tahun
Berpengalaman di bidang yang sama minimal 1 tahun Memiliki SIM C Komunikatif, mampu
bekerja secara individu & tim Berminat bekerja di bidang Penjualan (General Trade &
Modern Trade) dan Distribusi Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah cakupan KPW
Jakarta- Banten.

ThePhrase.id - Melanjutkan program Job Fair Nasional yang diadakan pada 28-30 Oktober 2022 oleh
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), PT Sinar Sosro membuka lowongan kerja
untuk beberapa posisi di seluruh wilayah Indonesia.Lowongan ini disampaikan melalui instagram
Kemnaker (1/11) dan dibuka untuk berbagai area di Indonesia mulai dari Jakarta, Banten, Sumatera, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Berikut posisi
lowongan yang terbuka, syarat dan kualifikasinya.Kualifikasi Pendidikan minimal SMA/SMK Usia
maksimal 30 tahun Berpengalaman di bidang yang sama minimal 1 tahun Memiliki SIM C Komunikatif,
mampu bekerja secara individu & tim Berminat bekerja di bidang Penjualan (General Trade & Modern
Trade) dan Distribusi Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah cakupan KPW Jakarta - BantenKualifikasi :
Pendidikan minimal S1 semua jurusan Usia maksimal 35 tahun Memiliki pengalaman sebagai Supervisor
di bidang sales minimal 3 tahun Menguasai komputer minimal MS. Office Memiliki leadership skill yang
baik dan mampu bekerja dalam tim Memiliki kemampuan negosiasi yang bai dan interpersonal skill yang
baik Diutamakan memiliki SIM A Bersedia ditempatkan di area Jakarta - BantenKualifikasi : Pendidikan
minimal S1 (jurusan relevan dengan jabatan) Usia 25 - 30 tahun Mempunyai pengalaman minimal 2 tahun
Minimal menguasai MS. Office Menguasai teknik negosiasi, salesmanship, marketing knowledge, teknik
& strategi pemasaran Mempunyai leadeship skill yang baik Bersedia ditempatkan di area Jakarta BantenSemua Area (Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan,
Sulawesi, Papua)Kualifikasi Usia maksimal 25 tahun Pendidikan minimal S1 Jurusan Psikologi (IPK min
3.00), Fresh Graduate dipersilahkan Paham alur dan instrumen rekrutmen Memiliki skill administrasi dan
komunikasi yang baik Memiliki SIM A dan SIM CKualifikasi Usia maksimal 25 tahun Lulusan S1 dengan IPK
minimal 3.
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Positive

Summary Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun secara simbolis menyerahkan bantuan
Tunai kepada 2.184 orang peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Malra yang
merupakan bantuan Tunai dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Penyerahan secara
simbolis kepada perwakilan penerima Bantuan Tunai Kementerian Ketenagakerjaan
berlangsung di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Selasa (8/11/2022). Kegiatan ini
dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Komandan Kesatuan TNI/Polri, Staf Ahli Bupati,
Asisten Setda Malra, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara,
Kepala Kantor Pos Tual-Malra dan Kepala BPJS Tenaga Kerja Maluku Tenggara.
MC.Malra/Seta.

Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun secara simbolis menyerahkan bantuan Tunai
kepada 2.184 orang peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Malra yang merupakan bantuan Tunai
dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.Penyerahan secara simbolis kepada perwakilan penerima Bantuan
Tunai Kementerian Ketenagakerjaan berlangsung di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Selasa
(8/11/2022).Bupati Thaher Hanubun menjelaskan, bantuan pemerintah ini berupa subsidi gaji atau upah
bagi pekerja atau buruh (BSU) pada 2022, yang diharapkan dapat mencegah terjadinya Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) sebagai akibat Pandemi COVID-19, serta upaya mempertahankan daya beli
pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak dan
untuk menekan laju inflasi daerah.Bupati menegaskan, bantuan ini juga dapat meningkatkan daya beli
dan kesejahetaraan masyarakat khususnya di Maluku Tenggara karena ikut mendukung sektor usaha
masyarakat lainnya.Disampaikan, sesuai data jumlah penerima secara Nasional dan Maluku Tenggara ini
akan dilakukan proses screening/uji data yang sesuai kriteria atau ketentuan BPJS
Ketenagakerjaan.Lanjut Hanubun bahwa karena BPJS mampu mengolah data dengan baik sehingga
dipilih sebagai sumber data karena paling akurat dan lengkap sehingga akuntable dan valid untuk
digunakan."Atas nama masyarakat penerima dan Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih atas
kerja sama sehingga bantuan ini dapat dirasakan manfaatnya baik peserta dari Pegawai Non ASN,
Perangkat Ohoi/Desa, Usaha Mikro dan Menengah," ujarnya.Kegiatan ini dihadiri Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah, Komandan Kesatuan TNI/Polri, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda Malra, Pimpinan
Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara, Kepala Kantor Pos Tual-Malra dan Kepala BPJS
Tenaga Kerja Maluku Tenggara. MC.Malra/Seta.
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Summary Banyak orang penasaran berapa gaji sopir ambulance per bulan. Berikut ini IDXChannel
mengulas informasi mengenai gaji sopir ambulance. Gaji Sopir Ambulance. UU No. 13 tahun
2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017; PP No. 78 Tahun 2015;
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.49/MEN/IV/2004.
Berdasarkan pada beberapa aturan tersebut, maka gaji sopir ambulance tidak boleh lebih
rendah dari Upah Minimum Regional (UMR).

Banyak orang penasaran berapa gaji sopir ambulance per bulan. Pasalnya, pekerjaan ini berbeda dengan
pekerjaan sopir pada umumnya.Bekerja sebagai sopir ambulance bukanlah pekerjaan yang sederhana.
Tak hanya harus memiliki keahlian mengendarai mobil dengan baik, tapi juga harus teliti dan paham
risiko.Seorang sopir ambulance juga harus memiliki pengetahuan tentang kondisi pasien dan juga tahu
tentang peralatan medis yang ada di dalam ambulance. Hal yang harus menjadiprioritas bagi seorang
sopir ambulance adalah keselamatan pasien yang dibawa.Dengan tugas dan tanggung jawab yang tak
mudah tersebut, tak heran banyak orang ingin tahu berapa gajinya dalam sebulan. Berikut ini IDXChannel
mengulas informasi mengenai gaji sopir ambulance.Gaji Sopir AmbulanceAnda tentu sudah tak asing
dengan pekerjaan sebagai seorang sopir ambulance. Pekerjaan ini mengharuskan seseorang untuk
membawa mobil ambulance yang merupakan kendaraan prioritas yang digunakan khusus untuk keadaan
darurat. Mobil ambulance juga kerap dilengkapi dengan perlengkapan medis yang digunakan untuk
menolong pasien.Oleh karenanya, sedikit banyak, seorang sopir ambulance perlu memiliki pemahaman
mengenai hal yang dilakukan dalam kondisi penyelamatan pasien gawat darurat.Biasanya, para sopir ini
akan dibekali dengan pelatihan Bantuan Hidup Dasar untuk awam sehingga dapat memberikan
penanganan awal manakala terjadi keadaan gawat darurat yang mengharuskannya membawa pasien
segera ke tempat rujukan.Beberapa tugas penting yang harus dilakukan oleh sopir ambulance antara lain
sebagai berikut.Mengantarkan pasien dari tempat tinggal ke klinik tujuan atau rujukan. Mengantarkan
jenazah dari klinik atau rumah sakit menuju tempat tinggal atau pemakaman. Memastikan jenazah
tertutup kain dengan baik. Mengontrol kondisi mobil ambulance mulai dari pengecekan mesin, bensin,
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oli, radiator, dan lain sebagainya. Mengikuti kode etik sopir ambulance yakni dengan tidak
menyebarluaskan foto kondisi jenazah kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Sopir ambulance
tidak boleh meminjamkan mobil ambulance kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin klinik
atau rumah sakit yang bersangkutan.Dengan tanggung jawab di atas, profesi sopir ambulance ini digaji
dengan bayaran yang cukup menjanjikan. Pekerjaan sopir ambulance masuk dalam kategori Tenaga Kerja
Indonesia yang aturan penggajiannya tunduk pada beberapa peraturan antara lain:UU No. 13 tahun
2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017; PP No. 78 Tahun 2015; Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.49/MEN/IV/2004.Berdasarkan pada beberapa aturan
tersebut, maka gaji sopir ambulance tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Regional (UMR). Oleh
karena itu, besaran gajinya disesuaikan dengan besaran UMR masing-masing wilayah tempatnya
bekerja.Sementara itu, berdasarkan informasi di laman Gajimu, sopir ambulance memiliki kisaran gaji
mulai dari Rp2.640.161 hingga Rp9.314.429 per bulan pada tahun 2022. Untuk pekerja ambulance baru
di awal pekerjaan, gajinya berkisar antara IDR2.640.161 hingga Rp4.698.388 per bulan.Gajinya akan
mengalami peningkatan jika sopir tersebut telah memiliki pengalaman kerja kurang lebih 5 tahun yakni
sekitar Rp3.164.616 hingga Rp6.877.504 per bulan dengan ketentuan waktu kerja selama 40 jam dalam
seminggu.Besaran gaji tersebut tentu hanya perkiraan. Besaran gaji sopir ambulance bergantung pada
UMR masing-masing tempatnya bekerja, tunjangan yang didapatkan, serta uang lembur yang diterima
dalam sebulannya.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencairkan BSU Rp600. 000 melalui Kantor Pos.
Pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU bisa mencairkan dana bantuan Rp600. 000 di
Kantor Pos dengan menyiapkan beberapa dokumen. Dokumen tersebut digunakan untuk
validasi kebenaran terdaftar menjadi penerima BSU dan bisa mencairkan Rp600. 000 lewat
Kantor Pos. Sebelum datang ke Kantor Pos, Anda perlu memastikan kembali pada aplikasi
Pospay mengenai status tercantum sebagai penerima BSU Rp600.000. Ikuti langkah-langkah
di bawah ini untuk cek penerima BSU Rp600.000. - Unduh aplikasi Pospay melalui Play Store.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencairkan BSU Rp600. 000 melalui Kantor Pos.Pekerja yang
terdaftar sebagai penerima BSU bisa mencairkan dana bantuan Rp600. 000 di Kantor Pos dengan
menyiapkan beberapa dokumen.Dokumen tersebut digunakan untuk validasi kebenaran terdaftar
menjadi penerima BSU dan bisa mencairkan Rp600. 000 lewat Kantor Pos.Sebelum datang ke Kantor Pos,
Anda perlu memastikan kembali pada aplikasi Pospay mengenai status tercantum sebagai penerima BSU
Rp600.000.Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk cek penerima BSU Rp600.000.- Unduh aplikasi
Pospay melalui Play Store- Lakukan registrasi akun dengan membuat username dan password- Kemudian
masukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta buat PIN transaksi
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Summary Besaran UMP akan ditetapkan berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada
kuartal III/2022. Selain itu, Kemenaker telah menerima 20 jenis data dari Badan Pusat
Statistikyang akan diolah untuk penetapan UMP 2023.

Pemerintah akan mengumumkan besaran upah minimum provinsi 2023 pada 21 November 2022.
Besaran UMP akan ditetapkan berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada kuartal
III/2022.Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan kenaikan upah minimum
provinsipada 2023 akan lebih besar dibandingkan dengan tahun ini mengingat pertumbuhan ekonomi
kuartal III/2022 mampu mencapai 5,72%."Tentu harapannya upah minimum itu akan lebih baik dari
tahun lalu. Ini untuk membuat kita semangat, nanti untuk teknisnya silakan per regional dan
kabupaten/kota," katanya, dikutip pada Selasa (8/11/2022).Airlangga menuturkan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tengah menyusun formula dan menghitung besaran UMP 2023.
Setelah itu , pemerintah akan segera mengumumkannya kepada masyarakat.Sementara itu, Dirjen
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri
menyebut Kemenaker sudah melakukan serangkaian kegiatan serap aspirasi publik dan dialog kepada
serikat pekerja, Dewan Pengupahan Nasional, dan LKS Tripnas.Tak hanya itu, Kemenaker juga melakukan
koordinasi tingkat kementerian/lembaga serta mengadakan beberapa rapat koordinasi dengan didukung
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri).Selain itu, Kemenaker telah menerima 20 jenis data dari Badan Pusat
Statistikyang akan diolah untuk penetapan UMP 2023. Dalam penghitungannya, UMP ditetapkan sesuai
dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan PemerintahNo. 36/2021."Dengan surat menaker,
kami akan rilis data-data tersebut beserta formulanya untuk kami sebarkan kepada seluruh gubernur,
untuk selanjutnya jadi bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dan gubernur untuk
menetapkan upah minimum 2023," ujarnya.PP 36/2021 mengatur pemerintah harus mengumumkan
rata-rata upah minimum nasional dan provinsi 2023 paling lambat 21 November 2022. Setelahnya,
gubernur bakal menetapkan upah minimum kabupaten/kota pada 30 November 2022.Pada 2022,
pemerintah mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum provinsi sebesar 1,09%. Simak 'Menaker
Ida: Upah Minimum Provinsi 2022 Rata-rata Naik 1,09 Persen'
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Negative

Summary SEMARANG, Lingkarjateng.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 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 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 7 November 2022.
Menurutnya, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal.

SEMARANG, Lingkarjateng.id - 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 di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 7 November 2022. Menurutnya, 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
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," ujarnya. 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) Kemnaker 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 cross check dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas
Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota,"
tanggapnya.
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Summary Langkah lain untuk mengurangi tingkat pengangguran yang disebabkan oleh PHK, Kemnaker
juga mempunyai program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaaan)

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mendorong pemerintah daerah (pemda) menyelenggarakan
job fair untuk mempertemukan antara pencari dan pemberi kerja. Upaya itu untuk mengurangi dampak
pandemi yang menyisakan peningkatan angka pengangguran pada dua tahun terkahir. Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri
menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2022 baru turun sebesar 0,63%
dibandingkan dengan Agustus 2021."Hampir semua dinas tenaga kerja dan dengan dana APBD memiliki
program job fair. Arahan Bu Menteri kita dorong job fair dilakukan secara masif dan semuanya gratis bagi
para pencari kerja," kata Indah dikutip Selasa (8/11/2022).Langkah lain untuk mengurangi tingkat
pengangguran yang disebabkan oleh PHK, Kemnaker juga mempunyai program JKP (Jaminan Kehilangan
Pekerjaaan). Ada tiga manfaat JKP, yaitu manfaat tunai, pelatihan, dan manfaat lowongan kerja."Temanteman pekerja yang terpaksa sudah kena PHK, kita dorong untuk ikut JKP," sambungnya. Indah
mengaskan agar masyarakat jangan hanya mengambil manfaat materil saja berupa uang tunai yang
diberikan oleh negara. Namun diharapkan juga mengikuti pelatihan gratis yang sudah disediakan agar
skill atau keterampilan juga meningkat."Kita pastikan mereka tidak terlena dengan menerima uang
pesangon, tetapi dengan enam bulan maksimal mereka sudah harus dapat pekerjaan baru yang mungkin
lebih baik. Makanya ada program pelatihan untuk reskiling, up skiling," lanjutnya. Selanjutnya ada
program Kartu Pra-Kerja yang diharapkan bisa efektif mengurangi tingkat pengangguran yang disebabkan
oleh peningkatan jumlah angkatan kerja tahunan. Data per Agustus 2022, jumlah angkatan kerja baru
meningkat sebanyak 35 juta orang menjadi 143,73 juta orang."Jadi kita sikapi isu PHK ini jangan terlalu
panik karena kita ada beberapa upaya semaksimal mungkin," pungkasnya.
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Summary Bupati Ende didampingi Kadis Transnaker, Kasad Pol PP bersama Kepala Kantor Pos Ebde
Saat menyerahkan BSU secara simbolis kepada penerima, Ende, Selasa (8/11). ENDE
(Floresku.com) - Bupati Ende, Djafar Achmad menyerahkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tahun 2022 secara simbolis kepada 2593 penerima. Penyerahan bantuan BSU secara
simbolis dilakukan Bupati dan didampingi Kepala Dinas Transnaker Kabupaten Ende tahun
kepada 2593 tahun 2022 berlangsung dihalaman Kantor Pos Ende.

Bupati Ende didampingi Kadis Transnaker, Kasad Pol PP bersama Kepala Kantor Pos Ebde Saat
menyerahkan BSU secara simbolis kepada penerima, Ende, Selasa (8/11). (sumber: Rian)ENDE
(Floresku.com) - Bupati Ende, Djafar Achmad menyerahkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022
secara simbolis kepada 2593 penerima.Penyerahan bantuan BSU secara simbolis dilakukan Bupati dan
didampingi Kepala Dinas Transnaker Kabupaten Ende tahun kepada 2593 tahun 2022 berlangsung
dihalaman Kantor Pos Ende. Selasa, 8 November 2022.Eksekutif Manajer PT. Kantor Pos Cabang Ende,
Kamarudin Suman saat acara penyerahan simbolis bantuan BSU oleh Bupati Ende mengatakan bahwa
kuota untuk Kabupaten Ende sebanyak 2593 orang. Dari 2593 orang dengan perincian sebagai berikut.
Pemerintah/Sekolah 1917, Swasta Umum 297, BUMN/BUMD 321, Koperasi 58 orang.PT. Pos sudah
melakukan penyaluran sejak tanggal 2 November 2022 dan tempat pembayaran di semua loket Kantor
Pos baik yang berada di Kota Ende dan di Kecamatan. Sementara pembayaran di komunitas bau dilakukan
di RSUD Ende yang jumlah penerimanya cukup banyak."Sampai tanggal 7 November 2022 kami sudah
menyaluran BSU sebanyak 1.685 penerima, sedangkan sisa yang belum tersalurkan sebanyak 908
penerima dengan realisasi pencapaian 64,9 persen" ujar Kamarudin.Kamarudin menambahkan bahwa,
Penyaluran BSU berkoordinasi dengan Dinas Nakertrans Ende dan BPJSTK Ende dalam rangka percepatan
realisasi. Kita berharap sebelum tanggal 14 November realisasi penyalurannya dan besar bisa mencapai
100 persen. Terapkan ESG, BPJS Ketenagakerjaan Komitmen Melindungi Taraf Hidup para Pekerja Protes
Kenaikan NJOP, KNPI Mabar Bersama Masyarakat Akan Adakan Aksi Besar-Besaran di Labuan BajoKepala
Dinas Transnaker Kabupaten Ende, Kapitan Lingga mengatakan bahwa bantuan BSU dari Kementerian
Tenaga Kerja RI kepada 2593 penerima akibat dari kenaikan BBM dan Inflasi. Bagi pekerja yang upah di
bawah Rp. 3,5 juta mendapatkan bantuan BSU sebesar Rp. 600. 000 per orang."Untuk Kabupaten Ende
semuanya 2593 pemerima. Selain Kantor Pos penerima juga bisa menerima melalui Bank Negara yang
sudah kerja sama", ungkap Kapitan Lingga.Sementara itu Bupati Kabupaten Ende, Djafar Achmad
sebelum menyerahkan bantuan secara simbolis kepada penerima mengatakan bahwa, ini adalah wujud
nyata perhatian pemerintah kepada masayarakat yang terkena dampak akibat kenaikan BBM. "Saya
meminta untuk tidak melihat angkanya, kita bersyukur Kabupaten Ende mendapatkan kuota sebanyak
2593 orang," ujar Bupati Djafar."Jangan melihat angka, ini adalah wujud nyata perhatian pemerintah,
gunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan. Jangan gunakan yang tidak perlu", pungkas Bupati Djafar.
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Summary Mediaetam.com, Jakarta- Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Ridwan Kamil atau yang sering
dipanggil Emil memberikan strategi agar dapat mencegah gelombang PHK saat krisis global
mengancam. Sumber : Ridwan Kamil Buka Suara soal Marak Ancaman PHK Pekerja Editor :
Eny Lestiani. Emil mengatakan pemerintah provinsi (pemprov) akan selalu berusaha untuk
meningkatkan perlindungan dan kemudahan dalam usaha. "Kalau market-nya tidak ada kan
susah.

