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Summary

1.

14
THR Wajib
12
April Dibayarkan H-7
2022 Sebelum
Lebaran

Neutral

Magelang . 21653512700THR Wajib Dibayarkan H-7 Sebelum
Ekspres
Lebaran. THR Wajib Dibayarkan H-7 Sebelum
Lebaran. THR Wajib Dibayarkan H-7. PURWOREJOSeluruh perusahaan di Kabupaten Purworejo wajib
memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada
pekerja atau buruh selambat-lambatnya 7 hari
sebelum (H-7) Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Dinas
Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
(Dinper- intransnaker) Kabupaten Purworejo bakal
segera melakukan monitoring untuk memastikan
kepatuhan perusahaan.

2.

14
Pembayaran
14
April THR Harus Tepat
2022 Waktu

Positive

Radar
Sampit

. Pembayaran THRHarus Tepat Waktu. PALANGKA
RAYA- Gaji ke-13 atau yang biasa disebut
Tunjangan Hari Raya (THR) tentunya sangat
ditunggu oleh karyawan perusahaan. Menyoroti
hal itu, Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya, Wahid
Yusuf yang mengingatkan pengusaha untuk
memenuhi hak tunjangan hari raya (THR) kepada
para pekerja atau buruh. Ditegaskannya,
pemberian THR harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

3.

14
Massa
April Berpakaian
2022 Hitam Demo
DPRD

Negative Koran
Memo

Massa Berpakaian Hitam. Demo DPRD. Massa
berpakaian hitam berunjuk rasa di depan Gedung
DPRD Kota Kediri, mereka menyampaikan 5 poin
aspirasi agar didengar oleh pemerintah pusat.
Puluhan massa yang mengatasnamakanAfiliasi
Sekartaji melakukan unjuk rasa di depan Gedung
DPRD Kota Kediri, Rabu (13/4) sore.

4.

14
Perusahaan
11
April Wajib Bayar THR
2022 Penuh dan
Kontan

Neutral

Perusahaan Wajib Bayar THR Penuh dan Kontan.
Sekaligus mengacu pada Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6
Tahun 2021 Tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja
atau Buruh di Perusahaan. KLATEN-Perusahaan
diwanti- wanti tak lagi mencicil pembayaran
tunjanqan hari raya (THR) Lebaran tahun ini. Kepala
Bidang (Kabid) Tenaga Kerja Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Klaten, Heru

16

Solopos

2

Wijoyo, mengatakan sesuai ketentuan, THR wajib
dibayarkan penuh.
5.

14
Pemain Digaji
April Rp250. 000
2022 Setahun

11

6.

14
Disnakertrans 11
April Gandeng AP2TKI
2022 Cegah
Pemberangkatan
Non Prosedural

Negative Suara Ntb . Disnakertrans Gandeng AP2TKI Cegah
Pemberangkatan Non Prosedural. Mohon kerja
sama yang baik antara Disnakertrans Provinsi,
kabupaten dan kota dan AP2TK3 dalam
menyiapkan CPMI yang kompeten sesuai
kebutuhan pasar kerja luar negeri, ujarnya saat
memberikan sambutan pada pelantikan DPD
AP2TKI Nusa Tenggara Barat di Kantor BLKLN
Lombok Mandiri di Banyumulek Lombok lWBarat,
Selasa, (12/4). Mohon kerja sama yang baik antara
Disnakertrans Provinsi, kabupaten dan kota dan
AP2TK3 dalam menyiapkan CPMI yang kompeten
sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri, ujarnya
saat memberikan sambutan pada pelantikan DPD
AP2TKI Nusa Tenggara Barat di Kantor BLKLN
Lombok Mandiri di Banyumulek Lombok lWBarat,
Selasa, (12/4). Tenaga Kerja Indonesia (AP2TKI)
dengan Pemerintah Daerah.

7.

14
THR Paling
April Lambat H-7
2022 Lebaran

Negative Radar
Dijelaskan pula, dalam Permenaker tersebut
Banyumas pembayaran THR wajib diberi- kan selambatlambatnya H-7 lebaran, kepada pekerja yang telah
bekerja minimal satu bulan, sebelum hari raya.
Paling. Lambat. H-7.

8.

14
Penempatan
1
April PMI di Malaysia
2022 Terapkan Sistem
Satu Kanal

5

Neutral

Neutral

Harian
Jogja

Pemain Digaji. Tak hanya digaji rendah,
pembayaran gaji itu juga ditunggak. LIGA 3.
Rp250.000. Setahun.

Suara Ntb . Penempatan PMI di Malaysia TerapkanSistem
Satu Kanal. Penempatan PMI di Malaysia Terapkan
Sistem Satu Kanal. 1. Ia mengatakan, dalam MoU
antara Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah
dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Dato
Sri M. Saravanan tersebut disepakati soal
penempatan PMI berbasis one channel system
atau sistem satu kanal. PEMPROV Nusa Tenggara
Barat masih menunggu Surat Keputusan (SK) Dirjen
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker terkait
dengan rencana pengiriman Pekerja Migran
Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat ke
Malaysia setelah adanya penandatangan MoU atau
3

Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dengan
Malaysia tanggal 1 April 2022.
9.