Mediaetam.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Ridwan Kamil atau yang sering dipanggil
Emil memberikan strategi agar dapat mencegah gelombang PHK saat krisis global mengancam.Emil
mengatakan pemerintah provinsi (pemprov) akan selalu berusaha untuk meningkatkan perlindungan dan
kemudahan dalam usaha. "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 Emil, Senin (7/1). Emil berpendapat bahwa Resesi ekonomi global yang diprediksi
terjadi 2023 ikut andil dalam memberikan tekanan pada dunia usaha. Hal inilah yang memicu terjadinya
PHK. Investasi yang masuk diharapakan dapat menekan risiko PHK seiring ketersediaan lapangan kerja
yang meningkat. "Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan
136 ribu pekerjaan," kata Emil. Pada pekan lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta
semua pihak mengutamakan dialog agar dapat meminimalisir 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," Kata Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri.
Kemnaker sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, dan mitra
terkait untuk mengetahui perkembangan isu PHK. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan
salah satu sektor yang rawan terjadi PHK. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy
Kartiwa Sastraatmaja memberitahukan ada sekitar 45 ribu karyawan industri tekstil mengalami PHK.
"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," kata Jemmy,
Rabu (26/10). Sumber : Ridwan Kamil Buka Suara soal Marak Ancaman PHK Pekerja Editor : Eny
LestianiIkuti berita terkini dari Media Etam di Google News, .
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan, upah minimum tahun 2023
relatif akan lebih tinggi, dibandingkan dengan upah minimum 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan, upah minimum tahun 2023 relatif akan
lebih tinggi, dibandingkan dengan upah minimum 2022. Penghitungan tersebut disesuaikan dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia kuartal III-2022 terhadap
kuartal III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen (y-on-y). Kemudian, laju inflasi per
September 2022 tercatat inflasi Indonesia 5,95 persen secara tahunan (year on year/yoy)."Pertumbuhan
ekonomi dan inflasi pada dasarnya sudah dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi,
dibandingkan dengan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata
Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022). Lebih lanjut, Menaker
menjelaskan, upah minimum memiliki arti sebagai perlindungan kepada pekerja atau buruh agar
upahnya tidak dibayar terlalu rendah, akibat ketidak seimbangan pasar kerja. Salah satu instrumen
pengentasan kemiskinan melalui PP nomor 36 tahun 2021, dimana pasal 24 menyebutkan upah terendah
yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1
tahun pada perusahaan yang bersangkutan dan pada pasal 44 disebutkan kebijakan penetapan upah
minimum merupakan program strategis nasional. Sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020
dan PP 36 tahun 2021 upah minimum dihitung menggunakan formula perhitungan upah minimum yang
memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Penetapan upah minimum juga meliputi
penyesuaian upah minimum provinsi dan upah minimum Kabupaten, bagi daerah yang telah memiliki
upah minimum dengan menggunakan formula yang telah ditetapkan.Selanjutnya, mekanisme penetapan
upah minimum provinsi dan upah minimum Kabupaten dapat dilihat melalui langkah-langkah sebagai
berikut, yakni permintaan data untuk penghitungan UMP dan UMK ini meliputi 20 jenis data, ini
permohonan dari kemnaker kepada BPS. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan akan menyampaikan
data untuk upah minimum dan upah minimum Kabupaten kepada seluruh Gubernur di Indonesia.
"Selanjutnya kami telah melakukan serangkaian persiapan dalam rangka penetapan upah minimum
tahun 2023, yang dimulai dengan melakukan beberapa kegiatan ini sudah kami mulai sejak September
tahun 2022 sampai berakhir 1 November Tahun 2022 kami terus melakukan dialog dengan dewan
pengupahan provinsi untuk mendapatkan masukan," ungkapnya.Tahapan tersebut sudah Kemnaker lalui
dan sudah masuk pada mendekati penetapan upah minimum tahun 2023. Dalam penetapan upah
minimum telah dilakukan serap aspirasi sesuai dengan PP 36 tahun 2021 di mana dewan pengupahan
memberikan masukan. Adapun masukan dari Dewan pengupahan, yakni upah minimum UMP diusulkan
untuk ditetapkan oleh pemerintah pusat ini. Kemudian upah minimum dengan dasar PP 36 tahun 2021
dipandang tidak adil, serta diperlukan kepastian hukum atas gugatan upah minimum tahun 2022 di
beberapa wilayah.
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Summary Porostimur.com, Langgur- Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun secara
simbolis menyerahkan bantuan Tunai kepada 2.184 orang peserta BPJS Ketenagakerjaan di
Kabupaten Malra yang merupakan bantuan Tunai dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Penyerahan secara simbolis kepada perwakilan penerima Bantuan Tunai Kementerian
Ketenagakerjaan berlangsung di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Selasa (8/11/2022).
Bupati menegaskan, bantuan ini juga dapat meningkatkan daya beli dan kesejahetaraan
masyarakat khususnya di Maluku Tenggara karena ikut mendukung sektor usaha masyarakat
lainnya. Disampaikan, sesuai data jumlah penerima secara Nasional dan Maluku Tenggara ini
akan dilakukan proses screening/uji data yang sesuai kriteria atau ketentuan BPJS
Ketenagakerjaan.

Porostimur.com, Langgur - Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun secara simbolis
menyerahkan bantuan Tunai kepada 2.184 orang peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Malra yang
merupakan bantuan Tunai dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Penyerahan secara simbolis kepada
perwakilan penerima Bantuan Tunai Kementerian Ketenagakerjaan berlangsung di Aula Kantor Bupati
Maluku Tenggara, Selasa (8/11/2022). Bupati Thaher Hanubun menjelaskan, bantuan pemerintah ini
berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh (BSU) pada 2022, yang diharapkan dapat mencegah
terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai akibat Pandemi COVID-19, serta upaya
mempertahankan daya beli pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat
kenaikan Bahan Bakar Minyak dan untuk menekan laju inflasi daerah. Bupati menegaskan, bantuan ini
juga dapat meningkatkan daya beli dan kesejahetaraan masyarakat khususnya di Maluku Tenggara
karena ikut mendukung sektor usaha masyarakat lainnya.Disampaikan, sesuai data jumlah penerima
secara Nasional dan Maluku Tenggara ini akan dilakukan proses screening/uji data yang sesuai kriteria
atau ketentuan BPJS Ketenagakerjaan. Lanjut Hanubun bahwa karena BPJS mampu mengolah data
dengan baik sehingga dipilih sebagai sumber data karena paling akurat dan lengkap sehingga akuntable
dan valid untuk digunakan. "Atas nama masyarakat penerima dan Pemerintah Daerah menyampaikan
terima kasih atas kerja sama sehingga bantuan ini dapat dirasakan manfaatnya baik peserta dari Pegawai
Non ASN, Perangkat Ohoi/Desa, Usaha Mikro dan Menengah," ujarnya.Kegiatan ini dihadiri Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah, Komandan Kesatuan TNI/Polri, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda Malra,
Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara, Kepala Kantor Pos Tual-Malra dan
Kepala BPJS Tenaga Kerja Maluku Tenggara. (Saad) Simak berita dan artikel porostimur.
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Neutral

Summary Sayangnya, simulasi kenaikan UMK Deliserdang ini tidak sampai satu persen. Hitung, maka
UMK Deliserdang ini naiknya cuma berkisar Rp 20 ribuan saja. Pemkab Deliserdang
melakukan simulasi kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2023. Tapi ini
masih simulasi sifatnya," kata Kadis Ketenagakerjaan Kabupaten Deliserdang, Binsar
Sitanggang, Selasa (6/11/2022).

PROHABA. Pemkab Deliserdang melakukan simulasi kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk
tahun 2023.Sayangnya, simulasi kenaikan UMK Deliserdang ini tidak sampai satu persen.hitung, maka
UMK Deliserdang ini naiknya cuma berkisar Rp 20 ribuan saja."Betul, kami sudah melakukan simulasi
kedua. Ada kenaikan Rp 24.600 atau cuma naik 0.78 persen dari UMK sekarang. Ya gitu memang, enggak
sampai satu persen. Tapi ini masih simulasi sifatnya," kata Kadis Ketenagakerjaan Kabupaten Deliserdang,
Binsar Sitanggang, Selasa (6/11/2022).Binsar menyebutkan, simulasi kedua ini sudah berbeda hasilnya
dengan simulasi pertama yang dilakukan pada akhir Agustus 2022 lalu.Saat itu, setelah menerapkan
rumus terhadap sejumlah variabel, yang sesuai dengan regulasi angka kenaikannya hanya berkisar Rp 23
ribu.Kedepannya, Binsar mengatakan pihaknya masih akan melihat lagi bagaimana formula untuk
penetapan UMK yang diberikan oleh Kementerian."mudahan ada kenaikan di atas 1 persen, sebab dari
beberapa berita yang saya ikuti dari Kementerian Tenaga Kerja dipastikan ada kenaikan UMK. Ya, kita
juga mengerti kalau situasi harga BBM juga sudah naik, tapi itulah simulasi nya. Pak Bupati sangat
memahami dan berkeinginan juga ada kenaikan," kata Binsar.Untuk komponen simulasi kedua ini, Binsar
mengatakan pertama yang dipakai adalah konsumsi per kapita orang deliserdang sebesar Rp 1.170.000
sesuai data dari BPS.Kemudian setiap rumah tangga yang bekerja di Deliserdang angkanya 1,28.Berarti
Lebih dari satu orang lah bekerja dalam satu rumah tangga. Karena asumsinya setiap keluarga itu 4,28
atau tidak sampai 5 orang."Baru komponen berikutnya inflasi di Provinsi 6,14. Data yang dipakai semua
Provinsi termasuk pertumbuhan ekonomi 4,6 persen dan itulah dimasukkan dalam rumus penentuan
formula PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan," ucap Binsar.Sebelumnya 17 unsur buruh di Deliserdang
menggelar pertemuan dengan Bupati Ashari Tambunan di ruang aula cendana kantor Bupati.Pertemuan
membahas agar pada tahun 2023 akan ada kenaikan UMK di Deliserdang.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali memberikan info terbaru mengenai
UMK Surabaya 2023 dan daerah lain. Terbaru, Kemnaker memberikan jadwal penetapan
UMK Surabaya 2023. Simak Update Info Kenaikan UMK Surabaya 2023 dan Daerah Lain..
Jelang penetapan UM 2023, sudah mulai banyak yang menanyakan berapa besaran UMK
Surabaya 2023.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali memberikan info terbaru mengenai UMK Surabaya
2023 dan daerah lain. Terbaru, Kemnaker memberikan jadwal penetapan UMK Surabaya 2023. Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek)
Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan, pihak Kemnaker baru menerima data inflasi dan
pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS).Data tersebut kemudian digunakan
sebagai acuan penentuan upah minimum (UM). Kendati begitu, Putri menegaskan bahwa UM 2023 akan
ditetapkan oleh gubernur sesuai daerah masing-masing. "Data baru kami terima pada hari ini. Tadi saya
sudah sampaikan bahwa yang akan menetapkan dan mengumumkan upah tahun 2023 adalah gubernur,"
katanya, dikutip dari Kompas.com. Lebih lanjut, Putri menyebut, upah minimum provinsi (UMP) akan
diumumkan oleh gubernur pada 21 November ini. Sedangkan, upah minimum kota/kabupaten (UMK)
akan diumumkan pada 30 November."Jadi, gubernur akan menetapkan lalu mengumumkan upah. Untuk
upah minimum provinsi 2023 diumumkan Insya Allah tanggal 21 November. Sedangkan untuk upah
minimum kabupaten/kota akan diumumkan tanggal 30 November. Karena saya bukan gubernur, saya
tidak berhak untuk mengumumkan. Jadi tenang dulu ya," paparnya. Diwartakan sebelumnya, Kemenaker
memastikan UM tahun 2023 akan naik. Untuk menentukan kenaikan upah, pihak Kemenaker mengacu
data inflasi dan pertumbuhan ekonomi RI dari BPS.ilustrasi UMK. Simak Update Info Kenaikan UMK
Surabaya 2023 dan Daerah Lain. "Insha Allah naik daripada upah tahun ini, tapi besarannya nunggu data
BPS masuk ke Kemenaker," kata Putri, Senin (31/10/2022). Kendati demikian, Kemenaker masih enggan
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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. Jelang penetapan UM 2023, sudah mulai banyak yang
menanyakan berapa besaran UMK Surabaya 2023. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pihaknya
telah menyiapkan sejumlah intervensi untuk bisa meningkatkan pendapatan dalam satu keluarga di
samping melalui UMK Surabaya. Hal ini disampaikan Wali Kota saat menerima perwakilan serikat
pekerja/serikat buruh di Balai Kota Surabaya, Rabu (26/10/2022). Pertemuan ini digelar menjelang
penetapan UMK Surabaya 2023 bulan depan.Dalam kesempatan ini, Wali Kota menjelaskan bahwa
rumus kenaikan UMK telah diatur dalam undang-undang. Sekalipun usulan datang dari Pemerintah
daerah, namun besaran kenaikan telah memiliki payung hukum yang jelas. Sekalipun demikian, pihaknya
tetap akan memastikan warga Surabaya mendapatkan penghasilan yang layak. Jauh di atas UMK
Surabaya 2023 yang diperkirakan masih di kisaran Rp 4 juta. "Saya sampaikan ke teman-teman (buruh),
kalau nilai itu keluar ya sudah, biarkan itu keluar. Kita mengikuti sajalah semua nilai itu.Dibanding
berkutat di persoalan nilai UMK, pihaknya memilih menambah pendapatan tambahan para buruh.
"Strategi ini yang belum kita pikirkan selama ini," katanya. Di sisi lain, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Surabaya Dendi Prayitno berharap pendapatan buruh bisa meningkat,
sehingga kesejahteraan warga bisa terjaga."Hari ini kami menyampaikan aspirasi. Tentu, kami sampaikan
terimakasih atas komitmen memikirkan nasib kami. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut," katanya.
Untuk diketahui, besaran UMK Surabaya tahun 2022 sebesar Rp4.375.479. Besaran UMK itu naik Rp 75
ribu atau 1,74 persen dibanding tahun sebelumnya atau tahun 2021 yang mencapai Rp 4.300.479.
Rencananya, UMK Surabaya 2023 akan segera ditetapkan bulan depan. UMK Jawa Timur 2022 untuk 38
kabupaten/kota di Jawa Timur : KOTA SURABAYA Rp. 4.375.479,19, KABUPATEN GRESIK Rp.
4.372.030,51, KABUPATEN SIDOARJO Rp. 4.368.581,85, KABUPATEN PASURUAN Rp. 4.365.133,19,
KABUPATEN MOJOKERTO Rp. 4.354.787,17, KABUPATEN MALANG Rp. 3.068.275,36, KOTA MALANG Rp.
2.994.143,98, KOTA PASURUAN Rp. 2.838.837,64, KOTA BATU Rp. 2.830.367,09, KABUPATEN JOMBANG
Rp. 2.654.095,88. KABUPATEN PROBOLINGGO Rp. 2.553.265,95, KABUPATEN TUBAN Rp. 2.539.224,88,
KOTA MOJOKERTO Rp. 2.510.452,36, KABUPATEN LAMONGAN Rp. 2.501.977,27, KOTA PROBOLINGGO
Rp. 2.376.240,63, KABUPATEN JEMBER Rp. 2.355.662,91, KABUPATEN BANYUWANGI Rp. 2.328.899,12,
KOTA KEDIRI Rp. 2.118.116,63. KABUPATEN BOJONEGORO Rp. 2.079.568,07, KABUPATEN KEDIRI Rp.
2.043.422,93, KOTA BLITAR Rp. 2.039.024,44. KABUPATEN TULUNGAGUNG Rp. 2.029.358,67,
KABUPATEN BLITAR Rp. 2.015.071,18, KABUPATEN LUMAJANG Rp. 2.000.607,20, KOTA MADIUN Rp.
1.991.105,79, KABUPATEN SUMENEP Rp.1978.927,22, KABUPATEN NGANJUK Rp.1.970.006,41.
KABUPATEN NGAWI Rp. 1.962.585,99, KABUPATEN PACITAN Rp.1.961.154,77. KABUPATEN
BONDOWOSO Rp1.958.640,12, KABUPATEN MADIUN Rp1.958.410,31, KABUPATEN MAGETAN
Rp1.957.329,43, KABUPATEN BANGKALAN Rp1.956.773,48, KABUPATEN PONOROGO Rp.1.954.281,32,
KABUPATEN TRENGGALEK Rp1.944.932,74, KABUPATEN SITUBONDO Rp1.942.750,77, KABUPATEN
PAMEKASAN Rp1.939.686,39, KABUPATEN SAMPANG Rp1.922.122,97.ilustrasi UMK. Simak Update Info
Kenaikan UMK Surabaya 2023 dan Daerah Lain. Tapi, kita harus sepakat bahwa di Surabaya itu UMK yang
layak berapa sih? Misal Rp6 juta atau Rp7 juta. Namun, ternyata UMK-nya yang ditetapkan, misal, Rp 4
juta lebih. Nah, kekurangan sekitar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta itulah yang harus kita pikirkan bersama,"
kata Eri seusai pertemuan. Strateginya, pemkot akan memberikan pemberdayaan ekonomi.Sasarannya,
para anggota keluarga yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga nantinya bisa menambah income
dalam satu keluarga. Saat ini, Pemkot Surabaya telah memiliki program pemanfaatan aset untuk usaha
serta pelatihan produksi bahan material seperti paving. Juga, produksi jasa seperti bengkel, cuci
kendaraan, hingga tempat makan. "Hal yang sama sudah saya terapkan dengan teman-teman ojek
online. Mereka nanti akan membuat service (perbaikan motor) yang besar. Pengelolanya driver ojek dan
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para driver ini pula yang harus service dan ganti oli di sana. Pemkot akan menghubungkan dengan
distributor (onderdil) sehingga lebih murah. Nah, grab dan shopee yang sering ada diskon, nanti bisa
dimasukkan ke sana, sehingga harganya di sana tetap murah," ungkap Eri. Hal ini tentu bisa diduplikasi
para buruh dan pekerja, sehingga membuat pendapatan warga bisa mencapai Rp 6-7 juta per bulan.Dari
hasil diskusi ini, para buruh berencana membuat Buruhmart. Pemkot mendukung rencana tersebut.
"Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Kami siap support semuanya. Mulai modal dan kulakan
barangnya. Nanti para buruh bisa belanja dan beli di sana," katanya. Sekalipun, terobosan ini tetap
memerlukan kerja bersama. "Jangan sampai, ketika teman-teman buruh membangun Buruhmart, lalu
teman-teman buruh belanja di tempat lain," katanya.
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Summary "Pada dasarnya sudah bisa dilihat upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibanding tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelas Menaker dalam
Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan penetapan upah minimum pada tahun 2023
lebih tinggi dari tahun 2022. Penetapan masih menggunakan formula yang ditetapkan.Perhitungan upah
minimum ditetapkan menggunakan formula yang tertera dalam PP No 36/2021 tentang Pengupahan.Ida
menjelaskan dari upah minimum dihitung perhitungan formula perhitungan upah minimum memuat
variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dengan pertumbuhan kedua indikator itu di 2022 maka,
dipastikan upah minimum 2023 lebih tinggi dari tahun 2022 yang rata-rata 1,09%."Pada dasarnya sudah
bisa dilihat upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibanding tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelas Menaker dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, Selasa
(8/11/2022).Nantinya hasil perhitungan akan disambut dari penetapan Upah Minimum Provinsi dan
Upah Minimum Kabupaten/Kota dari kepala daerah.Ida menjelaskan penetapan UMP 2023 sudah
dimulai dari September 2022 sampai 1 November 2022, dan terus melakukan dialog dengan Dewan
Pengupahan Provinsi untuk mendapatkan masukan. Hingga nantinya ditetapkan oleh kepala
daerah.Selain itu, masukan dari pihak pekerja dan buruh dan pengusaha, meski sampai saat ini ada
perbedaan pandangan dari kedua pihak. Dimana pengusaha setuju dengan penetapan formula
pengupahan menggunakan PP 36/2021 sedangkan pekerja tidak menerima itu menjadi
dasar.Sebelumnya Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menjelaskan bulan ini akan mengumumkan
penetapan upah minimum, yang selanjutnya akan disambut penetapan UMP dari gubernur."Sesuai
dengan peraturan Insya Allah 21 November menaker akan umumkan rata-rata upah minimum nasional
dan provinsi , dilanjutkan penetapan oleh gubernur 30 November 2023," kata Indah dalam konferensi
Pers, (7/11/2022).Dimana ada 20 jenis data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang akan diolah
untuk menetapkan upah minimum 2023. Selanjutnya akan diserahkan kepada kepada daerah."Siang ini
telah dikirimkan kami 20 jenis data akan diolah untuk penetapan upah minimum 2023, besok atau lusa
akan rilis data tersebut dan beserta formula disebarkan ke gubernur dan jadi pertimbangan dewan
pertimbangan provinsi dan gubernur untuk menetapkan UMP 2023," katanya.[Gambas:Video
CNBC]Artikel Selanjutnya Upah 2023 Naik 13%? Pengusaha Ngaku Empot-Empotan!
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Neutral

Summary "Pada dasarnya sudah bisa dilihat upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibanding tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelas Menaker dalam
Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022). Sebelumnya Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) Indah Anggoro Putri menjelaskan bulan ini akan mengumumkan penetapan
upah minimum, yang selanjutnya akan disambut penetapan UMP dari gubernur. "Sesuai
dengan peraturan Insya Allah 21 November menaker akan umumkan rata-rata upah
minimum nasional dan provinsi, dilanjutkan penetapan oleh gubernur 30 November 2023,"
kata Indah dalam konferensi Pers, (7/11/2022). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengungkapkan penetapan upah minimum pada tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan penetapan upah minimum pada tahun 2023
lebih tinggi dari tahun 2022. Penetapan masih menggunakan formula yang ditetapkan.Perhitungan upah
minimum ditetapkan menggunakan formula yang tertera dalam PP No 36/2021 tentang Pengupahan.Ida
menjelaskan dari upah minimum dihitung perhitungan formula perhitungan upah minimum memuat
variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dengan pertumbuhan kedua indikator itu di 2022 maka,
dipastikan upah minimum 2023 lebih tinggi dari tahun 2022 yang rata-rata 1,09%."Pada dasarnya sudah
bisa dilihat upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibanding tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelas Menaker dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, Selasa
(8/11/2022).Nantinya hasil perhitungan akan disambut dari penetapan Upah Minimum Provinsi dan
Upah Minimum Kabupaten/Kota dari kepala daerah.Ida menjelaskan penetapan UMP 2023 sudah
dimulai dari September 2022 sampai 1 November 2022, dan terus melakukan dialog dengan Dewan
Pengupahan Provinsi untuk mendapatkan masukan. Hingga nantinya ditetapkan oleh kepala
daerah.Selain itu, masukan dari pihak pekerja dan buruh dan pengusaha, meski sampai saat ini ada
perbedaan pandangan dari kedua pihak. Dimana pengusaha setuju dengan penetapan formula
pengupahan menggunakan PP 36/2021 sedangkan pekerja tidak menerima itu menjadi
dasar.Sebelumnya Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menjelaskan bulan ini akan mengumumkan
penetapan upah minimum, yang selanjutnya akan disambut penetapan UMP dari gubernur."Sesuai
dengan peraturan Insya Allah 21 November menaker akan umumkan rata-rata upah minimum nasional
dan provinsi, dilanjutkan penetapan oleh gubernur 30 November 2023," kata Indah dalam konferensi
Pers, (7/11/2022).Dimana ada 20 jenis data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang akan diolah
untuk menetapkan upah minimum 2023. Selanjutnya akan diserahkan kepada kepada daerah."Siang ini
telah dikirimkan kami 20 jenis data akan diolah untuk penetapan upah minimum 2023, besok atau lusa
akan rilis data tersebut dan beserta formula disebarkan ke gubernur dan jadi pertimbangan dewan
pertimbangan provinsi dan gubernur untuk menetapkan UMP 2023," katanya.
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Positive

Summary 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.

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. Dengan ditopang oleh fundamental ekonomi dalam
negeri yang kuat, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap terjaga. "Capaian ini patut kita syukuri karena
ini membuktikan bahwa roda pemulihan ekonomi domestik terus bergerak cepat di tengah pelambatan
ekonomi global yang sedang berlangsung," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto dalam Konferensi Pers PDB Triwulan III-2022 secara daring yang juga dihadiri oleh Menteri
Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Dirjen PHIJSK Kementerian Ketenagakerjaan Indah
Anggoro Putri, Senin (7/11).Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga menjadi penyumbang
pertumbuhan terbesar PDB dengan mampu tumbuh tinggi sebesar 5,39% ( yoy ), sementara konsumsi
LNPRT juga tumbuh signifikan mencapai 6,09% (yoy). Sementara itu, PMTB juga mampu tumbuh sebesar
4,96% (yoy) sejalan dengan meningkatnya kapasitas produksi dunia usaha. Daya beli masyarakat
terdorong berkat adanya peningkatan realisasi program perlindungan sosial sebesar 12,46% (yoy) dan
peningkatan realisasi subsidi BBM sebesar 111,96% (yoy). "Mobilitas masyarakat yang semakin pulih
menjadi determinan utama pendorong aktivitas ekonomi, baik dari sisi pengeluaran maupun sisi sektoral.
Di saat yang sama, Pemerintah juga mengambil langkah-langkah responsif dalam menjaga daya beli
masyarakat di tengah tren kenaikan inflasi global," ungkap Menko Airlangga.Kuatnya pertumbuhan
ekonomi domestik pada Triwulan III-2022 juga ditopang oleh kinerja neraca perdagangan Indonesia yang
menunjukkan surplus sebesar US$14.92 miliar, atau tumbuh sebesar 12,58% (yoy). Lebih lanjut,
Indonesia juga masih mendapatkan windfall profit akibat tingginya harga beberapa komoditas unggulan
yang didominasi oleh batu bara 13,31%, kemudian minyak kelapa sawit 8,95%, serta besi dan baja di
angka 6,38%. Alhasil, sektor Ekspor mampu tumbuh double digit sebesar 21,64% (yoy). Sementara itu,
impor juga tumbuh tinggi sebesar 22,98% (yoy) selama Triwulan III-2022 dengan didorong oleh kenaikan
impor bahan baku dan barang modal untuk mendukung aktivitas ekonomi yang menciptakan nilai
tambah lebih tinggi, sehingga masing-masing mampu tumbuh 34,22% dan 44,08% (yoy). Pertumbuhan
ekonomi Indonesia hampir terjadi di seluruh sektor lapangan usaha selama Triwulan III-2022. Sektor
Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 4,83% (yoy).
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Negative

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan upah minimum atau UM
tahun 2023 akan lebih tinggi dibandingkan dengan upah di tahun 2022. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimun tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan
upah tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Menaker dalam rapat
kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11). Meski menyebut naik, Menaker Ida tidak
menyebutkan angka pasti terkait presentase kenaikan upah minimum di tahun 2023. Hal ini
terlihat dari data pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang telah rilis.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan upah minimum atau UM tahun 2023 akan
lebih tinggi dibandingkan dengan upah di tahun 2022. Hal ini terlihat dari data pertumbuhan ekonomi
dan inflasi yang telah rilis.Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis pertumbuhan
ekonomi RI tumbuh sebesar 5,72 persen pada kuartal III/2022. Sementara inflasi tercatat sebesar 5,71
persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada Oktober 2022."Pada dasarnya sudah dapat dilihat
bahwa upah minimun tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Menaker dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa
(8/11).Meski menyebut naik, Menaker Ida tidak menyebutkan angka pasti terkait presentase kenaikan
upah minimum di tahun 2023. Ia hanya menyebut bahwa formula yang dipakai akan merujuk pada
Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Selain itu juga, penetapan upah minimum
akan merujuk pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Salah satunya tertuang pada Pasal
24 PP No 36 Tahun 2021, yakni upah terendah yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berlaku bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan."Upah
minimum (UM) dihitung dengan menggunakan formula penghitungan UM yang memuat variabel
pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dan jika dilihat dari dua indikator itu naik signifikan di tahun 2022
dibandingkan tahun 2021," ujarnya.Ia menjelaskan, terkait penetapan upah minimum ini pihaknya sudah
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melakukan persiapan sejak September 2022. Salah satunya dengan melakukan doalog dengan dewan
pengupahan provinsi."Dimulai dengan beberapa kegiatan dari September sampai berakhir 1 November
2022 dengan melakukan dialog dengan dewan pengupahan provinsi untuk mendapatkan masukkan.
Tahapan ini sudah dilalu dan sudah mendekati penetapan upah minimum 2023," jelasnya.Sebelumnya,
Kemnaker mengatakan soal penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2023 akan diumumkan pada
21 November 2022 oleh masing-masing gubernur. Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota atau
UMK, akan diumumkan setelahnya, yakni pada 30 November 2022 oleh masing-masing bupati atau wali
kota.Terkait itu, Kemnaker akan menyiapkan setidaknya 20 data dari BPS yang akan diolah sebagai dasar
penetapan upah minimum 2023 sesuai dengan PP No.36/2021. Rencananya, hari ini atau besok formula
tersebut akan segera dirilis.
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Negative

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat telah terjadi pemutusan hubungan
kerja (PHK) kepada 10.765 pekerja per September 2022 ini. Angkanya kembali turun menjadi
10.765 kasus per September 2022. Namun, memang terjadi peningkatan sampai dengan
September 2022 ini. Angka ini lebih rendah dibandingkan kasus PHK di 2 tahun sebelumnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)
kepada 10.765 pekerja per September 2022 ini. Angka ini lebih rendah dibandingkan kasus PHK di 2 tahun
sebelumnya."Ini data per September yang diinput yaitu sejumlah 10.765 (kasus PHK)," kata Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan DPR RI, Selasa
(8/11/2022).Berdasarkan data yang dipaparkan Menaker, tercatat telah terjadi pemutusan hubungan
kerja sebanyak 18.911 kasus pada 2019, kemudian melonjak menjadi 386. 877 kasus pada 2020, dan
menurun menjadi 127. 085 kasus pada 2021. Angkanya kembali turun menjadi 10.765 kasus per
September 2022."Saya kira data ini kita bisa lihat PHK cukup tinggi terjadi pada tahun 2020 ketika kita
mengalami pertama kali pandemi COVID-19," ujar Ida.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri sebelumnya
menuturkan bahwa kasus PHK pada 2020 meningkat tajam karena saat itu kasus COVID-19 sedang tinggitingginya."Banyak perusahaan yang terpaksa tutup atau tidak dapat melanjutkan operasi, tinggi sekali
angkanya di 2020 yaitu 386. 877 (kasus PHK)," kata Indah dalam konferensi pers Senin (7/11/2022).Indah
menyampaikan bahwa kasus PHK pada tahun ini menurun drastis, di mana pada Maret 2022 tercatat
1.515 kasus. Namun, memang terjadi peningkatan sampai dengan September 2022 ini.Pihaknya terus
berupaya memediasi pengusaha dan para pekerjanya guna menahan laju atau peningkatan angka
pemutusan hubungan kerja. Harapannya, PHK menjadi langkah paling akhir yang ditempuh."Kemnaker
beserta dengan serikat pekerja/serikat buruh dan juga asosiasi pengusaha terus mengedepankan dialog
untuk benar-benar mencegah PHK dan PHK menjadi jalan yang paling akhir," tambah Indah.Kemnaker
menilai telah terjadi perbaikan kondisi penduduk usia kerja indonesia pasca pandemik COVID-19. Hal itu
tercermin pada data Agustus 2022, yang mana jumlah pengangguran, pekerja yang sementara tidak
bekerja dan mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 turun signifikan.Total penduduk usia
kerja yang terdampak pandemik COVID-19 pada Agustus 2020 ada 29,12 juta orang, turun menjadi 21,32
juta orang pada Agustus 2021, dan turun tajam pada Agustus 2022 menjadi 4,15 juta orang.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih
tinggi dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Persiapan penetapan upah
minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan data
yang akan menjadi salah satu acuan penetapan. "Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala
upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
tahun ini."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,
Selasa.Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021
dengan kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen
dari total PDB pada triwulan III 2022.Ida juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif
terkendali dibandingkan negara-negara lain.Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri
telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada
Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan.Telah
dilakukan juga dialog dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan
yang berada di provinsi untuk mendapatkan masukan.Ida mengakui terdapat beberapa perbedaan
masukan dari unsur pengusaha dan pekerja. Dengan usulan dunia usaha mendorong penetapan
dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan karena
dianggap lebih realistis.Sementara usulan dari unsur pekerja mengatakan bahwa aturan turunan UU
Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah minimum tahun depan dan perlu dikaji ulang agar
dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan adanya kebijakan khusus mempertimbangkan
kenaikan BBM dan krisis global."Kemudian (masukan) berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar
upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
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Summary Perlu didorong penerapan upah di luar upah minimum Jakarta (ANTARA)- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun
2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Persiapan penetapan upah
minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan data
yang akan menjadi salah satu acuan penetapan. "Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala
upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.

Perlu didorong penerapan upah di luar upah minimum Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi
maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun ini."Pada dasarnya sudah
dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum
tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja
dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.Pertumbuhan ekonomi
Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021 dengan kekuatan ekonomi
Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen dari total PDB pada triwulan
III 2022.Ida juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi
Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif terkendali dibandingkan
negara-negara lain.Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak
September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik
perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan.Telah dilakukan juga dialog
dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan yang berada di provinsi
untuk mendapatkan masukan.Ida mengakui terdapat beberapa perbedaan masukan dari unsur
pengusaha dan pekerja. Dengan usulan dunia usaha mendorong penetapan dilakukan menggunakan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan karena dianggap lebih
realistis.Sementara usulan dari unsur pekerja mengatakan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja itu tidak
dapat jadi dasar penetapan upah minimum tahun depan dan perlu dikaji ulang agar dibuka ruang dialog.
Unsur pekerja juga mengusulkan adanya kebijakan khusus mempertimbangkan kenaikan BBM dan krisis
global."Kemudian (masukan) berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni
upah layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
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Summary - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk
2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat
bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum
tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah
dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022
ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik
perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan. "Kemudian
(masukan) berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni upah
layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah..

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif
lebih tinggi dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun
2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan
perbaikan sejak triwulan II 2021 dengan kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah
tangga yang mencapai 50,38 persen dari total PDB pada triwulan III 2022. Ida juga menyoroti bahwa
lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh
dengan laju inflasi tahunan yang relatif terkendali dibandingkan negara-negara lain. Persiapan penetapan
upah minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan. Telah dilakukan juga dialog dengan pihak pengusaha dan serikat
pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan yang berada di provinsi untuk mendapatkan masukan. Ida
mengakui terdapat beberapa perbedaan masukan dari unsur pengusaha dan pekerja. Dengan usulan
dunia usaha mendorong penetapan dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun
2021 tentang Pengupahan karena dianggap lebih realistis. Sementara usulan dari unsur pekerja
mengatakan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah minimum
tahun depan dan perlu dikaji ulang agar dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan adanya
kebijakan khusus mempertimbangkan kenaikan BBM dan krisis global. "Kemudian (masukan) berikutnya
perlu didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala upah," jelas
Menaker Ida Fauziyah.