14
Monitoring THR 3
April ke 50
2022 Perusahaan

10. 14
Tuntut THR
April Dibayar Full,
2022 Ribuan
Karyawan PT
KGC Mogok
Kerja

1

Neutral

Radar
. Monitoring THRke 50 Perusahaan. PURWOKERTOBanyumas Dinas Ten- aga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil
Menengah berencana melakukan monitoring ke 50
perusahaan sebagai sampling, terkait pemberian
tunjangan hari raya (THR). Kepaia Bidang
Hubungan Industrial Dinnakerkop dan UKM
Kabupaten Banyumas Tasroh SS MPA MSc
mengatakan, pelaksanaan monitoring mulai 18
sampai 25 April. Berkoordinasi dengan Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten
Banyumas.

Negative Fajar
Cirebon

. Tun tut THR Dibayar Full, Ribuan KaryawanPT KGC
Mogok Kerja. RIBUAN KARYAWAN PT. Kreasi
Garment Cirebon (KGC) di Desa Bojongnegara
Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon melakukan
aksi mogok kerja, Rabu (13/4).*. RIBUAN
KARYAWAN PT. Kreasi Garment Cirebon (KGC) di
Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten
Cirebon melakukan aksi mogok kerja, Rabu
(13/4).*. RIBUAN KARYAWAN PT. Kreasi Garment
Cirebon (KGC) di Desa Bojongnegara Kecamatan
Ciledug Kabupaten Cirebon melakukan aksi mogok
kerja, Rabu (13/4).

11. 14
Perusahaan
4
April Minta THR Dicicil
2022

Neutral

Radar Solo Perusahaan Minta THR Dicicil. AHMAD
KHAlRUDINnh\OAA SOlO. DIAWASI KETAT:
Perusahaan diimbau membayar THR lebih awal..
meminta keringanan untukmembayar dengan
mencicil seperti tahun sebelwnnya. SRAGEN, Radar
010- Pemerintah pusat mengingatkan perusahaan
untuk membayar tunjangan hari raya (THR)
karyawan tepat waktu tanpa dicicil. Namun,
sejwnJah perusahaan di Kabupaten Sragen justru
mengajukan keringanan untuk mencicil
pembayaran THR..

12. 14
Perusahaan
April Diminta Tidak
2022 Cicil THR

Neutral

Republika CicilTHR. . Perusahaan. Diminta tidak. BANDUNGBandung Dinas Tenaga Keija (Disnaker) Kota Bandung
mengingatkan pihak perusahaan agar menjalankan
kevvajiban membayartunjangan hari raya (THR)
keagamaan hagi para pega- wai/buruhnya.

8

4

13. 14
THR Wajib
16
April Dibayarkan 100
2022 Persen

Neutral

Kalteng Pos THR Wajib Dibayarkan 100 Persen. PALANGKA
RAYA Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya
Jumatni, meminta kepada seluruh perusahaan di
Kota Palangka Raya, pada tahun ini bisa
membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) secara
full 100 persen. Peraturan Pemerintah (PP) nomor
36 tahun 2021 tentang pengupahan dan
Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR
keagamaan bagi pekerja dan buruh lah jadi
pedoman kami agar TITR bisa di bayarkan 100
persen, ungkapnya kemarin. "Semoga semua
perusahaan di Kota Palangka Raya bisa memiliki
kemampuan untuk membayarkan THR secara 100
persen kepas para pekerjanya, sehingga para
pekerja bisa semangat lagi dalam bekerja,"
pungkasnya.

14. 14
Di Bawah
April Permintaan RI,
2022 Malaysia
Tetapkan Gaji
Minimum ART
Rp 4 Jutaan

Neutral

Lentera

4

JAKARTA- Pemerintah Malaysia resmi menetapkan
gaji Asisten Rumah Tangga dari Indonesia.
Saravanan mengatakan bahwa pemerintah
Malaysia tidak dapat memenuhi permintaan
pemerintah Indonesia agar ART dibayar dengan gaji
minimum RM 1.500 atau sekitar Rp 5 jutaan. .
328104512700Permintaan RI, Malaysia Tetapkan.
Permintaan RI, Malaysia Tetapkan.

15. 14
Disnaker Buka 12
April Posko
2022 Pengaduan THR

Negative Banten Pos . Disnaker Buka PoskoPengaduan THR.
TANGERANG, BANPOS- Dinas Ketenagakerjaan
(Disnaker) Kota Tangerang meminta para pekerja
melaporkan apabila mendapat masalah terkait
tunjangan hari raya (THR). Mereka bisa langsung
melaporkannya ke posko pengaduan THR di lantai
2 Gedung Disnaker, di Kawasan Pendidikan Cikokol.
Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra
Gunawan mengatakan, posko pengaduan THR
telah dibuka pada Rabu (13/4) dan berakhir Jumat,
(29/04).