282

Title

Menaker Sebut UMP 2023 Masih Diformulasikan oleh
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Neutral

Summary 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 masukan-masukan yang diterima dari berbagai pihak
telah disepakati maka akan diumumkan pada 21 November mendatang.

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 masukan-masukan
yang diterima dari berbagai pihak telah disepakati maka akan diumumkan pada 21 November
mendatang.
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Cara Mengetahui Anda Dapat BSU Tahap 7, Siapkan HP dan
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http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095809227/cara-mengetahui-anda-dapatbsu-tahap-7-siapkan-hp-dan-ikuti-langkah-langkah-ini

Positive

Summary Pemerintah sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7, dan bisa diambil di
Kantor Pos. BSU tahap 7 atau BLT subsidi gaji Rp600.000, bisa diambil dan dicairkan di Kantor
Pos yang sudah ditunjuk sebagai penyalur. Untuk bisa mencairkan BSU tahap 7 di Kantor Pos,
Anda terlebih dulu harus mendownload aplikasi PosPay di Play Store atau App Store. Namun,
sebelum bisa mencairkan BLT subsidi gaji Rp600.000, Anda harus mengecek apakah nama
Anda terdaftar sebagai penerima BSU.

Pemerintah sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7, dan bisa diambil di Kantor Pos.
Lantas, bagaimana cara mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima BSU tahap 7? Simak artikel ini
sampai habis.BSU tahap 7 atau BLT subsidi gaji Rp600.000, bisa diambil dan dicairkan di Kantor Pos yang
sudah ditunjuk sebagai penyalur.Untuk bisa mencairkan BSU tahap 7 di Kantor Pos, Anda terlebih dulu
harus mendownload aplikasi PosPay di Play Store atau App Store.Namun, sebelum bisa mencairkan BLT
subsidi gaji Rp600.000, Anda harus mengecek apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima BSU.Untuk
mengecek apakah Anda terdaftar sebagai penerima BSU tahap 7 bisa melakukannya dengan cara sebagai
berikut:1. Menghubungi HRD Perusahaan.2. Melakukan pengecekan pada website Kemnaker
(bsu.kemnaker.go.id)
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Positive

Summary Berikut cara mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 7 melalui Kantor Pos.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan BSU tahap 7 melalui Kantor
Pos pada awal November 2022. Proses penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos juga telah
disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah. "Penyaluran BSU tahap
VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Ida melalui
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada Rabu (2/11/2022).

Berikut cara mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 7 melalui Kantor Pos. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan BSU tahap 7 melalui Kantor Pos pada awal November
2022. Proses penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos juga telah disampaikan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah."Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai
disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada Rabu
(2/11/2022). Pencairan BSU tahao 7 melalui Kantor Pos ditujukan bagi tenaga kerja yang tidak memiliki
rekening bank Himbara atau terdapat masalah pada rekening tersebut. Nantinya penerima BSU tahap 7
dapat mencairkan dana bantuan dengan menunjukkan QRCode yang telah didapatkan melalui aplikasi
Pospay.2. Penerima BSU menunjukkan QRCode yang ditampilkan melalui aplikasi Pospay 3. Bagi
penerima BSU yang tidak memiliki HP, petugas Kantor Pos akan melakukan pengecekan NIK melalui
aplikasi Danom Satuan 4. QRCode discan oleh petugas menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) 5.
Petugas melakukan verifikasi data dan identitas fisik penerima BSU, kemudian melakukan pengambbilan
foto eKTP asli penerima 6.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih
tinggi dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Persiapan penetapan upah
minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan data
yang akan menjadi salah satu acuan penetapan. "Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala
upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
tahun ini."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,
Selasa.Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021
dengan kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen
dari total PDB pada triwulan III 2022.Ida juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif
terkendali dibandingkan negara-negara lain.Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri
telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada
Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan.Telah
dilakukan juga dialog dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan
yang berada di provinsi untuk mendapatkan masukan.Ida mengakui terdapat beberapa perbedaan
masukan dari unsur pengusaha dan pekerja. Dengan usulan dunia usaha mendorong penetapan
dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan karena
dianggap lebih realistis.Sementara usulan dari unsur pekerja mengatakan bahwa aturan turunan UU
Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah minimum tahun depan dan perlu dikaji ulang agar
dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan adanya kebijakan khusus mempertimbangkan
kenaikan BBM dan krisis global."Kemudian (masukan) berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar
upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
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Neutral

Summary Jakarta- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk
2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat
bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum
tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah
dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022
ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik
perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan. "Kemudian
(masukan) berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni upah
layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif
akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta, Selasa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan perbaikan sejak
triwulan II 2021 dengan kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang
mencapai 50,38 persen dari total PDB pada triwulan III 2022. Ida juga menyoroti bahwa lembaga
internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju
inflasi tahunan yang relatif terkendali dibandingkan negara-negara lain. Persiapan penetapan upah
minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu
acuan penetapan. Telah dilakukan juga dialog dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh
serta Dewan Pengupahan yang berada di provinsi untuk mendapatkan masukan. Ida mengakui terdapat
beberapa perbedaan masukan dari unsur pengusaha dan pekerja. Dengan usulan dunia usaha
mendorong penetapan dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan karena dianggap lebih realistis. Sementara usulan dari unsur pekerja mengatakan bahwa
aturan turunan UU Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah minimum tahun depan dan
perlu dikaji ulang agar dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan adanya kebijakan khusus
mempertimbangkan kenaikan BBM dan krisis global. "Kemudian (masukan) berikutnya perlu didorong
penerapan upah di luar upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida
Fauziyah.
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Neutral

Summary Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Perwakilan Tetap RI untuk PBB menghadiri Sidang
Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) Sesi ke-346 di Jenewa Swiss.
Sebagai informasi Indonesia merupakan anggota reguler GB ILO periode 2021-2024 dan
menjadi koordinator negara anggota ASEAN di ILO. Indonesia memiliki suara dalam berbagai
mandat yang berkaitan dengan kerja ILO tersebut. Sidang GB ILO yang berlangsung dari
tanggal 31 Oktober-10 November 2022 tersebut, tercatat peserta dari pemerintah yang
telah menyampaikan kehadirannya dalam accredited persons sebanyak 120 negara.

Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu), dan Perwakilan Tetap RI untuk PBB menghadiri Sidang Governing Body (GB) International
Labour Organization (ILO) Sesi ke-346 di Jenewa Swiss. Sidang GB ILO yang berlangsung dari tanggal 31
Oktober-10 November 2022 tersebut, tercatat peserta dari pemerintah yang telah menyampaikan
kehadirannya dalam accredited persons sebanyak 120 negara.Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, dalam pembahasan agenda INS/3/3 mengenai "follow up to
the resolution on the inclusion of safe and healthy working environment in the framework of
fundamental principles and rights at work" kelompok Kawasan Asia Pasifik (ASPAG) menyampaikan
dukungannya mengenai keputusan tindak lanjut atas masuknya isu Occupational Safety and Health (OSH)
sebagai prinsip dan hak mendasar di dunia kerja."Salah satu keputusan itu termasuk penyusunan
Konvensi ILO dalam mengamandemen beberapa instrumen ILO yang dipengaruhi isu OSH, untuk dibahas
pada Sesi ke-111 International Labour Conference (ILC)," kata Sekjen Anwar Sanusi melalui Siaran Pers
Biro Humas Kemnaker, Selasa (8/11/2022).Sekjen Anwar menegaskan, konvensi pengamandemen
idealnya harus diratifikasi secara luas agar mulai berlaku secepat mungkin. Ia menekankan perlunya
menghormati dan mempertimbangkan mekanisme domestik masing-masing negara anggota untuk
ratifikasi perjanjian internasional.Pada tempat terpisah, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
288

(LBBP)/Wakil Tetap RI untuk PBB, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa, Febrian Alphyanto
Ruddyard menyampaikan, ASEAN yang mengakui bahwa lingkungan kerja yang aman dan sehat
membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah, pengusaha dan pekerja melalui sistem hak, tanggung
jawab dan tugas yang ditetapkan, serta dialog dan kerja sama sosial."ASEAN OSHNET sebagai platform
kerja sama ASEAN berkomitmen meningkatkan dan memperkuat implementasi Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) terus berlanjut, mendorong lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta
mempromosikan kerja sama dan solidaritas antara pusat-pusat K3 di negara-negara anggota ASEAN,"
ucap Febrian.Sebagai informasi Indonesia merupakan anggota reguler GB ILO periode 2021-2024 dan
menjadi koordinator negara anggota ASEAN di ILO. GB ILO merupakan badan eksekutif ILO yang
mengambil keputusan berbagai kebijakan ILO, menetapkan agenda International Labour Conference,
mengesahkan rancangan Programme and Budget ILO, dan memilih Direktur Jenderal ILO. Indonesia
memiliki suara dalam berbagai mandat yang berkaitan dengan kerja ILO tersebut.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih
tinggi dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Persiapan penetapan upah
minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan data
yang akan menjadi salah satu acuan penetapan. "Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala
upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
tahun ini."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,
Selasa.Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021
dengan kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen
dari total PDB pada triwulan III 2022.Ida juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif
terkendali dibandingkan negara-negara lain.Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri
telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada
Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan.Telah
dilakukan juga dialog dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan
yang berada di provinsi untuk mendapatkan masukan.Ida mengakui terdapat beberapa perbedaan
masukan dari unsur pengusaha dan pekerja. Dengan usulan dunia usaha mendorong penetapan
dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan karena
dianggap lebih realistis.Sementara usulan dari unsur pekerja mengatakan bahwa aturan turunan UU
Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah minimum tahun depan dan perlu dikaji ulang agar
dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan adanya kebijakan khusus mempertimbangkan
kenaikan BBM dan krisis global."Kemudian (masukan) berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar
upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih
tinggi dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Persiapan penetapan upah
minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan data
yang akan menjadi salah satu acuan penetapan. "Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala
upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
tahun ini."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,
Selasa.Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021
dengan kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen
dari total PDB pada triwulan III 2022.Ida juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif
terkendali dibandingkan negara-negara lain.Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri
telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada
Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan.Telah
dilakukan juga dialog dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan
yang berada di provinsi untuk mendapatkan masukan.Ida mengakui terdapat beberapa perbedaan
masukan dari unsur pengusaha dan pekerja. Dengan usulan dunia usaha mendorong penetapan
dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan karena
dianggap lebih realistis.Sementara usulan dari unsur pekerja mengatakan bahwa aturan turunan UU
Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah minimum tahun depan dan perlu dikaji ulang agar
dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan adanya kebijakan khusus mempertimbangkan
kenaikan BBM dan krisis global."Kemudian (masukan) berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar
upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
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Summary Com- Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan kembali pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang kembali mencatatkan kinerja impresif saat ini, di tengah
pelambatan pertumbuhan ekonomi global dengan perkiraan akan terjadinya resesi yang
melanda dunia pada 2023. Artinya, mereka sepakat dengan kita bahwa Indonesia Indonesia
bisa menjadi the bright spot in the dark, jadi masih bisa keluar dari resesi di tahun depan,"
ungkap Menko Airlangga optimistis. "Tren pertumbuhan ekonomi solid sejak awal tahun
2022," ujar Airlangga Hartarto. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2022 ini
akan dapat menjadi bekal yang cukup kuat untuk menghadapi potensi resesi global di 2023.

Jakarta - ekpos. com - Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan kembali pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang kembali mencatatkan kinerja impresif saat ini, di tengah pelambatan
pertumbuhan ekonomi global dengan perkiraan akan terjadinya resesi yang melanda dunia pada 2023.
"Tren pertumbuhan ekonomi solid sejak awal tahun 2022," ujar Airlangga Hartarto. "Pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2022 ini akan dapat menjadi bekal yang cukup kuat untuk
menghadapi potensi resesi global di 2023. Di sisi lain, Indonesia juga mengalami deflasi di bulan terakhir
sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi berkualitas," sambung Airlangga. "Kita juga terus melanjutkan
reformasi struktural yang dilakukan melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja," papar papar
Menko Perekonomian dalam konfrensi pers PDB Triwulan III-2022 yang juga dihadiri Menteri
Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Dirjen PHIJSK Kementerian Ketenagakerjaan Indah
Anggoro Putri, Senin (7/11). Ketua Umum Partai Golkar menjelaskan, berbagai langkah yang dilakukan
merupakan upaya untuk menghindari resesi global di tahun 2023. "Kita ketahui bahwa OECD, IMF, EDB,
dan World Bank sama-sama memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 4,8-5,1%. Artinya, mereka
sepakat dengan kita bahwa Indonesia Indonesia bisa menjadi the bright spot in the dark, jadi masih bisa
keluar dari resesi di tahun depan," ungkap Menko Airlangga optimistis. Saat ini, ujar Ketua Komite
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Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu, Indonesia bersiap menggelar
pertemuan tingkat tinggi G20 sebagai puncak dari Presidensi G20 Indonesia. Terkait dengan
penyelenggaraan KTT G20, yang dihelat 15-16 November mendatang di Nusa Dua, Bali, Airlangga
menyampaikan, entu G20 akan membuat perekonomian Indonesia secara nasional baik, tegasnya. "Dari
segi recognition, Indonesia akan menjadi perhatian dunia. Nah, ini membawa dampak positif ke depan.
Apalagi pada saat G20 ini ekonomi Indonesia tumbuhnya baik di 5,72%. Inflasi juga kita bisa tekan, turun
di 5,7%. Jadi kita kita dalam performance yang baik memimpin G20. Kita sebelumnya juga memegang
keketuaan ASEAN. Semua ini tentu akan membuat Indonesia semakin diperhitungkan," papar Ketua
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu. Airlangga menjabarkan, dengan ditopang oleh
fundamental ekonomi dalam negeri yang kuat, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap terjaga. "Capaian
ini patut kita syukuri karena ini membuktikan bahwa roda pemulihan ekonomi domestik terus bergerak
cepat di tengah pelambatan ekonomi global yang sedang berlangsung," tuturnya. Pertumbuhan ekonomi
Indonesia hampir terjadi di seluruh sektor lapangan usaha selama Triwulan III-2022. Sektor Industri
Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 4,83% (yoy). Sektor utama lainnya,
seperti Sektor Pertambangan dan Pertanian mengalami pertumbuhan, masing-masing sebesar 3,22%
(yoy) dan 1,65% (yoy). Di saat yang sama, Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor
dengan pertumbuhan paling tinggi yakni sebesar 25,81% (yoy), diikuti Akomodasi dan Makanan minuman
17,83% (yoy) dan Administrasi Pemerintahan 12,42% (yoy). Secara umum, pulihnya berbagai sektor
usaha di Triwulan III-2022 juga mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Melansir data per
Agustus 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat menjadi 68,63% dan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 5,86%, lebih baik dibandingkan tahun 2021. Sektor
Pertanian menjadi sektor usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling besar.
Selain itu, keyakinan dunia usaha untuk mulai merekrut pegawai juga tercermin dari peningkatan
persentase komposisi penduduk bekerja di kegiatan formal sebesar 0,14% (dibandingkan Agustus 2020).
Aktivitas ekonomi yang terus pulih telah berhasil menurunkan jumlah penduduk usia kerja yang
terdampak Covid-19 menjadi sebesar 4,15 juta orang di Agustus 2022, lebih baik dibandingkan tahun lalu
dengan penurunan sebesar 17,17% (yoy). (Red).
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Summary Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadiri
Governing Body International Labour Organization (GB ILO) ke-346 di Jenewa, Swiss.
Indonesia merupakan anggota reguler GB ILO periode 2021-2024.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadiri Governing Body
International Labour Organization (GB ILO) ke-346 di Jenewa, Swiss. Indonesia merupakan anggota
reguler GB ILO periode 2021-2024.Dalam forum yang berlangsung dinamis tersebut, Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkapkan adanya ketimpangan sangat kompleks di hampir semua
negara, maupun 'ketidaksetaraan horizontal', atau perbedaan pendapatan antarkelompok dan lain
sebagainya."Tingkat ketimpangan yang tinggi mengandung risiko yang dapat memperlambat
pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, melemahkan mobilitas sosial dan meningkatkan risiko
sosial dan ketidakstabilan politik,' kata Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta,
Selasa (8/11/2022).Menurut Anwar Sanusi, dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19 dan krisis
yang sedang berlangsung seperti terganggunya rantai pasokan, inflasi yang tinggi, ketegangan geopolitik,
dan bencana akibat perubahan iklim, membuat ketidaksetaraan semakin buruk."Berbicara atas nama
negara Anggota ASEAN mengungkapkan pentingnya mengurangi ketidaksetaraan di dunia kerja, sebagai
sarana untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan aman untuk semua,"
ujar Anwar.Ditambahkan Sekjen Anwar, ASEAN memandang perlunya ILO untuk melibatkan organisasi
regional seperti ASEAN dan pihak-pihak terkait untuk mempercepat implementasi strategi ILO. Langkah
ini diperlukan untuk mengurangi dan mencegah ketidaksetaraan di dunia kerja periode 2022-2027, serta
mencerminkan semangat kesetaraan, keragaman, dan inklusivitas."ASEAN menantikan elaborasi lebih
lanjut tentang strategi dan peta jalan dari ILO untuk menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam
tindakan nyata untuk mempromosikan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan aman bagi pekerja
kita,' tutur Anwar.Anwar Sanusi menegaskan negara-negara ASEAN telah berkomitmen mengatasi
dampak ketimpangan akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut dilakukan dengan mengeluarkan berbagai
kebijakan serta program dan proyek untuk mengatasi ketimpangan vertikal dan ketimpangan horizontal.
"Seperti ketimpangan upah, gender, dan akses terhadap perlindungan sosial, ekonomi dan kesempatan
kerja yang layak," tegas Anwar.Anwar Sanusi mengungkapkan ASEAN juga telah mengesahkan
Pernyataan Bersama Menteri Tenaga Kerja ASEAN untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja,
khususnya dengan mengurangi ketimpangan tenaga kerja dan pekerja migran yang terkena dampak
pandemi pada tahun 2020."ASEAN juga akan terus bekerja sama dalam meningkatkan portabilitas
manfaat jaminan sosial bagi pekerja migran melalui pertukaran informasi dan data serta koordinasi yang
lebih erat antar lembaga jaminan sosial. Komitmen ini telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja ASEAN
dan akan disahkan oleh Pemimpin ASEAN November ini," pungkas Sekjen Anwar Sanusi.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong setiap pemerintah daerah (Pemda)
menyelenggarakan Job Fair untuk menemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja.
"Hampir semua dinas tenaga kerja dan dengan dana APBD memiliki program Job Fair, arahan
Bu Menteri (Ida Fauziyah) kita dorong Job Fair ini dilakukan secara masif dan semuanya gratis
bagi para pencari kerja," ujar Indah dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Kuartal III dikutip, Selasa (8/11/2022). Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari
pandemi Covid-19 yang menyisakan peningkatan angka pengangguran pada dua tahun
terkahir. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, tingkat pengangguran
terbuka (TPT) per Agustus 2022 baru turun sebesar 0,63 persen dibandingkan dengan
Agustus 2021.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong setiap pemerintah daerah (Pemda)
menyelenggarakan Job Fair untuk menemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja. Hal ini bertujuan
untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 yang menyisakan peningkatan angka pengangguran
pada dua tahun terkahir.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per
Agustus 2022 baru turun sebesar 0,63 persen dibandingkan dengan Agustus 2021."Hampir semua dinas
tenaga kerja dan dengan dana APBD memiliki program Job Fair, arahan Bu Menteri (Ida Fauziyah) kita
dorong Job Fair ini dilakukan secara masif dan semuanya gratis bagi para pencari kerja," ujar Indah dalam
konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III dikutip, Selasa (8/11/2022).Indah
menambahkan, langkah lain untuk mengurangi tingkat pengangguran yang disebabkan oleh pemutusan
hubungan kerja (PHK), Kemnaker juga memiliki program Jaminan Kehilangan Pekerjaaan (JKP)."Ada tiga
manfaat, yaitu manfaat yang tunai, pelatihan dan manfaat lowongan kerja. Ini bagi para teman-teman
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pekerja kita yang terpaksa sudah kena PHK, maka kita dorong untuk ikut JKP," tuturnya.Dia
menyampaikan agar masyarakat jangan hanya mengambil manfaat materil saja berupa uang tunai yang
diberikan oleh negara, tetapi diharapkan juga mengikuti pelatihan gratis yang sudah disediakan agar skill
atau keterampilan juga meningkat."Kita pastikan mereka tidak terlena dengan menerima uang pesangon,
tetapi dengan enam bulan maksimal mereka sudah harus dapat pekerjaan baru yang mungkin lebih baik,
makanya ada program pelatihan untuk reskiling, up skiling," ucapnya.Program selanjutnya adalah Kartu
Prakerja, yang diharapkan bisa efektif mengurangi tingkat pengangguran yang disebabkan oleh
peningkatan jumlah angkatan kerja tahunan. Data per Agustus 2022, jumlah angkatan kerja baru
meningkat sebanyak 35 juta orang menjadi 143,73 juta orang."Jadi kita sikapi isu PHK ini jangan terlalu
panik karena kita ada beberapa upaya semaksimal mungkin," kata dia.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih
tinggi dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Persiapan penetapan upah
minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan data
yang akan menjadi salah satu acuan penetapan. "Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala
upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
tahun ini."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021 dengan
kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen dari total
PDB pada triwulan III 2022. Ida juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif
terkendali dibandingkan negara-negara lain. Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri
telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada
Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan. Telah
dilakukan juga dialog dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan
yang berada di provinsi untuk mendapatkan masukan. Ida mengakui terdapat beberapa perbedaan
masukan dari unsur pengusaha dan pekerja. Dengan usulan dunia usaha mendorong penetapan
dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan karena
dianggap lebih realistis. Sementara usulan dari unsur pekerja mengatakan bahwa aturan turunan UU
Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah minimum tahun depan dan perlu dikaji ulang agar
dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan adanya kebijakan khusus mempertimbangkan
kenaikan BBM dan krisis global."Kemudian (masukan) berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar
upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
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Summary Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kembali pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang kembali mencatatkan kinerja impresif saat ini, di tengah pelambatan
pertumbuhan ekonomi global dengan perkiraan akan terjadinya resesi yang melanda dunia
pada 2023. Artinya, mereka sepakat dengan kita bahwa Indonesia Indonesia bisa menjadi
the bright spot in the dark, jadi masih bisa keluar dari resesi di tahun depan," ungkap Menko
Airlangga optimistis. "Tren pertumbuhan ekonomi solid sejak awal tahun 2022," ujar
Airlangga Hartarto. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2022 ini akan dapat
menjadi bekal yang cukup kuat untuk menghadapi potensi resesi global di 2023.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
kembali mencatatkan kinerja impresif saat ini, di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi global
dengan perkiraan akan terjadinya resesi yang melanda dunia pada 2023. "Tren pertumbuhan ekonomi
solid sejak awal tahun 2022," ujar Airlangga Hartarto."Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan
III-2022 ini akan dapat menjadi bekal yang cukup kuat untuk menghadapi potensi resesi global di 2023.
Di sisi lain, Indonesia juga mengalami deflasi di bulan terakhir sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi
berkualitas," sambung Airlangga. "Kita juga terus melanjutkan reformasi struktural yang dilakukan
melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja," papar papar Menko Perekonomian dalam konfrensi
pers PDB Triwulan III-2022 yang juga dihadiri Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan
Dirjen PHIJSK Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri, Senin (7/11).Ketua Umum Partai
Golkar menjelaskan, berbagai langkah yang dilakukan merupakan upaya untuk menghindari resesi global
di tahun 2023. "Kita ketahui bahwa OECD, IMF, EDB, dan World Bank sama-sama memprediksi
pertumbuhan ekonomi Indonesia di 4,8-5,1%. Artinya, mereka sepakat dengan kita bahwa Indonesia
Indonesia bisa menjadi the bright spot in the dark, jadi masih bisa keluar dari resesi di tahun depan,"
ungkap Menko Airlangga optimistis.Saat ini, ujar Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu, Indonesia bersiap menggelar pertemuan tingkat tinggi G20 sebagai
298

puncak dari Presidensi G20 Indonesia. Terkait dengan penyelenggaraan KTT G20, yang dihelat 15-16
November mendatang di Nusa Dua, Bali, Airlangga menyampaikan, "Tentu G20 akan membuat
perekonomian Indonesia secara nasional baik," tegasnya."Dari segi recognition, Indonesia akan menjadi
perhatian dunia. Nah, ini membawa dampak positif ke depan. Apalagi pada saat G20 ini ekonomi
Indonesia tumbuhnya baik di 5,72%. Inflasi juga kita bisa tekan, turun di 5,7%. Jadi kita kita dalam
performance yang baik memimpin G20. Kita sebelumnya juga memegang keketuaan ASEAN. Semua ini
tentu akan membuat Indonesia semakin diperhitungkan," papar Ketua Dewan Nasional Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) itu.Airlangga menjabarkan, dengan ditopang oleh fundamental ekonomi dalam
negeri yang kuat, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap terjaga. "Capaian ini patut kita syukuri karena
ini membuktikan bahwa roda pemulihan ekonomi domestik terus bergerak cepat di tengah pelambatan
ekonomi global yang sedang berlangsung," tuturnya.Pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir terjadi di
seluruh sektor lapangan usaha selama Triwulan III-2022. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor
terbesar PDB tumbuh positif sebesar 4,83% (yoy). Sektor utama lainnya, seperti Sektor Pertambangan
dan Pertanian mengalami pertumbuhan, masing-masing sebesar 3,22% (yoy) dan 1,65% (yoy). Di saat
yang sama, Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor dengan pertumbuhan paling tinggi
yakni sebesar 25,81% (yoy), diikuti Akomodasi dan Makanan minuman 17,83% (yoy), dan Administrasi
Pemerintahan 12,42% (yoy).Secara umum, pulihnya berbagai sektor usaha di Triwulan III-2022 juga
mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Melansir data per Agustus 2022, Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat menjadi 68,63% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
menurun menjadi 5,86%, lebih baik dibandingkan tahun 2021.Sektor Pertanian menjadi sektor usaha
yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling besar.Selain itu, keyakinan dunia usaha
untuk mulai merekrut pegawai juga tercermin dari peningkatan persentase komposisi penduduk bekerja
di kegiatan formal sebesar 0,14% (dibandingkan Agustus 2020).Aktivitas ekonomi yang terus pulih telah
berhasil menurunkan jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 menjadi sebesar 4,15 juta
orang di Agustus 2022, lebih baik dibandingkan tahun lalu dengan penurunan sebesar 17,17% (yoy).
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan upah minimum tahun 2023
akan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun ini, jika mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023
relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI
di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Persiapan penetapan upah minimum untuk
2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan
menjadi salah satu acuan penetapan. "Kemudian (masukan) berikutnya perlu didorong
penerapan upah di luar upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala upah," jelas
Menaker Ida Fauziyah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan upah minimum tahun 2023 akan relatif
lebih tinggi dibandingkan tahun ini, jika mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,
Selasa.Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021
dengan kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen
dari total PDB pada triwulan III 2022.Ida juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif
terkendali dibandingkan negara-negara lain.Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri
telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada
Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan.Telah
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dilakukan juga dialog dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan
yang berada di provinsi untuk mendapatkan masukan.Ida mengakui terdapat beberapa perbedaan
masukan dari unsur pengusaha dan pekerja. Dengan usulan dunia usaha mendorong penetapan
dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan karena
dianggap lebih realistis.Sementara usulan dari unsur pekerja mengatakan bahwa aturan turunan UU
Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah minimum tahun depan dan perlu dikaji ulang agar
dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan adanya kebijakan khusus mempertimbangkan
kenaikan BBM dan krisis global."Kemudian (masukan) berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar
upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
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Negative

Summary Hal itu berdampak pada penerbangan sekitar 12 ribu penumpang. Tindakan para pilot yang
menolak bekerja ini mengganggu penerbangan sekitar 12 ribu penumpang.

Pemogokan dilakukan karena pilot menuntut dana pensiun dan gaji dipulihkan.Pemogokan
memperburuk kesengsaraan yang dihadapi maskapai itu, yang telah mengalami kerugian selama
bertahun-tahun. Maskapai memperkirakan aksi mogok yang berlanjut akan memberikan kerugian
sebesar 2,5 juta dolar AS (Rp391,8 miliar) per hari.Melansir RFI, Kenya Airways menyampaikan bahwa
pemogokan para bertentangan dengan perintah pengadilan."Karena tindakan industri yang melanggar
hukum yang sedang berlangsung oleh Asosiasi Pilot Maskapai Kenya (KALPA), sebagian besar
penerbangan kami telah dibatalkan," kata Kenya Airways. Pada hari Minggu (6/11), Menteri Transportasi
Kipchumba Murkomen mendesak para pilot untuk kembali bekerja dan memperingatkan mereka agar
tidak menentang perintah pengadilan."Mempertimbangkan pembangkangan KALPA dan pengabaian
total mereka terhadap perintah pengadilan yang ada, yang merupakan inti dari supremasi hukum,
Kementerian Tenaga Kerja sekarang harus mengaktifkan prosedur yang mengatur hubungan industrial,"
kata Murkomen.Maskapai pekan lalu telah memenangkan perintah pengadilan untuk menghentikan
pemogokan, tapi KALPA mengatakan bahwa aksi mogok pilot bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.
KALPA dilaporkan akan dipanggil pengadilan karena gagal memenuhi perintah untuk tidak melancarkan
pemogokan.Melansir VOA News, Allan Kilavuka, pemimpin Kenya Airways menyebut pemogokan itu
ilegal dan mengancam akan mengambil tindakan disipliner terhadap pilot, yang mengambil cuti sakit
untuk berpartisipasi dalam aksi mogok.Pada Senin pagi, ada 132 dari 400 pilot maskapai terdaftar di tim
operasi maskapai sebagai tidak layak terbang, yang berarti mereka dinyatakan sakit.Kilavuka
mengatakan, dalam perjanjian perundingan bersama, pilot dilarang untuk berhenti bekerja selama lebih
dari 48 jam, yang menbuat pilot dapat menghadapi tindakan pemecatan.Para pilot melakukan
pemogokan karena manajemen maskapai telah menolak untuk mengatasi keluhan mereka. Mereka
menuntut maskapai mengatasi masalah dana pensiun dan gaji.Tindakan para pilot yang menolak bekerja
ini mengganggu penerbangan sekitar 12 ribu penumpang. Aksi mogok pada Minggu menyebabkan 56
penerbangan dibatalkan, dan di hari ketiga aksi mogok berdampak pada 47 penerbangan. Sekitar 2 ribu
penumpang yang terdampak telah terbang setelah 23 pilot bertugas.Kenya Airways menyarakan agar
penumpang untuk tidak bepergian ke Bandara Internasional Jomo Kenyatta, jika penerbangan mereka
tidak ada dalam jadwal operasi.Aksi itu membuat maskapai mulai mempekerjakan kapten dan perwira
pertama, sebuah langkah yang dapat meningkatkan perselisihan yang sedang berlangsung.Maskapai
tersebut setiap tahunnya menerbangkan lebih dari 4 juta penumpang ke 42 tujuan dan merupakan salah
satu maskapai terbesar di Afrika.Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang
dirinyaIDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis
yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
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Summary Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengumumkan rata-rata upah minimum
nasional dan upah minimum provinsi atau UMP 2023 pada 21 November 2022. "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).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa terdapat perbedaan pendapat
antara pengusaha dan buruh terkait penghitungan upah minimum menggunakan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. "Terdapat beberapa masukan dari unsur pengusaha yang
tetap menginginkan PP 36 tahun 2021 karena menganggap bahwa PP 36 tahun 2021 lebih realistis," kata
Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).Menaker menjelaskan, sisi
pengusaha bersikukuh penetapan Upah minimum tahun 2023 tetap mengacu pada PP 36 tahun 2021.
Kemudian, pengusaha juga memberikan masukan agar PP 36 tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum
ada perubahan lain. Pengusaha juga memberikan masukan, bahwa kenaikan BBM tidak bisa dikaitkan
dengan kenaikan upah minimum, karena pengusaha juga merasakan dampak dari kenaikan BBM. Di sisi
lain, Kementerian Ketenagakerjaan juga mendapatkan masukan dari para pekerja atau buruh yang
bertolak belakang dengan masukan dari pengusaha. "Mereka menyampaikan bahwa PP 36 tahun 2021
tidak bisa menjadi dasar penetapan upah minimum," ujar Ida Fauziyah.Kemudian, pekerja atau buruh
menyebut formula penetapan upah minimum berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 perlu dikaji agar
dibuka ruang dialog. Selain itu, mereka juga menyarankan perlu didorong penerapan upah di luar upah
minimum, seperti upah layak seperti struktur skala upah. Di samping itu, Kemnaker juga telah melakukan
serap aspirasi sesuai dengan PP 36 tahun 2021 bersama dewan pengupahan. Adapun masukan dari
Dewan pengupahan, yakni upah minimum UMP diusulkan untuk ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.
Dewan pengupahan menilai upah minimum dengan dasar PP 36 tahun 2021 dipandang tidak adil, serta
diperlukan kepastian hukum atas gugatan upah minimum tahun 2022 di beberapa wilayah. "Saya kira ini
yang sudah kami lakukan sampai hari ini menyerap aspirasi dari stakeholder, baik dari mulai dari temanteman di dewan pengupahan kemudian Serikat Pekerja serikat buruh," pungkas Menaker.Sebelumnya,
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
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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 ke3, 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.
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Summary bicaranetwork.com- Menaker Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun ini.

bicaranetwork.com - Menaker Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun ini.
"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi ," ujar Menaker
dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia, sambung Menaker, terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021 dengan
kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen dari total
PDB pada triwulan III 2022 sehingga mempengaruhi upah minimum. Ida juga menyoroti bahwa lembaga
internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju
inflasi tahunan yang relatif terkendali dibandingkan negara-negara lain. Persiapan penetapan upah
minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu
acuan penetapan. Telah dilakukan juga dialog dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh
serta Dewan Pengupahan yang berada di provinsi untuk mendapatkan masukan. Ida mengakui terdapat
beberapa perbedaan masukan dari unsur pengusaha dan pekerja. Dengan usulan dunia usaha
mendorong penetapan dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan karena dianggap lebih realistis. Sementara usulan dari unsur pekerja mengatakan bahwa
aturan turunan UU Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah minimum tahun depan dan
perlu dikaji ulang agar dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan adanya kebijakan khusus
mempertimbangkan kenaikan BBM dan krisis global. "Kemudian (masukan) berikutnya perlu didorong
penerapan upah di luar upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida
Fauziyah.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif
meningkat dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah
minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat
kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Com dengan
judul: Menaker: Upah minimum 2023 akan relatif lebih tinggi dibanding 2022. Persiapan
penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika
Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal
permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif meningkat dibandingkan
tahun ini."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,
Selasa.Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021
dengan kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen
dari total PDB pada triwulan III 2022.Ida juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif
terkendali dibandingkan negara-negara lain.Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri
telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada
Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan.Telah
dilakukan juga dialog dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan
yang berada di provinsi untuk mendapatkan masukan.Berita ini telah tayang di Antaranews. com dengan
judul: Menaker: Upah minimum 2023 akan relatif lebih tinggi dibanding 2022
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa upah minimum tahun
2023 akan naik. Dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi, lanjut Menaker, penetapan
upah minimum juga meliputi penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) dan upah
minimum kabupaten/kota (UMK).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa upah minimum tahun 2023 akan
naik. Hal ini mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan."Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula
perhitungan upah minimum yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Jika kita melihat
kedua indikator ini, pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan
lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum tahun 2022," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan
Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).Dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi, lanjut Menaker,
penetapan upah minimum juga meliputi penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK).Menaker menjelaskan, penyesuaian UMP dan UMK ini meliputi 20 jenis data yang
didapat Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian diserahkan kepada Kemenaker."Kementerian
Ketenagakerjaan kami sampaikan nantinya kepada seluruh gubernur seluruh Indonesia. Selanjutnya,
kami juga telah melakukan serangkaian persiapan dalam rangka penetapan upah minimum tahun 2023
yang dimulai dengan melakukan beberapa kegiatan," ucapnya.Dalam penetapan upah minimum telah
dilakukan dengan menyerap aspirasi sesuai dengan PP 36 Tahun 2021, di mana Dewan Pengupahan yang
memberikan masukan."Seperti masukannya ini yang kami peroleh dari Dewan Pengupahan. Upah
minimum dengan dasar PP 36 2021 dipandang tidak adil. Kemudian yang berikutnya masukannya adalah
perlu kepastian hukum atas gugatan upah minimum Tahun 2022 di beberapa wilayah," papar
Menaker.Selain itu juga masukan dari para pengusaha pun seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
yang mengusulkan agar upah minimum masih mengacu PP 36/2021 aturan turunan dari UU Cipta
Kerja."Masukan dari unsur pengusaha ini bisa dikonfirmasi kepada teman-teman Kadin yang tetap
menginginkan PP 36/2021. Karena menganggap bahwa PP 36/2021 lebih realistis. Kemudian, penetapan
upah minimum tahun 2003 tetap mengacu pada PP 36/2021," jelasnya.Menteri dari Politisi PKB ini
mengakui bahwa usulan dari para pengusaha jelas tidak selaras dengan serikat pekerja/serikat buruh
yang menolak upah minimum masih menggunakan formula PP 36/2021."Kami juga mendapatkan
masukan dari para pekerja atau buruh yang telah bertolak belakang tentu saja dengan yang disampaikan
oleh teman-teman dari Apindo dan Kadin. Mereka menyampaikan bahwa PP 36/2021 tidak bisa jadi dasar
penetapan upah minimum," ungkapnya.Maka dari itu, mengenai gaji, lanjut Menaker, diperlukan dialog
antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh. "Berikutnya, perlu didorong penerapan upah di
luar upah minimum yakni upah layak. Seperti struktur skala upah. Saya kira ini yang sudah kami lakukan
sampai hari ini, menyerap aspirasi dari stakeholder baik dari mulai dari teman-teman di Dewan
Pengupahan, serikat pekerja/serikat buruh maupun teman-teman pengusaha," pungkas dia.
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Summary JAKARTA- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kembali pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang kembali mencatatkan kinerja impresif saat ini, di tengah
pelambatan pertumbuhan ekonomi global dengan perkiraan akan terjadinya resesi yang
melanda dunia pada 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2022 ini akan
dapat menjadi bekal yang cukup kuat untuk menghadapi potensi resesi global di 2023.

JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kembali pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang kembali mencatatkan kinerja impresif saat ini, di tengah pelambatan pertumbuhan
ekonomi global dengan perkiraan akan terjadinya resesi yang melanda dunia pada 2023."Tren
pertumbuhan ekonomi solid sejak awal tahun 2022," ujar Airlangga Hartarto.Pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada Triwulan III-2022 ini akan dapat menjadi bekal yang cukup kuat untuk menghadapi
potensi resesi global di 2023. Di sisi lain, Indonesia juga mengalami deflasi di bulan terakhir sehingga
pertumbuhan ekonomi menjadi berkualitas, sambung Airlangga."Kita juga terus melanjutkan reformasi
struktural yang dilakukan melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja," papar papar Menko
Perekonomian dalam konfrensi pers PDB Triwulan III-2022 yang juga dihadiri Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita dan Dirjen PHIJSK Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri, Senin
(7/11).Ketua Umum Partai Golkar menjelaskan, berbagai langkah yang dilakukan merupakan upaya untuk
menghindari resesi global di tahun 2023."Kita ketahui bahwa OECD, IMF, EDB, dan World Bank samasama memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 4,8-5,1%. Artinya, mereka sepakat dengan kita
bahwa Indonesia Indonesia bisa menjadi the bright spot in the dark, jadi masih bisa keluar dari resesi di
tahun depan," ungkap Menko Airlangga optimistis.Saat ini, ujar Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu, Indonesia bersiap menggelar pertemuan tingkat tinggi G20
sebagai puncak dari Presidensi G20 Indonesia.Terkait dengan penyelenggaraan KTT G20, yang dihelat 1516 November mendatang di Nusa Dua, Bali, Airlangga menyampaikan, "Tentu G20akan membuat
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perekonomian Indonesia secara nasional baik," tegasnya."Dari segi recognition, Indonesia akan menjadi
perhatian dunia. Nah, ini membawa dampak positif ke depan. Apalagi pada saat G20 ini ekonomi
Indonesia tumbuhnya baik di 5,72%. Inflasi juga kita bisa tekan, turun di 5,7%. Jadi kita kita dalam
performance yang baik memimpin G20. Kita sebelumnya juga memegang keketuaan ASEAN. Semua ini
tentu akan membuat Indonesia semakin diperhitungkan," papar Ketua Dewan Nasional Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) itu.Airlangga menjabarkan, dengan ditopang oleh fundamental ekonomi dalam
negeri yang kuat, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap terjaga."Capaian ini patut kita syukuri karena
ini membuktikan bahwa roda pemulihan ekonomi domestik terus bergerak cepat di tengah pelambatan
ekonomi global yang sedang berlangsung," tuturnya.Pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir terjadi di
seluruh sektor lapangan usaha selama Triwulan III-2022.Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor
terbesar PDB tumbuh positif sebesar 4,83% (yoy). Sektor utama lainnya, seperti Sektor Pertambangan
dan Pertanian mengalami pertumbuhan, masing-masing sebesar 3,22% (yoy) dan 1,65% (yoy).Di saat
yang sama, Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor dengan pertumbuhan paling tinggi
yakni sebesar 25,81% (yoy), diikuti Akomodasi dan Makanan minuman 17,83% (yoy), dan Administrasi
Pemerintahan 12,42% (yoy).Secara umum, pulihnya berbagai sektor usaha di Triwulan III-2022 juga
mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Melansir data per Agustus 2022, Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat menjadi 68,63% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
menurun menjadi 5,86%, lebih baik dibandingkan tahun 2021.Sektor Pertanian menjadi sektor usaha
yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling besar.Selain itu, keyakinan dunia usaha
untuk mulai merekrut pegawai juga tercermin dari peningkatan persentase komposisi penduduk bekerja
di kegiatan formal sebesar 0,14% (dibandingkan Agustus 2020).Aktivitas ekonomi yang terus pulih telah
berhasil menurunkan jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 menjadi sebesar 4,15 juta
orang di Agustus 2022, lebih baik dibandingkan tahun lalu dengan penurunan sebesar 17,17% (yoy).[]

309

Title

Menaker Sebut Upah Minimum 2023 Akan Relatif Lebih Tinggi Author
Dibanding 2022, Ini Alasannya

Koran Jakarta

Media

Koran Jakarta

Reporter

Date

08 November 2022

Tone

Link

http://koran-jakarta.com/menaker-sebut-upah-minimum-2023-akan-relatif-lebih-tinggidibanding-2022-ini-alasannya

Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih
tinggi dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/11). Masih Dihitung,
Menaker Ida Ungkap UMP 2023 Bakal Ditetapkan 21 November. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
tahun ini."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa
(8/11).Kabar Gembira untuk Pekerja, BSU Tahap VII Sudah Mulai Disalurkan Lewat Kantor
PosPertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021
dengan kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen
dari total PDB pada triwulan III 2022.Ida juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif
terkendali dibandingkan negara-negara lain.Menaker Minta Masyarakat Sekitar Berperan Aktif
Membangun IKNPersiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September
2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal
310

permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan.Telah dilakukan juga dialog dengan
pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan yang berada di provinsi untuk
mendapatkan masukan.Ida mengakui terdapat beberapa perbedaan masukan dari unsur pengusaha dan
pekerja. Dengan usulan dunia usaha mendorong penetapan dilakukan menggunakan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan karena dianggap lebih realistis.Masih Dihitung,
Menaker Ida Ungkap UMP 2023 Bakal Ditetapkan 21 NovemberSementara usulan dari unsur pekerja
mengatakan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah minimum
tahun depan dan perlu dikaji ulang agar dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan adanya
kebijakan khusus mempertimbangkan kenaikan BBM dan krisis global."Kemudian (masukan) berikutnya
perlu didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala upah," jelas
Menaker Ida Fauziyah.Kabar Gembira! Segera Cair, Ini Syarat Terbaru Calon Penerima Bantuan Subsidi
Upah Rp600 Ribu12Tampilkan semua Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan
dengan mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023
akan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun ini."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/11).Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan
perbaikan sejak triwulan II 2021 dengan kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah
tangga yang mencapai 50,38 persen dari total PDB pada triwulan III 2022.Ida juga menyoroti bahwa
lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh
dengan laju inflasi tahunan yang relatif terkendali dibandingkan negara-negara lain.Kabar Gembira untuk
Pekerja, BSU Tahap VII Sudah Mulai Disalurkan Lewat Kantor PosPersiapan penetapan upah minimum
untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan
menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu
acuan penetapan.Telah dilakukan juga dialog dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh
serta Dewan Pengupahan yang berada di provinsi untuk mendapatkan masukan.Ida mengakui terdapat
beberapa perbedaan masukan dari unsur pengusaha dan pekerja. Dengan usulan dunia usaha
mendorong penetapan dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan karena dianggap lebih realistis.Sementara usulan dari unsur pekerja mengatakan bahwa
aturan turunan UU Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah minimum tahun depan dan
perlu dikaji ulang agar dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan adanya kebijakan khusus
mempertimbangkan kenaikan BBM dan krisis global.Resmi, Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama
2023"Kemudian (masukan) berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni upah
layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
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Negative

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan besaran upah minimum (UM)
2023 akan lebih tinggi dibandingkan UM tahun 2022. Menaker Dorong Semakin Banyak
Perusahaan Terapkan SMK3. Masih Dihitung, Menaker Ida Ungkap UMP 2023 Bakal
Ditetapkan 21 November. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan
besaran upah minimum (UM) 2023 akan lebih tinggi dibandingkan UM tahun 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan besaran upah minimum (UM) 2023 akan
lebih tinggi dibandingkan UM tahun 2022. Ini seiring dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang
terjadi di Indonesia."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan
lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi,"
kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip dari
Antara, Selasa (8/11).Resmi, Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023Ida menambahkan,
pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021 dengan kekuatan
ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen dari total PDB pada
triwulan III 2022.Ia juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan
ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif terkendali
dibandingkan negara-negara lain.Menaker Dorong Semakin Banyak Perusahaan Terapkan
SMK3Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika
Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan
data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan."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.Ida menambahkan, masukan-masukan untuk
memformulasikan UMP 2023 tersebut diterima dari kalangan serikat pekerja, buruh, pengusaha, dan
para pemangku kepentingan terkait."Kami sudah mendengarkan masukan dari semua pihak, tugas kami
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sekarang adalah memformulasi pandangan-pandangan tersebut," ucapnya.Telah dilakukan juga dialog
dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan yang berada di provinsi
untuk mendapatkan masukan.Ida mengakui terdapat beberapa perbedaan masukan dari unsur
pengusaha dan pekerja. Dengan usulan dunia usaha mendorong penetapan dilakukan menggunakan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan karena dianggap lebih realistis.Masih
Dihitung, Menaker Ida Ungkap UMP 2023 Bakal Ditetapkan 21 NovemberSementara usulan dari unsur
pekerja mengatakan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah
minimum tahun depan dan perlu dikaji ulang agar dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan
adanya kebijakan khusus mempertimbangkan kenaikan BBM dan krisis global."Kemudian (masukan)
berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala
upah," tutur Ida.Kabar Gembira! Segera Cair, Ini Syarat Terbaru Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah
Rp600 RibuSebelumnya, Ida mengungkapkan, pemerintah tengah memformulasikan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2023. Adapun penetapan UMP nantinya dengan mempertimbangkan berbagai masukan
dari berbagai pihak.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan besaran upah
minimum (UM) 2023 akan lebih tinggi dibandingkan UM tahun 2022. Ini seiring dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi di Indonesia."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa
upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (8/11).Ida menambahkan, pertumbuhan ekonomi
Indonesia terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021 dengan kekuatan ekonomi Indonesia
berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen dari total PDB pada triwulan III 2022.Ia
juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih
dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif terkendali dibandingkan negara-negara
lain.Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika
Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan
data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan.Menaker Sebut Upah Minimum 2023 Akan Relatif
Lebih Tinggi Dibanding 2022, Ini AlasannyaTelah dilakukan juga dialog dengan pihak pengusaha dan
serikat pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan yang berada di provinsi untuk mendapatkan
masukan.Ida mengakui terdapat beberapa perbedaan masukan dari unsur pengusaha dan pekerja.
Dengan usulan dunia usaha mendorong penetapan dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan karena dianggap lebih realistis.Sementara usulan dari unsur
pekerja mengatakan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah
minimum tahun depan dan perlu dikaji ulang agar dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan
adanya kebijakan khusus mempertimbangkan kenaikan BBM dan krisis global."Kemudian (masukan)
berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala
upah," tutur Ida.Sebelumnya, Ida mengungkapkan, pemerintah tengah memformulasikan Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2023. Adapun penetapan UMP nantinya dengan mempertimbangkan berbagai
masukan dari berbagai pihak."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.Masih Dihitung, Menaker Ida Ungkap UMP 2023 Bakal Ditetapkan 21
NovemberIda menambahkan, masukan-masukan untuk memformulasikan UMP 2023 tersebut diterima
dari kalangan serikat pekerja, buruh, pengusaha, dan para pemangku kepentingan terkait."Kami sudah
mendengarkan masukan dari semua pihak, tugas kami sekarang adalah memformulasi pandanganpandangan tersebut," ucapnya.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah turut mengantisipasi ancaman resesi
global di 2023 yang dampaknya akan ikut menyeret sektor ketenagakerjaan. Berbagai
strategi telah dipersiapkan untuk mencegah PHK meski kondisi ekonomi Indonesia
diperkirakan jauh dari resesi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah turut mengantisipasi ancaman resesi global di 2023
yang dampaknya akan ikut menyeret sektor ketenagakerjaan. Berbagai strategi telah dipersiapkan untuk
mencegah PHK meski kondisi ekonomi Indonesia diperkirakan jauh dari resesi."Meskipun kita masih
optimis, tapi tetap saja pemerintah perlu melakukan strategi dan perlu menyiapkan langkah menghadapi
kondisi global," kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).Ida menjelaskan
strategi pertama adalah melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal itu dilakukan melalui
transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimulai dengan reformasi kelembagaan, redesain substansi
pelatihan, reorientasi SDM, relationship, rebranding dan revitalisasi."Tujuan utamanya mengubah
bentuk dan fungsi Balai Latihan Vokasi agar mampu merespons ketenagakerjaan guna mencapai
pembangunan ketenagakerjaan," jelasnya.Kebijakan kedua adalah optimalisasi sistem informasi dan
layanan pasar kerja. Terdapat layanan pusat pasar kerja yang terdiri dari para pemangku kepentingan
salah satunya Job Fair yang akan terus digencarkan pada tahun depan untuk mempertemukan para
pencari kerja dengan pemberi kerja melalui kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia."Minggu lalu kami menyelenggarakan Job Fair dibarengkan dengan
Festival Vokasi. Kami ingin menunjukkan bahwa kami memiliki kesiapan untuk melakukan transformasi
BLK dan kami meyakinkan kepada seluruh stakeholder bahwa pemerintah siap menyambut segala
dinamika ketenagakerjaan," tuturnya.Pihaknya juga telah membangun ekosistem digital layanan
ketenagakerjaan melalui SIAPkerja dengan 4 layanan utama yaitu skillhub, sertihub, karirhub dan bizhub.
Ini merupakan upaya Kemnaker untuk mengintegrasikan berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu
platform."Kita lagi mendorong semua perusahaan industri untuk masuk dalam SIAPkerja ini,"
imbuhnya.Kebijakan ketiga adalah perluasan kesempatan kerja dengan mendorong peningkatan
kemudahan iklim berusaha. Semakin banyak dana investasi masuk baik melalui dalam negeri maupun
asing, semakin meningkat pula penyerapan tenaga kerja di pasar kerja."Data semester I-2022 ini 639. 547
lowongan pekerjaan," bebernya.Keempat, kebijakan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang
adaptif dengan membuat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan pelayanan JKP melalui sistem
informasi ketenagakerjaan yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021.Kebijakan
kelima adalah melakukan hubungan industrial yang harmonis.
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Summary Sebelum mengetahui besaran yang masih akan dimumkan akhir bulan, cek lagi UMK Bogor
saat ini yang sudah ditetapkan pemerintah. Kota Bekasi Rp 4.816.921,17 Kabupaten
Karawang Rp 4.798.312,00 Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90 Kota Depok Rp 4.377.231,93
Kota Bogor Rp 4.330.249,57 Kabupaten Bogor Rp 4.217.206,00 Kabupaten Purwakarta Rp
4.173.568,61 Kota Bandung Rp 3.774.860,78 Kota Cimahi Rp 3.272.668,50 Kabupaten
Bandung Barat Rp 3.248.283,28 Kabupaten Sumedang Rp 3.241.929,67 Kabupaten Bandung
Rp 3.241.929,67 Kabupaten Sukabumi Rp 3.125.444,72 Kabupaten Sumedang Rp
3.064.218,08 Kabupaten Cianjur Rp 2.699.814,40 Kota Sukabumi Rp 2.562.434,01 Kabupaten
Indramayu Rp 2.391.567,15 Kota Tasikmalaya Rp 2.363.389,67 Kabupaten Tasikmalaya Rp
2.326.772,46 Kota Cirebon Rp 2.304.943,51 21 Kabupaten Cirebon Rp 2.279.982,77
Kabupaten Majalengka Rp 2.027.619,04 Kabupaten Garut Rp 1.975.220,92 24 Kabupaten
Kuningan Rp 1.908.102,17 Kabupaten Ciamis Rp 1.897.867,14 Kabupaten Pangandaran Rp
1.884.364,08 27 Kota Banjar Rp 1.852.099,52. Jelang putusan upah miminum 2023, sejumlah
menuntut adanya kenaikan upah. Pihak menuntut kenaikan upah tahun 2023 sebesar 13
persen, termasuk di Kota Bogor. Ia mengatakan, para di Kota Bogor berharap ada kenaikan
upah minimun 2023 sebanyak 10-13 persen.