16. 14
Libur dan Cuti 11
April Bersama ASN
2022 Sesuai SKB Tiga
Menteri

Positive

Kalteng Pos . Libur dan Cuti Bersama ASN Sesuai SKB Tiga
Menteri. Dirinya mengatakan hingga saat ini Bupati
Kotim II Halikin- nor belum mengeluarkan surat
edaran terkait hari libur nasional dan cuti bersama
untuk hari raya Idulfitri tahun 2022 ini, tetapi dapat
dipastikan libur tersebut menyesuaikan dengan
SKB tiga Menteri nomor 375 tahun 2022 dan
nomor 1 tahun 2022. "Saat ini Bupati memang
belum mengeluarkan surat edaran, tetapi pada
5

ketentuannya untuk libur nasional dan cuti
bersama akan tetap mengikuti acuan SKB tiga
menteri itu nantinya, ucap Kamaruddin. SAMPITLibur Hari Raya Idulfitri dan cuti bersama bagi
aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintahan
Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim)
akan mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat
sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementrian
Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 7 April
lalu.
17. 14
Bupati THR
April Harus Dibayar
2022 Tepat Waktu

11

Positive

Kalteng Pos . Bupati: THR Harus Dibayar Tepat Waktu. SAMPITBupati Kotim, Halikinnor, mengimbau perusahaan
yang ada di daerah itu untuk memenuhi
kewajibannya membayar Tunjangan Hari Raya
(THR) kepada karyawan tepat waktu. "THR bisa
diberikan jauh hari sebelum 1 Mei, sehingga ketika
mendekati lebaran para pekerja sudah tenang, kata
bupati. Bahkan saat ini dinas sudah membuka
posko THR di kantor, terang bupati.

18. 14
Untuk
April Mewujudkan
2022 Sinergitas

2

Positive

Kalteng Pos . Untuk Mewujudkan Sinergitas. Disnakertrans
Gelar Turnamen Futsal Persahabatan. PALANGKA
RAYA- Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari
Buruh Internasional atau May Day tahun 2022,
Dinas Tenaga Kerja dan. Transmigrasi
(Disnakertrans)

19. 14
Meski Berat Para 5
April Pengusaha akan
2022 Patuh pada
Aturan

Positive

Galamedia Meski Berat, Para Pengusaha akan Patuh pada
Aturan. Meski begitu, pengusaha akan patuh
terhadap aturan tersebut. Ia mengungkapkan,
order di perus ahaan ditengah pandemi Covid-19
ini memang sudah membaik, dibandingkan dua
tahun ke belakang meskipun belum pulih
sepenuhnya. Sekarang bahan-bahan pada naik,
energi naik.

20. 14
Disnaker
April Pastikan THR
2022 Perusahaan
Tepat Waktu

Positive

Koran
Memo

4

Disnaker Pastikan THR Perusahaan. Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Kabupaten Nganjuk menghimbau
Perusahaan di Kota Bayu agar membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tepat
waktu. Tepat Waktu. Kepala Disnaker Kabupaten
Nganjuk, Supiyanto, ketika memantau langsung
persiapan penyaluran THR keagamaan ke sejumlah
perusahaan di Kota Bayu mengatakan, THR
6

keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari
sebelum Hari Raya Keagamaan/lebaran.
21. 14
THR
5
April Dibayarkakan H2022 20 Lebaran

Neutral

Radar
Bandung

22. 14
H-7
5
April PERUSAHAAN
2022 WAJIB BERIKAN
THR

Neutral

Palembang WAJIB BERIKAN THR. H-7 PERUSAHAAN. Pos
16681451270EMPAT LAWANG- Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnakertran) Kabupaten Empat
Lawang, mengingatkan kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Empat Lawang, agar
membayar Tunjangan Hari Raya (THR) hari
keagamaan paling lambat 7 hari (H-7) sebelum hari
raya Idul Fitri. 00EMPAT LAWANG- Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kabupaten
Empat Lawang, mengingatkan kepada seluruh
peru- sahaan yang ada di Kabupaten Empat
Lawang, agar membayar Tunjangan Hari Raya
(THR) hari keagamaan paling lambat 7 hari (H-7)
sebelum hari raya Idul Fitri.

23. 14
Posko
6
April Pengaduan
2022 Online Percepat
Penyelesaian
Masalah THR

Negative Investor
Daily

24. 14
Link Layanan
7
April Posko
2022 Pengaduan THR

Negative Harian
Link Layanan Posko Pengaduan THR yang Disiapkan
Banyuasin Kemnaker. 44570651186815.:. Dirjen Binwasnaker
& K3 Kemnaker Haiyani Rumond- ang
menyampaikan layanan Posko Pengaduan THR
7

THR DibayarkakanH-20 Lebaran. THR
DibayarkakanH-20 Lebaran. . ILUSTRASI:
Perusahaan diimbau untuk membayarkan THR
kepada karyawannya mulai H-20. KOTAPembayaran tunjangan hari raya (THR) dari
perusahaan kepada karyawannya dimulai H-20
lebaran.

. Posko Pengaduan Online Percepat Penyelesaian
Masalah THR. "Posko-posko THR yang telah ada di
daerah yang akan menindaklanjuti apabila terjadi
pelanggaran-pelanggaran dalam pembayaran THR,"
kata dia. JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) menegaskan, layanan posko
pengaduan tunjangan hari raya (THR) berbasis
online melalui laman HYPERLINK
"https://poskothr.kemnaker.go.id"
https://poskothr.kemnaker.go.id akan
mempercepat layanan untuk mengatasi keluhan
para pekerja. Laman itu dibuat untuk
mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan,
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran
THR keagamaan 2022 yang dapat dilakukan secara
mandiri, individu dan terjamin kerahasiannya.

yang Disiapkan
Kemnaker

25. 14
Disnakertrans
April Buka Posko
2022 Pengaduan

berbasis web ini dibuat untuk mengantisipasi terjadinva keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan pembayaran THR Keaga- maan
2022 yang dapat dilakukan secara mandiri, individu
dan ter- jamin privacy para pengadu. 00.:.
44773850DIRJEN Binwasnaker & K3 Kemnaker
Haiyani Rumondang saat menyosialisasikan
layanan Posko Pengaduan THR Keagamaan 2022
kepada kepala Disnaker provinsi dan
kabupaten/kota serta kabid ketenagakerjaan selndonesia secara virtual, Raou (13/4).. 00DIRJEN
Binwasnaker & K3 Kemnaker Haiyani Rumondang
saat menyosialisasikan layanan Posko Pengaduan
THR Keagamaan 2022 kepada kepala Disnaker
provinsi dan kabupaten/kota serta kabid
ketenagakerjaan se-lndonesia secara virtual, Raou
(13/4)..
3

Negative Kedaulatan Disnakertrans Buka Posko Pengaduan. Sementara
Rakyat
di Kantor Disnakertrans Bantul juga telah dibuka
Posko Pengaduan THR sejak pekan lalu. Tapi hingga
kemarin belum ada pekerja atau serikat pekeija
yang mengadukan masalah terkait THR di Posko
Pengaduan THR Disnaker tersebut. Center000.
usahaan yang dikunjungi Tim Monitoring
Disnakertrans Bantul bersama Lembaga Kerja Sama
TVipartit Daerah (LK- STD) Bantul.

26. 14
Perusahaan
9
April Wajib Bayar THR
2022

Neutral

Duta
Perusahaan Wajib Bayar THR. MADIUN- Seluruh
Masyarakat perusahaan yang ada di Kota Madiun wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan
tepat waktu kepada karyawannya. Kecil dan
Menengah (Disnakerkukm) Kota Madiun dimana,
perusahaan yang mampu dihimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh
tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan.
"THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan," ujar Mediator.

27. 14
Tim Gabungan
April Bakal Datangi
2022 Perusahaan

Neutral

Solopos

11

28. 14
Posko
9
April Pengaduan THR
2022 di Tuban Dibuka

Negative Harian
Bangsa

Tim Gabungan Bakal Datangi Perusahaan.
PENGAWASAN THR. Center000. TAUFIQ SIDIK
PRAKOSO.
Posko Pengaduan THR di Tuban Dibuka. Posko
tersebut dibentuk untuk memfasilitasi para
karyawan yang menemukan persoalan dengan
perusahaan terkait pencairan THR. "Selain dari SE

8

Kemenaker, pemberian THR juga merujuk pada
surat edaran yang dikeluarkan Gubernur dan SE
Bupati Tuban tentang pembayaran THR keagamaan
pada 12 April 2022," bebernya.(wan/ns). Posko
pengaduan THR Tuban yang siap menerima aduan
pekerja soal tunjangan hari raya.
29. 14
Disnaker Pantau 12
April Urusan THR
2022

Neutral

Solopos

30. 14
Pantau
April Pembayaran
2022 THR, Dirikan
Posko Aduan

Positive

Radar Solo Pantau Pembayaran THR, Dirikan Posko Aduan.
Guna memastikan hak. pekerja tersebut terpenuhi,
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
(Disperinaker) K1aten mendirikan posko aduan di
kantor dinas setempat.. 29210177038000.
HERUWIJOYO.

6

9

Disnaker Pantau Urusan THR. Center000. TRI
RAHAYU. SRAGEN-Tim Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Sragen melakukan monitoring dan
sosialisasi Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja
(Menaker) No. M/1/ HK.04/IV/2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Bagi
Pekerja/ Buruh di Perusahaan kepada sejumlah
perusahaan di Kabupaten Sragen, Rabu
(13/4/2022).