Besaran provinsi atau akan diumumkan pada 21 November 2022 oleh masing-masing
gubernur.Sementara untuk kabupaten/kota (UMK), termasuk , diumumkan 30 November 2022.Saat ini
(Kemnaker) masih dalam proses penentuan besaran 2023.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.Sebelum mengetahui besaran yang masih akan dimumkan akhir bulan, cek lagi
UMK Bogor saat ini yang sudah ditetapkan pemerintah.Besaran terdapat sedikit kenaikan dibanding
315

tahun lalu.Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Barat, termasuk cukup tinggi.Namun, besaran
masih kalah dengan di Kota Bekasi.Kota Bekasi adalah pemegang tertinggi di Jawa Barat.UMK tahun 2022
di Kota Bekasi adalah Rp 4.816.921,17.Besaran UMK Kota Bekasi tahun 2022 terbesar di Jawa Barat
mengalahkan UMK Kabupaten Karawang yang tahun 2021 adalah yang paling banyak UMK tahun
2022.Kota Bekasi naik sedikit dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 4.782.935,64.Sedangkan UMK
Karawang tahun 2022 tidak naik dari tahun 2021, yakni masih sama sebesar Rp 4.798.312.Meski tidak
naik, UMK Karawang tahun 2022 masih yang terbesar kedua di Jawa BaratSedangkan UMK 2022 terbesar
ketiga di Jawa Barat adalah di UMK tahun 2022 Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90.UMK terbesar
keempat di Jawa Barat tahun 2022 adalah Kota Depok yang mencapai Rp 4.377.231,93.UMK tahun 2022
Kota Depok naik sedikit dibandingkan tahun 2021 yang sebanyak Rp 4.339.514,73.UMK terbesar kelima
di Jawa Barat tahun 2022 adalah Kota Bogor Rp 4.330.249,57.UMK tahun 2022 Kota Bogor naik lumayan
dibandingkan tahun 2021 yang sebanyak Rp 4.169.806,58.Sementara itu, UMK tahun 2022 terendah di
Jawa Barat adalah Kota Banjar Rp 1.852.099,52 .UMK tahun 2022 Kota Banjar hanya naik tipis dari tahun
2021 yang sebesar Rp 1.831.884,83.Terendah kedua adalah UMK tahun 2022 Kabupaten Pangandaran
yang mencapai Rp 1.884.364,08 27.Tahun 2021, UMK Pangandaran Rp 1.860.591,33.Berikut ini daftar
UMK di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat:Kota Bekasi Rp 4.816.921,17 Kabupaten Karawang Rp
4.798.312,00 Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90 Kota Depok Rp 4.377.231,93 Kota Bogor Rp
4.330.249,57 Kabupaten Bogor Rp 4.217.206,00 Kabupaten Purwakarta Rp 4.173.568,61 Kota Bandung
Rp 3.774.860,78 Kota Cimahi Rp 3.272.668,50 Kabupaten Bandung Barat Rp 3.248.283,28 Kabupaten
Sumedang Rp 3.241.929,67 Kabupaten Bandung Rp 3.241.929,67 Kabupaten Sukabumi Rp 3.125.444,72
Kabupaten Sumedang Rp 3.064.218,08 Kabupaten Cianjur Rp 2.699.814,40 Kota Sukabumi Rp
2.562.434,01 Kabupaten Indramayu Rp 2.391.567,15 Kota Tasikmalaya Rp 2.363.389,67 Kabupaten
Tasikmalaya Rp 2.326.772,46 Kota Cirebon Rp 2.304.943,51 21 Kabupaten Cirebon Rp 2.279.982,77
Kabupaten Majalengka Rp 2.027.619,04 Kabupaten Garut Rp 1.975.220,92 24 Kabupaten Kuningan Rp
1.908.102,17 Kabupaten Ciamis Rp 1.897.867,14 Kabupaten Pangandaran Rp 1.884.364,08 27 Kota
Banjar Rp 1.852.099,52Jelang putusan upah miminum 2023, sejumlah menuntut adanya kenaikan
upah.Pihak menuntut kenaikan upah tahun 2023 sebesar 13 persen, termasuk di Kota Bogor.Alasannya,
karena inflasi terbang akibat kenaikan harga bahan bakar minyakBuruh pun terjepit dengan makin
mahalnya harga kebutuhan pokok.Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN)
Kota Bogor, Budi Mudrika.Ia mengatakan, para di Kota Bogor berharap ada kenaikan upah minimun 2023
sebanyak 10-13 persen.Jika melihat kenaikan tahun 2022, memang sempat mengalami kenaikan.Namun,
kenaikannya tipis, yakni hanya Rp 28 ribu saja atau sekitar 0,7 persen."Jauh sekali. Ibarat kasarnya 28
ribu itu kita bisa gunakan 850 perak perharinya. Mana cukup," ungkapnya.Menurut Budi, pemerintah
harus bisa mengatasi hal tersebut dengan melihat semua realitas yang ada di lapangan saat ini.Jika,
kenaikan sebesar 0,7 persen kembali terjadi, menurutnya tidak akan berati bagi para maupun serikat
pekerja lainnya.Oleh karena itu, Budi berharap pemerintah lebih realistis dalam menaikkan nominal
.Supaya sejahtera, Budi menilai harus naik 13 persen."Supaya sejahtera. 13 persen itu nominalnya 400
ribu. Bisa sampai 400 ribu lah. Cukup lah insyaalah apalagi bensin naik saat ini," jelasnya

316

Title

UMP Papua Barat 2023, Disnakertrans Tunggu Instruksi Author
Pusat

Harian Jogja Digital
Media

Media

Tribun News Papua Barat

Reporter

Date

08 November 2022

Tone

Link

http://papuabarat.tribunnews.com/2022/11/08/ump-papua-barat-2023-disnakertranstunggu-instruksi-pusat

Neutral

Summary Sehingga, pemerintah provinsi tidak dapat mengambil kebijakan terlebih dahulu untuk
menetapkan besaran UMP tahun 2023. Jika sudah ada, Dewan Pengupahan Papua Barat
melakukan rapat penetapan," ujarnya.

Sehingga, pemerintah provinsi tidak dapat mengambil kebijakan terlebih dahulu untuk menetapkan
besaran UMP tahun 2023. "Sampai sekarang data itu belum ada. Jika sudah ada, Dewan Pengupahan
Papua Barat melakukan rapat penetapan," ujarnya. Ia menerangkan, batas akhir penetapan UMP tahun
2023 di seluruh Indonesia adalah 19 November 2022. Setelah UMP ditetapkan, pemerintah kabupaten
dan kota yang telah memiliki Dewan Pengupahan akan melanjutkan penetapan Upah Minimum
Kabupaten (UMK). "Jadi kami hanya menunggu data pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi aja. Rumusan
sudah ada," tutur Ermawati Siregar. Data pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi secara nasional berasal
dari Badan Pusat Statistik (BPS).Data tersebut nantinya diserahkan BPS kepada Kementrian
Ketenagakerjaan di Jakarta yang kemudian ditindaklanjuti ke seluruh provinsi. "Lalu, Kementrian
Ketenagakerjaan menyurat ke seluruh gubernur, ini loh pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi," ujar
Ermawati Siregar. Sebelum penetapan UMP, pemerintah provinsi biasanya mengundang organisasi
pemberi kerja dan organisasi pekerja untuk mendengarkan aspirasi dari kedua belah pihak. Akan tetapi,
saran dari organisasi pemberi kerja maupun penerima kerja tidak 100 persen diakomodir dalam
keputusan penetapan UMP. "Boleh masukan, tapi tidak 100 persen diakomodir. Karena kita tidak boleh
keluar dari PP Nomor 36," jelasnya. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Papua Barat terpaksa menaikan
besaran UMP tahun 2022 sedikit lebih tinggi dari ketentuan pemerintah pusat. Waktu itu (Tahun 2021),
Dewan Pengupahan Papua Barat merekomendasikan tiga opsi dalam penetapan besaran UMP tahun
2022. Sesuai rumus, semestinya UMP Papua Barat tahun 2022 adalah Rp 3.198.000, namun dibulatkan
menjadi Rp 3.200.000. "Sebenarnya tidak boleh, tapi itu tergantung kebijakan gubernur," pungkas
Ermawati Siregar .
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih
tinggi dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Persiapan penetapan upah
minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan data
yang akan menjadi salah satu acuan penetapan. "Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala
upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021 dengan
kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen dari total
PDB pada triwulan III 2022. Ida juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif
terkendali dibandingkan negara-negara lain. Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri
telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada
Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan. Telah
dilakukan juga dialog dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan
yang berada di provinsi untuk mendapatkan masukan. Ida mengakui terdapat beberapa perbedaan
masukan dari unsur pengusaha dan pekerja. Dengan usulan dunia usaha mendorong penetapan
dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan karena
dianggap lebih realistis. Sementara usulan dari unsur pekerja mengatakan bahwa aturan turunan UU
Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah minimum tahun depan dan perlu dikaji ulang agar
dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan adanya kebijakan khusus mempertimbangkan
kenaikan BBM dan krisis global. "Kemudian (masukan) berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar
upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih
tinggi dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Persiapan penetapan upah
minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan data
yang akan menjadi salah satu acuan penetapan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya,
terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021 dengan kekuatan ekonomi Indonesia
berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen dari total PDB pada
triwulan III 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
tahun ini."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021 dengan
kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen dari total
PDB pada triwulan III 2022. Ida juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif
terkendali dibandingkan negara-negara lain. Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri
telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada
Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan. Telah
dilakukan juga dialog dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan
yang berada di provinsi untuk mendapatkan masukan. Ida mengakui terdapat beberapa perbedaan
masukan dari unsur pengusaha dan pekerja. Dengan usulan dunia usaha mendorong penetapan
dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan karena
dianggap lebih realistis. Sementara usulan dari unsur pekerja mengatakan bahwa aturan turunan UU
Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah minimum tahun depan dan perlu dikaji ulang agar
dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan adanya kebijakan khusus mempertimbangkan
kenaikan BBM dan krisis global."Kemudian (masukan) berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar
upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah. Berita ini telah
tayang di Antaranews. com dengan judul:
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih
tinggi dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Persiapan penetapan upah
minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan data
yang akan menjadi salah satu acuan penetapan. "Kemudian (masukan) berikutnya perlu
didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala
upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
tahun ini."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021 dengan
kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen dari total
PDB pada triwulan III 2022. Ida juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif
terkendali dibandingkan negara-negara lain. Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri
telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada
Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan. Telah
dilakukan juga dialog dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan
yang berada di provinsi untuk mendapatkan masukan. Ida mengakui terdapat beberapa perbedaan
masukan dari unsur pengusaha dan pekerja. Dengan usulan dunia usaha mendorong penetapan
dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan karena
dianggap lebih realistis. Sementara usulan dari unsur pekerja mengatakan bahwa aturan turunan UU
Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah minimum tahun depan dan perlu dikaji ulang agar
dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan adanya kebijakan khusus mempertimbangkan
kenaikan BBM dan krisis global."Kemudian (masukan) berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar
upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjamin bahwa kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) 2023 bakal lebih tinggi dibandingkan kenaikan yang terjadi di tahun ini.
"Pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI,
Selasa (8/11/2022). Berdasarkan PP 36/2021, langkah-langkah penetapan upah minimum
provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK), yakni permintaan data untuk
penghitungan UMP dan UMK (20 jenis data) dari Kemnaker kepada BPS. Kemudian
penyampaian data untuk penghitungan UMP dan UMK dari Kemnaker kepada seluruh
gubernur.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjamin bahwa kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) 2023 bakal lebih tinggi dibandingkan kenaikan yang terjadi di tahun ini. Hal itu karena melihat
angka pertumbuhan ekonomi maupun inflasi yang saat ini lebih tinggi.Sebagaimana diketahui, upah
minimum ditetapkan menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan, yang merupakan turunan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja."Pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa
(8/11/2022).Berdasarkan PP 36/2021, langkah-langkah penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan
upah minimum kabupaten/kota (UMK), yakni permintaan data untuk penghitungan UMP dan UMK (20
jenis data) dari Kemnaker kepada BPS. Kemudian penyampaian data untuk penghitungan UMP dan UMK
dari Kemnaker kepada seluruh gubernur.Mekanisme penetapan UMP, yakni penghitungan nilai UMP
oleh dewan pengupahan provinsi (Depeprov). Selanjutnya penyampaian hasil perhitungan UMP dari
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Depeprov kepada gubernur melalui dinas ketenagakerjaan provinsi. Setelah itu dilakukan penetapan dan
pengumuman UMP oleh gubernur paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan.Sedangkan UMK,
terlebih dahulu dilakukan penyampaian data dari gubernur kepada bupati/walikota. Selanjutnya
dilakukan
penghitungan
nilai
UMK
oleh
dewan
pengupahan
kabupaten/kota
(Depekab/Depeko).Kemudian penyampaian hasil penghitungan UMK kepada bupati/walikota untuk
direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas ketenagakerjaan provinsi, pemberian saran dan
pertimbangan dari Depeprov terhadap UMK yang direkomendasikan oleh bupati/walikota, barulah
penetapan dan pengumuman UMK oleh gubernur paling lambat tanggal 30 November tahun
berjalan.Pemerintah telah lakukan persiapan penetapan UMP sejak 8 September, didahului dengan
pengiriman surat Menaker ke Kepala BPS perihal permintaan data. Juga dilakukan rakor dengan BPS seIndonesia terkait kebutuhan data.Pada 13 September dilakukan rakor virtual dengan kepala daerah, 28
September rakor dengan kementerian/lembaga untuk mitigasi gejolak, 29 September rakor dengan
Depeprov se-Indonesia untuk meminta masukan.Kemudian pada 5 Oktober dilakukan rakor dengan
kementerian/lembaga untuk penyamaan persepsi, 12 Oktober dialog dengan serikat pekerja/serikat
buruh untuk meminta masukan, 24 Oktober rakor dengan kepala daerah yang diselenggarakan oleh
Kemendagri, dan 1 November dilakukan dialog dengan Depeprov untuk meminta masukan."Tahapan ini
sudah kami lalui dan kita sudah masuk pada mendekati penetapan upah minimum tahun 2023," ujar
Ida.Pemerintah menerima masukan dari dewan pengupahan, yang mana UMP diusulkan untuk
ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, upah minimum dengan dasar PP 36/2021 dipandang tidak
adil.Dewan pengupahan juga menilai dengan formula penghitungan upah minimum berdasarkan PP
36/2021, Depeprov tidak perlu ada.Mereka juga mengusulkan bahwa formula penetapan upah minimum
berdasarkan PP 36/2021 perlu dikaji. Seharusnya pemerintah juga membuat kebijakan khusus yang
mempertimbangkan kenaikan harga BBM dan krisis global."Kemudian yang berikutnya masukannya
adalah perlu kepastian hukum atas gugatan upah minimum tahun 2022 di beberapa wilayah,"
tambahnya.
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Negative

Summary UMK 2023 Menaker Bocorkan Besaran Upah Minimum 2023, Upah Relatif Lebih Tinggi Ida
Fauziyah mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTAMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi
IX DPR RI, Selasa (8/11/2022) mengatakan dengan mempertimbangkan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
tahun ini. Dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi, lanjut Menaker, penetapan upah
minimum juga meliputi penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK). Menaker menjelaskan, penyesuaian UMP dan UMK ini meliputi 20
jenis data yang didapat Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian diserahkan kepada
Kemenaker.

UMK 2023 Menaker Bocorkan Besaran Upah Minimum 2023, Upah Relatif Lebih Tinggi Ida Fauziyah
mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022) mengatakan dengan
mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif
lebih tinggi dibandingkan tahun ini.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.Ida Fauziyah mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan."Upah minimum dihitung dengan
menggunakan formula perhitungan upah minimum yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau
inflasi. Jika kita melihat kedua indikator ini, pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
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tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum tahun 2022," katanyaDengan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi, lanjut Menaker, penetapan upah minimum juga meliputi
penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).Menaker
menjelaskan, penyesuaian UMP dan UMK ini meliputi 20 jenis data yang didapat Badan Pusat Statistik
(BPS), kemudian diserahkan kepada Kemenaker."Kementerian Ketenagakerjaan kami sampaikan
nantinya kepada seluruh gubernur seluruh Indonesia. Selanjutnya, kami juga telah melakukan
serangkaian persiapan dalam rangka penetapan upah minimum tahun 2023 yang dimulai dengan
melakukan beberapa kegiatan," ucapnya.Dalam penetapan upah minimum telah dilakukan dengan
menyerap aspirasi sesuai dengan PP 36 Tahun 2021, di mana Dewan Pengupahan yang memberikan
masukan."Seperti masukannya ini yang kami peroleh dari Dewan Pengupahan. Upah minimum dengan
dasar PP 36 2021 dipandang tidak adil. Kemudian yang berikutnya masukannya adalah perlu kepastian
hukum atas gugatan upah minimum Tahun 2022 di beberapa wilayah," papar Menaker.Selain itu juga
masukan dari para pengusaha pun seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang mengusulkan agar
upah minimum masih mengacu PP 36/2021 aturan turunan dari UU Cipta Kerja."Masukan dari unsur
pengusaha ini bisa dikonfirmasi kepada teman-teman Kadin yang tetap menginginkan PP 36/2021.
Karena menganggap bahwa PP 36/2021 lebih realistis. Kemudian, penetapan upah minimum tahun 2003
tetap mengacu pada PP 36/2021," jelasnya.Menteri dari Politisi PKB ini mengakui bahwa usulan dari para
pengusaha jelas tidak selaras dengan serikat pekerja/serikat buruh yang menolak upah minimum masih
menggunakan formula PP 36/2021."Kami juga mendapatkan masukan dari para pekerja atau buruh yang
telah bertolak belakang tentu saja dengan yang disampaikan oleh teman-teman dari Apindo dan Kadin.
Mereka menyampaikan bahwa PP 36/2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum,"
ungkapnya."Maka dari itu, mengenai gaji diperlukan dialog antara pengusaha dengan serikat
pekerja/serikat buruh. "Berikutnya, perlu didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni upah
layak. Seperti struktur skala upah. Saya kira ini yang sudah kami lakukan sampai hari ini, menyerap
aspirasi dari stakeholder baik dari mulai dari teman-teman di Dewan Pengupahan, serikat pekerja/serikat
buruh maupun teman-teman pengusaha," pungkas dia.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum 2023 akan
lebih tinggi dibandingkan di 2022. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa upah pekerja di
2023 akan naik. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan
lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi
dan inflasi," kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022). Ida
mengatakan perhitungan tersebut disesuaikan dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum 2023 akan lebih tinggi
dibandingkan di 2022. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa upah pekerja di 2023 akan naik.Ida
mengatakan perhitungan tersebut disesuaikan dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia kuartal III-2022 tumbuh sebesar 5,72%
dan laju inflasi 5,95%."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih
tinggi dibandingkan dengan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata
Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).Sebagaimana diketahui, upah
minimum ditetapkan menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan, yang merupakan turunan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.Berdasarkan aturan tersebut, langkah-langkah penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan
upah minimum kabupaten/kota (UMK) yakni permintaan data untuk penghitungan UMP dan UMK (20
jenis data) dari Kemnaker kepada BPS. Kemudian penyampaian data untuk penghitungan UMP dan UMK
dari Kemnaker kepada seluruh gubernur.Mekanisme penetapan UMP yakni penghitungan nilai UMP oleh
dewan pengupahan provinsi (Depeprov). Selanjutnya penyampaian hasil perhitungan UMP dari
Depeprov kepada gubernur melalui dinas ketenagakerjaan provinsi. Setelah itu dilakukan penetapan dan
pengumuman UMP oleh gubenur paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan.Pemerintah sendiri
telah melakukan persiapan penetapan UMP sejak 8 September, didahului dengan pengiriman surat
Menaker ke Kepala BPS perihal permintaan data. Juga dilakukan rakor dengan BPS se-Indonesia terkait
kebutuhan data.Pada 13 September dilakukan rakor virtual dengan kepala daerah, 28 September rakor
dengan kementerian/lembaga untuk mitigasi gejolak, 29 September rakor dengan Depeprov seIndonesia untuk meminta masukan.Kemudian pada 5 Oktober dilakukan rakor dengan
kementerian/lembaga untuk penyamaan persepsi, 12 Oktober dialog dengan serikat pekerja/serikat
buruh untuk meminta masukan, 24 Oktober rakor dengan kepala daerah yang diselenggarakan oleh
Kemendagri, dan 1 November dilakukan dialog dengan Depeprov untuk meminta masukan.Ida mengakui
terdapat beberapa perbedaan pandangan antara pengusaha dengan asosiasi pekerja/buruh. "Kami
mendapat masukan dari para pekerja/buruh bertolak belakang tentu saja dengan yang disampaikan
Apindo dan Kadin," tuturnya.
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Neutral

Summary Klik pilihan Cek Status Calon Penerima BSU". Saat ini banyak pekerja yang menantikan jadwal
pencairan BSU 2022 tahap 8 dan cara cek nama penerima subsidi gaji Rp600.000.
Berdasarkan pengalaman pada tahap-tahap sebelumnya, BSU tahap 8 akan cair usai
Kemnaker menerima data calon penerima bantuan dana BSU dari BPJS Ketenagakerjaan.
Setelah proses verifikasi data selesai dilakukan maka Kemnaker akan segera mengumumkan
secara resmi penyaluran BSU tahap 8 ini. Dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari website BPJS
Ketenagakerjaan, berikut pengecekan penerima BSU tahap 8.