Title

THR Wajib Dibayarkan H-7 Sebelum Lebaran

Media

Magelang Ekspres

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

12

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/MAGELANG_EKSPRES1/THR%20Wajib%20Dibayarkan%20H7%20Sebelum%20Lebaran=1=12=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/MAGELANG_EKSPRES1/THR%20Wajib%20Dibayarkan%20H7%20Sebelum%20Lebaran=2=12=1.jpg

Neutral

Summary . 21653512700THR Wajib Dibayarkan H-7 Sebelum Lebaran. THR Wajib Dibayarkan H-7
Sebelum Lebaran. THR Wajib Dibayarkan H-7. PURWOREJO- Seluruh perusahaan di Kabupaten
Purworejo wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja atau buruh selambatlambatnya 7 hari sebelum (H-7) Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Dinas Perindustrian, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja (Dinper- intransnaker) Kabupaten Purworejo bakal segera melakukan
monitoring untuk memastikan kepatuhan perusahaan.

10
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Title

Pembayaran THR Harus Tepat Waktu

Media

Radar Sampit

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

14

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/RADAR_SAMPIT1/Pembayaran%20THR%20Harus%20Tepat%20Waktu=1=14=1.jpg

Positive

Summary . Pembayaran THRHarus Tepat Waktu. PALANGKA RAYA- Gaji ke-13 atau yang biasa disebut
Tunjangan Hari Raya (THR) tentunya sangat ditunggu oleh karyawan perusahaan. Menyoroti
hal itu, Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya, Wahid Yusuf yang mengingatkan pengusaha untuk
memenuhi hak tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja atau buruh. Ditegaskannya,
pemberian THR harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12

Title

Massa Berpakaian Hitam Demo DPRD

Media

Koran Memo

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

16

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/KORAN_MEMO1/Massa%20Berpakaian%20Hitam%20Demo%20DPRD%20=1=16=7.jpg

Negative

Summary Massa Berpakaian Hitam. Demo DPRD. Massa berpakaian hitam berunjuk rasa di depan
Gedung DPRD Kota Kediri, mereka menyampaikan 5 poin aspirasi agar didengar oleh
pemerintah pusat. Puluhan massa yang mengatasnamakanAfiliasi Sekartaji melakukan unjuk
rasa di depan Gedung DPRD Kota Kediri, Rabu (13/4) sore.
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Title

Perusahaan Wajib Bayar THR Penuh dan Kontan

Media

Solopos

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

11

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/SOLOPOS1/Perusahaan%20Wajib%20Bayar%20THR%20Penuh%
20dan%20Kontan%20=1=11=1.jpg

Neutral

Summary Perusahaan Wajib Bayar THR Penuh dan Kontan. Sekaligus mengacu pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di
Perusahaan. KLATEN-Perusahaan diwanti- wanti tak lagi mencicil pembayaran tunjanqan hari
raya (THR) Lebaran tahun ini. Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja (Dispernaker) Klaten, Heru Wijoyo, mengatakan sesuai ketentuan, THR wajib
dibayarkan penuh.
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Title

Pemain Digaji Rp250. 000 Setahun

Media

Harian Jogja

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

11

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/HARIAN_JOGJA1/Pemain%20Digaji%20Rp250.000%20Setahun=1=11=1.jpg

Neutral

Summary Pemain Digaji. Tak hanya digaji rendah, pembayaran gaji itu juga ditunggak. LIGA 3. Rp250.000.
Setahun.

15

Title

Disnakertrans Gandeng AP2TKI Cegah Pemberangkatan Non Prosedural

Media

Suara Ntb

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

11

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/SUARA_NTB1/Disnakertrans%20Gandeng%20AP2TKI%
20Cegah%20Pemberangkatan%20Non%20Prosedural=1=11=1.jpg

Negative

Summary . Disnakertrans Gandeng AP2TKI Cegah Pemberangkatan Non Prosedural. Mohon kerja sama
yang baik antara Disnakertrans Provinsi, kabupaten dan kota dan AP2TK3 dalam menyiapkan
CPMI yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri, ujarnya saat memberikan
sambutan pada pelantikan DPD AP2TKI Nusa Tenggara Barat di Kantor BLKLN Lombok Mandiri
di Banyumulek Lombok lWBarat, Selasa, (12/4). Mohon kerja sama yang baik antara
Disnakertrans Provinsi, kabupaten dan kota dan AP2TK3 dalam menyiapkan CPMI yang
kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri, ujarnya saat memberikan sambutan pada
pelantikan DPD AP2TKI Nusa Tenggara Barat di Kantor BLKLN Lombok Mandiri di Banyumulek
Lombok lWBarat, Selasa, (12/4). Tenaga Kerja Indonesia (AP2TKI) dengan Pemerintah Daerah.

16

Title

THR Paling Lambat H-7 Lebaran

Media

Radar Banyumas

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/RADAR_BANYUMAS1/THR%20Paling%20Lambat%20H-7%20Lebaran%20=1=5=1.jpg

Negative

Summary Dijelaskan pula, dalam Permenaker tersebut pembayaran THR wajib diberi- kan selambatlambatnya H-7 lebaran, kepada pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan, sebelum hari
raya. Paling. Lambat. H-7.

17

Title

Penempatan PMI di Malaysia Terapkan Sistem Satu Kanal

Media

Suara Ntb

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/SUARA_NTB1/Penempatan%20PMI%20di%20Malaysia%20
Terapkan%20Sistem%20Satu%20Kanal=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/SUARA_NTB1/Penempatan%20PMI%20di%20Malaysia%
20Terapkan%20Sistem%20Satu%20Kanal=2=1=1.jpg

Neutral

Summary . Penempatan PMI di Malaysia TerapkanSistem Satu Kanal. Penempatan PMI di Malaysia
Terapkan Sistem Satu Kanal. 1. Ia mengatakan, dalam MoU antara Menteri Ketenagakerjaan RI
Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Dato Sri M. Saravanan tersebut
disepakati soal penempatan PMI berbasis one channel system atau sistem satu kanal.
PEMPROV Nusa Tenggara Barat masih menunggu Surat Keputusan (SK) Dirjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker terkait dengan
rencana pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat ke Malaysia
setelah adanya penandatangan MoU atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dengan
Malaysia tanggal 1 April 2022.

18

19

Title

Monitoring THR ke 50 Perusahaan

Media

Radar Banyumas

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

3

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/RADAR_BANYUMAS1/Monitoring%20THR%20ke%2050%20Perusahaan%20=1=3=1.jpg

Neutral

Summary . Monitoring THRke 50 Perusahaan. PURWOKERTO- Dinas Ten- aga Kerja, Koperasi, dan Usaha
Kecil Menengah berencana melakukan monitoring ke 50 perusahaan sebagai sampling, terkait
pemberian tunjangan hari raya (THR). Kepaia Bidang Hubungan Industrial Dinnakerkop dan
UKM Kabupaten Banyumas Tasroh SS MPA MSc mengatakan, pelaksanaan monitoring mulai
18 sampai 25 April. Berkoordinasi dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten
Banyumas.

20

Title

Tuntut THR Dibayar Full, Ribuan Karyawan PT KGC Mogok Kerja

Media

Fajar Cirebon

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/FAJAR_CIREBON1/Tuntut%20THR%20Dibayar%20Full,
%20Ribuan%20Karyawan%20PT%20KGC%20Mogok%20Kerja=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/FAJAR_CIREBON1/Tuntut%20THR%20Dibayar%20Full,
%20Ribuan%20Karyawan%20PT%20KGC%20Mogok%20Kerja=2=1=1.jpg

Negative

Summary . Tun tut THR Dibayar Full, Ribuan KaryawanPT KGC Mogok Kerja. RIBUAN KARYAWAN PT.
Kreasi Garment Cirebon (KGC) di Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon
melakukan aksi mogok kerja, Rabu (13/4).*. RIBUAN KARYAWAN PT. Kreasi Garment Cirebon
(KGC) di Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon melakukan aksi mogok
kerja, Rabu (13/4).*. RIBUAN KARYAWAN PT. Kreasi Garment Cirebon (KGC) di Desa
Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon melakukan aksi mogok kerja, Rabu
(13/4).

21

22

Title

Perusahaan Minta THR Dicicil

Media

Radar Solo

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

4

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/RADAR_SOLO1/Perusahaan%20Minta%20THR%20Dicicil%20=1=4=1.jpg

Neutral

Summary Perusahaan Minta THR Dicicil. AHMAD KHAlRUDINnh\OAA SOlO. DIAWASI KETAT: Perusahaan
diimbau membayar THR lebih awal.. meminta keringanan untukmembayar dengan mencicil
seperti tahun sebelwnnya. SRAGEN, Radar 010- Pemerintah pusat mengingatkan perusahaan
untuk membayar tunjangan hari raya (THR) karyawan tepat waktu tanpa dicicil. Namun,
sejwnJah perusahaan di Kabupaten Sragen justru mengajukan keringanan untuk mencicil
pembayaran THR..

23

Title

Perusahaan Diminta Tidak Cicil THR

Media

Republika Bandung

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/REPUBLIKA_BANDUNG1/Perusahaan%20Diminta%20Tidak%20Cicil%20THR=1=8=1.jpg

Neutral

Summary CicilTHR. . Perusahaan. Diminta tidak. BANDUNG- Dinas Tenaga Keija (Disnaker) Kota Bandung
mengingatkan pihak perusahaan agar menjalankan kevvajiban membayartunjangan hari raya
(THR) keagamaan hagi para pega- wai/buruhnya.