Saat ini banyak pekerja yang menantikan jadwal pencairan BSU 2022 tahap 8 dan cara cek nama penerima
subsidi gaji Rp600.000.Berdasarkan pengalaman pada tahap-tahap sebelumnya, BSU tahap 8 akan cair
usai Kemnaker menerima data calon penerima bantuan dana BSU dari BPJS Ketenagakerjaan.Setelah
proses verifikasi data selesai dilakukan maka Kemnaker akan segera mengumumkan secara resmi
penyaluran BSU tahap 8 ini.Pekerja dapat melakukan pengecekan bertahap melalui laman yang sudah
disediakan salah satunya dari link berikut ini https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/Dilansir
PikiranRakyat-Depok.com dari website BPJS Ketenagakerjaan, berikut pengecekan penerima BSU tahap
8.Langkah awal buka situs BPJS Ketenagakerjaan melalui Smartphone atau HP kamu. Klik pilihan Cek
Status Calon Penerima BSU".Selanjutnya, masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap
sesuai KTP, tanggal lahir dan nama ibu kandung, serta nomor HP dan alamat email yang aktif. Klik
"Lanjutkan" dan ikuti instruksi hingga selesai.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih
tinggi dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Persiapan penetapan upah
minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian
Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan data
yang akan menjadi salah satu acuan penetapan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya,
terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021 dengan kekuatan ekonomi Indonesia
berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen dari total PDB pada
triwulan III 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
tahun ini."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,
Selasa.Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021
dengan kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen
dari total PDB pada triwulan III 2022.Ida juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif
terkendali dibandingkan negara-negara lain.Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri
telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada
Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan
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Summary "Sebagaimana regulasi yang ada, bahwa yang akan menetapkan dan mengumumkan upah
20adalah Gubernur, yang akan menetapkan untuk UMP 20 diumumkan 21 November, untuk
UMK akan diumumkan 30 November," bebernya.

Pemerintah bakal mengumumkan besaran upah minimum 20pada 21 November
20mendatang.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 sedikit bocoran mengenai besaran upah minimum
provinsi atau UMP 20 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, seperti dilansir liputan6.com, Senin (11/7).Mengacu pada
pertumbuhan ekonomi di kuartal III mencapai 5,72 persen, dia berharap ini bisa jadi aacuan kenaikan
upah minimum 20mendatang."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
20adalah Gubernur, yang akan menetapkan untuk UMP 20 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.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih
tinggi dibandingkan tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021 dengan
kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen dari total
PDB pada triwulan III 2022. Ida juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif
terkendali dibandingkan negara-negara lain. Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri
telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada
Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan. Telah
dilakukan juga dialog dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan
yang berada di provinsi untuk mendapatkan masukan. Ida mengakui terdapat beberapa perbedaan
masukan dari unsur pengusaha dan pekerja. Dengan usulan dunia usaha mendorong penetapan
dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan karena
dianggap lebih realistis. Sementara usulan dari unsur pekerja mengatakan bahwa aturan turunan UU
Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah minimum tahun depan dan perlu dikaji ulang agar
dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan adanya kebijakan khusus mempertimbangkan
kenaikan BBM dan krisis global. "Kemudian (masukan) berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar
upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan upah minimum atau UM
tahun 2023 akan lebih tinggi dibandingkan dengan upah di tahun 2022. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimun tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan
upah tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Menaker dalam rapat
kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11). Meski menyebut naik, Menaker Ida tidak
menyebutkan angka pasti terkait presentase kenaikan upah minimum di tahun 2023. Hal ini
terlihat dari data pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang telah rilis.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan upah minimum atau UM tahun 2023 akan
lebih tinggi dibandingkan dengan upah di tahun 2022. Hal ini terlihat dari data pertumbuhan ekonomi
dan inflasi yang telah rilis. Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis pertumbuhan
ekonomi RI tumbuh sebesar 5,72 persen pada kuartal III/2022. Sementara inflasi tercatat sebesar 5,71
persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada Oktober 2022. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat
bahwa upah minimun tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Menaker dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa
(8/11). Meski menyebut naik, Menaker Ida tidak menyebutkan angka pasti terkait presentase kenaikan
upah minimum di tahun 2023. Ia hanya menyebut bahwa formula yang dipakai akan merujuk pada
Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu juga, penetapan upah minimum
akan merujuk pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Salah satunya tertuang pada Pasal
24 PP No 36 Tahun 2021, yakni upah terendah yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berlaku bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. "Upah
minimum (UM) dihitung dengan menggunakan formula penghitungan UM yang memuat variabel
pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dan jika dilihat dari dua indikator itu naik signifikan di tahun 2022
dibandingkan tahun 2021," ujarnya. Ia menjelaskan, terkait penetapan upah minimum ini pihaknya sudah
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melakukan persiapan sejak September 2022. Salah satunya dengan melakukan doalog dengan dewan
pengupahan provinsi. "Dimulai dengan beberapa kegiatan dari September sampai berakhir 1 November
2022 dengan melakukan dialog dengan dewan pengupahan provinsi untuk mendapatkan masukkan.
Tahapan ini sudah dilalu dan sudah mendekati penetapan upah minimum 2023," jelasnya. Sebelumnya,
Kemnaker mengatakan soal penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2023 akan diumumkan pada
21 November 2022 oleh masing-masing gubernur. Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota atau
UMK, akan diumumkan setelahnya, yakni pada 30 November 2022 oleh masing-masing bupati atau wali
kota. Terkait itu, Kemnaker akan menyiapkan setidaknya 20 data dari BPS yang akan diolah sebagai dasar
penetapan upah minimum 2023 sesuai dengan PP No.36/2021. Rencananya, hari ini atau besok formula
tersebut akan segera dirilis.
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Summary "Alhamdulillah di Agustus 2022, ini kita lihat penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19
turun sangat signinfikan menjadi 4,15 juta," kata Ida Fauziyah. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTAMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan ada perbaikan pada kondisi
penduduk usia kerja seusai pandemi Covid-19. Hal itu disampaikannya saat rapat kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2022).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan ada
perbaikan pada kondisi penduduk usia kerja seusai pandemi Covid-19. Hal itu disampaikannya saat rapat
kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2022). "Alhamdulillah di Agustus 2022, ini kita lihat penduduk usia
kerja yang terdampak Covid-19 turun sangat signinfikan menjadi 4,15 juta," kata Ida Fauziyah.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih
tinggi dibandingkan tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
tahun ini."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,
Selasa.Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelasnya, terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021
dengan kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen
dari total PDB pada triwulan III 2022.Ida juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif
terkendali dibandingkan negara-negara lain.Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri
telah dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada
Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan.Telah
dilakukan juga dialog dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan
yang berada di provinsi untuk mendapatkan masukan.Ida mengakui terdapat beberapa perbedaan
masukan dari unsur pengusaha dan pekerja. Dengan usulan dunia usaha mendorong penetapan
dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan karena
dianggap lebih realistis.Sementara usulan dari unsur pekerja mengatakan bahwa aturan turunan UU
Cipta Kerja itu tidak dapat jadi dasar penetapan upah minimum tahun depan dan perlu dikaji ulang agar
dibuka ruang dialog. Unsur pekerja juga mengusulkan adanya kebijakan khusus mempertimbangkan
kenaikan BBM dan krisis global."Kemudian (masukan) berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar
upah minimum yakni upah layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah. (*)
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Neutral

Summary "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih
tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Com dengan judul: Menaker: Upah minimum 2023 akan
relatif lebih tinggi dibanding 2022. Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih
tinggi dibandingkan tahun ini. Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri telah
dimulai sejak September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat
kepada Badan Pusat Statistik perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan
penetapan.

Ida Fauziyah mengatakan dengan mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi maka upah
minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun ini."Pada dasarnya sudah dapat dilihat
bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.Pertumbuhan ekonomi Indonesia,
jelasnya, terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2021 dengan kekuatan ekonomi Indonesia
berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38 persen dari total PDB pada triwulan III
2022.Ida juga menyoroti bahwa lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi
Indonesia masih dapat bertumbuh dengan laju inflasi tahunan yang relatif terkendali dibandingkan
negara-negara lain.Persiapan penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri telah dimulai sejak
September 2022 ketika Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat kepada Badan Pusat Statistik
perihal permintaan data yang akan menjadi salah satu acuan penetapan.Telah dilakukan juga dialog
dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja dan buruh serta Dewan Pengupahan yang berada di provinsi
untuk mendapatkan masukan.Ida mengakui terdapat beberapa perbedaan masukan dari unsur
pengusaha dan pekerja. Dengan usulan dunia usaha mendorong penetapan dilakukan menggunakan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan karena dianggap lebih
realistis.Sementara usulan dari unsur pekerja mengatakan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja itu tidak
dapat jadi dasar penetapan upah minimum tahun depan dan perlu dikaji ulang agar dibuka ruang dialog.
Unsur pekerja juga mengusulkan adanya kebijakan khusus mempertimbangkan kenaikan BBM dan krisis
global."Kemudian (masukan) berikutnya perlu didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni
upah layak seperti struktur skala upah," jelas Menaker Ida Fauziyah.Berita ini telah tayang di Antaranews.
com dengan judul: Menaker: Upah minimum 2023 akan relatif lebih tinggi dibanding 2022
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Negative

Summary "Alhamdulillah di Agustus 2022, ini kita lihat penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19
turun sangat signinfikan menjadi 4,15 juta," kata Ida Fauziyah. "Jadi pada Agustus 2022,
jumlah pengangguran pekerja yang sementara tidak bekerja dan mengalami pengurangan
jam kerja karena Covid-19 ini turunya sangat signifikan," tuturnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan ada perbaikan pada kondisi penduduk
usia kerja seusai pandemi Covid-19.Hal itu disampaikannya saat rapat kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat,
Selasa (8/11/2022)."Alhamdulillah di Agustus 2022, ini kita lihat penduduk usia kerja yang terdampak
Covid-19 turun sangat signinfikan menjadi 4,15 juta," kata Ida Fauziyah.Ia menuturkan jumlah pekerja
paling terdampak pandemi pada Agustus 2020 lalu.Kala itu ada sebanyak 29,12 juta pekerja terdampak
Covid-19.Rinciannya, sebanyak 2,56 juta orang menganggur karena Covid-19.Kemudian sebanyak 1,77
juta orang tidak bekerja.Sementara 0,76 orang bukan angkatan kerja terdampak pandemi.Sedangkan
sebanyak 24,03 juta jiwa penduduk bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.Ida
menamambahkan pada 2021 jumlah pekerja terdampak pandemi pun menurun hampir 8 juta orang,
yakni menjadi 21,32 juta jiwa pada Agustus."Jadi pada Agustus 2022, jumlah pengangguran pekerja yang
sementara tidak bekerja dan mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 ini turunya sangat
signifikan," tuturnya.Sementara itu, sektor yang paling banyak menyerap lapangan kerja didominasi oleh
sektor informal dan tersier.Hal itu, lanjut Ida, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan
dengan perbaikan penciptaan lapangan kerja pasca-pandemi Covid-19."Lapangan usaha terbesar
disumbang sektor primer, 42,23 juta orang, kemudian sekunder kontribusi 28,47 juta, kemudian
tersiernya 66,60 juta," ucapnya.
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Neutral

Summary Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengungkapkan Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2023 akan diumumkan segera. Menteri Ketenegakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah akan mengumumkan langsung upah nasional 2023 pada 21
November 2022. Selanjutnya besaran upah minimum kabupaten/kota pada 2023 akan
diumumkan para kepala daerah pada 31 November 2022. "Sesuai dengan peraturan 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 kuartal III,
dilansir Selasa, 8 November 2022.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengungkapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023
akan diumumkan segera.Menteri Ketenegakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akan mengumumkan
langsung upah nasional 2023 pada 21 November 2022. Selanjutnya besaran upah minimum
kabupaten/kota pada 2023 akan diumumkan para kepala daerah pada 31 November 2022."Sesuai
dengan peraturan 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 kuartal III, dilansir Selasa, 8
November 2022.Indah menambahkan, hingga saat ini Kemnaker tengah melakukan sosialisasi mengenai
filosofi upah minimum serta koordinasi tingkat kementerian dan lembaga. Tak ketinggalan koordinasi
juga dilakukan kepada serikat buruh dan partai buruh, Dewan Pengupahan Nasional.Per 7 November
2022 ini, Kemnaker telah menerima sebanyak 20 jenis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan
diolah sebagai landasan UMP 2023.Adapun untuk upah yang akan 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 ini adalah upah
yang diberikan untuk pekerja dengan masa kerja maksimal 1 tahun atau 12 bulan atau umumnya untuk
pekerja yang baru memasuki pasar kerja.
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Summary Ekonomi RI Positif, Airlangga Pastikan UMP Bakal NaikHore, Kenaikan UMP akan Diumumkan
21 November 2022. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memastikan, upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi, dibandingkan dengan upah minimum tahun 2022.
"Pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada dasarnya sudah dilihat bahwa upah minimum tahun
2023 relatif akan lebih tinggi, dibandingkan dengan upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR
RI, Selasa (8/11). Selanjutnya, mekanisme penetapan upah minimum provinsi dan upah
minimum Kabupaten dapat dilihat melalui langkah-langkah sebagai berikut, yakni
permintaan data untuk penghitungan UMP dan UMK ini meliputi 20 jenis data, ini
permohonan dari kemnaker kepada BPS.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memastikan, upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi,
dibandingkan dengan upah minimum tahun 2022. Penghitungan tersebut disesuaikan dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia kuartal III-2022 terhadap
kuartal III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen (y-on-y). Kemudian, laju inflasi per
September 2022 tercatat inflasi Indonesia 5,95 persen secara tahunan (year on year/yoy)."Pertumbuhan
ekonomi dan inflasi pada dasarnya sudah dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih
tinggi, dibandingkan dengan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi,"
kata Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11). Dia menjelaskan, upah minimum
memiliki arti sebagai perlindungan kepada pekerja atau buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah,
akibat ketidak seimbangan pasar kerja.Ekonomi RI Positif, Airlangga Pastikan UMP Bakal NaikHore,
Kenaikan UMP akan Diumumkan 21 November 2022Salah satu instrumen pengentasan kemiskinan
melalui PP nomor 36 tahun 2021, di mana pasal 24 menyebutkan upah terendah yang ditetapkan oleh
pemerintah yang berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada
perusahaan yang bersangkutan dan pada pasal 44 disebutkan kebijakan penetapan upah minimum
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merupakan program strategis nasional. Sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 dan PP 36
tahun 2021 upah minimum dihitung menggunakan formula perhitungan upah minimum yang memuat
variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Penetapan upah minimum juga meliputi penyesuaian upah
minimum provinsi dan upah minimum Kabupaten, bagi daerah yang telah memiliki upah minimum
dengan menggunakan formula yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mekanisme penetapan upah
minimum provinsi dan upah minimum Kabupaten dapat dilihat melalui langkah-langkah sebagai berikut,
yakni permintaan data untuk penghitungan UMP dan UMK ini meliputi 20 jenis data, ini permohonan dari
kemnaker kepada BPS.Buruh Tangerang Minta Kenaikan Upah Tahun Depan 24,5 PersenTak Lagi Pakai
Standar UMK, Pemkot Jogja Beri Pedoman Ini Terkait Upah PekerjaKemudian Kementerian
Ketenagakerjaan akan menyampaikan data untuk upah minimum dan upah minimum Kabupaten kepada
seluruh Gubernur di Indonesia. "Selanjutnya kami telah melakukan serangkaian persiapan dalam rangka
penetapan upah minimum tahun 2023, yang dimulai dengan melakukan beberapa kegiatan ini sudah
kami mulai sejak September tahun 2022 sampai berakhir 1 November Tahun 2022 kami terus melakukan
dialog dengan dewan pengupahan provinsi untuk mendapatkan masukan," ungkapnya. Tahapan tersebut
sudah Kemnaker lalui dan sudah masuk pada mendekati penetapan upah minimum tahun 2023. Dalam
penetapan upah minimum telah dilakukan serap aspirasi sesuai dengan PP 36 tahun 2021 di mana dewan
pengupahan memberikan masukan. Adapun masukan dari Dewan pengupahan, yakni upah minimum
UMP diusulkan untuk ditetapkan oleh pemerintah pusat ini. Kemudian upah minimum dengan dasar PP
36 tahun 2021 dipandang tidak adil, serta diperlukan kepastian hukum atas gugatan upah minimum
tahun 2022 di beberapa wilayah.Buruh Protes, Upah Tidak Naik Tapi Harga Komoditas MelonjakLusa,
Buruh Bakal Demo Desak Kenaikan Upah 13 Persen dan Tolak PHKReporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.
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