24

Title

THR Wajib Dibayarkan 100 Persen

Media

Kalteng Pos

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

16

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/KALTENG_POS1/THR%20Wajib%20Dibayarkan%20100%20Persen=1=16=1.jpg

Neutral

Summary THR Wajib Dibayarkan 100 Persen. PALANGKA RAYA Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka
Raya Jumatni, meminta kepada seluruh perusahaan di Kota Palangka Raya, pada tahun ini bisa
membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) secara full 100 persen. Peraturan Pemerintah (PP)
nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR
keagamaan bagi pekerja dan buruh lah jadi pedoman kami agar TITR bisa di bayarkan 100
persen, ungkapnya kemarin. "Semoga semua perusahaan di Kota Palangka Raya bisa memiliki
kemampuan untuk membayarkan THR secara 100 persen kepas para pekerjanya, sehingga para
pekerja bisa semangat lagi dalam bekerja," pungkasnya.

25

Title

Di Bawah Permintaan RI, Malaysia Tetapkan Gaji Minimum ART Rp 4 Jutaan

Media

Lentera

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

4

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/LENTERA1/Di%20Bawah%20Permintaan%20RI,%20Malaysia%2
0Tetapkan%20Gaji%20Minimum%20ART%20Rp%204%20Jutaan%20=1=4=1.jpg

Neutral

Summary JAKARTA- Pemerintah Malaysia resmi menetapkan gaji Asisten Rumah Tangga dari Indonesia.
Saravanan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak dapat memenuhi permintaan
pemerintah Indonesia agar ART dibayar dengan gaji minimum RM 1.500 atau sekitar Rp 5
jutaan. . 328104512700Permintaan RI, Malaysia Tetapkan. Permintaan RI, Malaysia Tetapkan.

26

Title

Disnaker Buka Posko Pengaduan THR

Media

Banten Pos

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

12

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/BANTEN_POST1/Disnaker%20Buka%20Posko%20Pengaduan%20THR=1=12=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/BANTEN_POST1/Disnaker%20Buka%20Posko%20Pengaduan%20THR=2=12=1.jpg

Negative

Summary . Disnaker Buka PoskoPengaduan THR. TANGERANG, BANPOS- Dinas Ketenagakerjaan
(Disnaker) Kota Tangerang meminta para pekerja melaporkan apabila mendapat masalah
terkait tunjangan hari raya (THR). Mereka bisa langsung melaporkannya ke posko pengaduan
THR di lantai 2 Gedung Disnaker, di Kawasan Pendidikan Cikokol. Kepala Disnaker Kota
Tangerang, Ujang Hendra Gunawan mengatakan, posko pengaduan THR telah dibuka pada
Rabu (13/4) dan berakhir Jumat, (29/04).

27

28

Title

Libur dan Cuti Bersama ASN Sesuai SKB Tiga Menteri

Media

Kalteng Pos

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

11

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/KALTENG_POS1/Libur%20dan%20Cuti%20Bersama%
20ASN%20Sesuai%20SKB%20Tiga%20Menteri=1=11=1.jpg

Positive

Summary . Libur dan Cuti Bersama ASN Sesuai SKB Tiga Menteri. Dirinya mengatakan hingga saat ini
Bupati Kotim II Halikin- nor belum mengeluarkan surat edaran terkait hari libur nasional dan
cuti bersama untuk hari raya Idulfitri tahun 2022 ini, tetapi dapat dipastikan libur tersebut
menyesuaikan dengan SKB tiga Menteri nomor 375 tahun 2022 dan nomor 1 tahun 2022. "Saat
ini Bupati memang belum mengeluarkan surat edaran, tetapi pada ketentuannya untuk libur
nasional dan cuti bersama akan tetap mengikuti acuan SKB tiga menteri itu nantinya, ucap
Kamaruddin.

29

Title

Bupati THR Harus Dibayar Tepat Waktu

Media

Kalteng Pos

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

11

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/KALTENG_POS1/Bupati%20THR%20Harus%20Dibayar%20Tepat%20Waktu=1=11=1.jpg

Positive

Summary . Bupati: THR Harus Dibayar Tepat Waktu. SAMPIT-Bupati Kotim, Halikinnor, mengimbau
perusahaan yang ada di daerah itu untuk memenuhi kewajibannya membayar Tunjangan Hari
Raya (THR) kepada karyawan tepat waktu. "THR bisa diberikan jauh hari sebelum 1 Mei,
sehingga ketika mendekati lebaran para pekerja sudah tenang, kata bupati. Bahkan saat ini
dinas sudah membuka posko THR di kantor, terang bupati.

30

Title

Untuk Mewujudkan Sinergitas

Media

Kalteng Pos

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/KALTENG_POS1/Untuk%20Mewujudkan%20Sinergitas=1=2=1.jpg

Positive

Summary . Untuk Mewujudkan Sinergitas. Disnakertrans Gelar Turnamen Futsal Persahabatan.
PALANGKA RAYA- Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Buruh Internasional atau May
Day tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja dan. Transmigrasi (Disnakertrans)

31

Title

Meski Berat Para Pengusaha akan Patuh pada Aturan

Media

Galamedia

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/GALAMEDIA1/Meski%20Berat%20Para%20Pengusaha%
20akan%20Patuh%20pada%20Aturan=1=5=1.jpg

Positive

Summary Meski Berat, Para Pengusaha akan Patuh pada Aturan. Meski begitu, pengusaha akan patuh
terhadap aturan tersebut. Ia mengungkapkan, order di perus ahaan ditengah pandemi Covid19 ini memang sudah membaik, dibandingkan dua tahun ke belakang meskipun belum pulih
sepenuhnya. Sekarang bahan-bahan pada naik, energi naik.

32

Title

Disnaker Pastikan THR Perusahaan Tepat Waktu

Media

Koran Memo

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

4

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/KORAN_MEMO1/Disnaker%20Pastikan%20THR%20Perusahaan%
20Tepat%20Waktu%20=1=4=7.jpg

Positive

Summary Disnaker Pastikan THR Perusahaan. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Nganjuk
menghimbau Perusahaan di Kota Bayu agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
tepat waktu. Tepat Waktu. Kepala Disnaker Kabupaten Nganjuk, Supiyanto, ketika memantau
langsung persiapan penyaluran THR keagamaan ke sejumlah perusahaan di Kota Bayu
mengatakan, THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya
Keagamaan/lebaran.

33

Title

THR Dibayarkakan H-20 Lebaran

Media

Radar Bandung

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/RADAR_BANDUNG1/THR%20Dibayarkakan%20H-20%20Lebaran=1=5=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/RADAR_BANDUNG1/THR%20Dibayarkakan%20H-20%20Lebaran=2=5=1.jpg

Neutral

Summary THR DibayarkakanH-20 Lebaran. THR DibayarkakanH-20 Lebaran. . ILUSTRASI: Perusahaan
diimbau untuk membayarkan THR kepada karyawannya mulai H-20. KOTA- Pembayaran
tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan kepada karyawannya dimulai H-20 lebaran.

34

35

Title

H-7 PERUSAHAAN WAJIB BERIKAN THR

Media

Palembang Pos

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-14/PALEMBANG_POS1/H7%20PERUSAHAAN%20WAJIB%20BERIKAN%20THR=1=5=1.jpg

Neutral

Summary WAJIB BERIKAN THR. H-7 PERUSAHAAN. -16681451270EMPAT LAWANG- Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnakertran) Kabupaten Empat Lawang, mengingatkan kepada seluruh
peru- sahaan yang ada di Kabupaten Empat Lawang, agar membayar Tunjangan Hari Raya
(THR) hari keagamaan paling lambat 7 hari (H-7) sebelum hari raya Idul Fitri. 00EMPAT
LAWANG- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kabupaten Empat Lawang,
mengingatkan kepada seluruh peru- sahaan yang ada di Kabupaten Empat Lawang, agar
membayar Tunjangan Hari Raya (THR) hari keagamaan paling lambat 7 hari (H-7) sebelum hari
raya Idul Fitri.

36

Title

Posko Pengaduan Online Percepat Penyelesaian Masalah THR

Media

Investor Daily

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/INVESTOR_DAILY1/Posko%20Pengaduan%20Online%
20Percepat%20Penyelesaian%20Masalah%20THR=1=6=1.jpg

Negative

Summary . Posko Pengaduan Online Percepat Penyelesaian Masalah THR. "Posko-posko THR yang telah
ada di daerah yang akan menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam
pembayaran THR," kata dia. JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
menegaskan, layanan posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) berbasis online melalui
laman HYPERLINK "https://poskothr.kemnaker.go.id" https://poskothr.kemnaker.go.id akan
mempercepat layanan untuk mengatasi keluhan para pekerja. Laman itu dibuat untuk
mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan 2022 yang dapat dilakukan secara mandiri, individu dan terjamin
kerahasiannya.

37

Title

Link Layanan Posko Pengaduan THR yang Disiapkan Kemnaker

Media

Harian Banyuasin

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/HARIAN_BANYUASIN1/Link%20Layanan%20Posko%
20Pengaduan%20THR%20yang%20Disiapkan%20Kemnaker=1=7=1.jpg

Negative

Summary Link Layanan Posko Pengaduan THR yang Disiapkan Kemnaker. 44570651186815.:. Dirjen
Binwasnaker & K3 Kemnaker Haiyani Rumond- ang menyampaikan layanan Posko Pengaduan
THR berbasis web ini dibuat untuk mengantisipasi ter- jadinva keluhan, ketidaktahuan,
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran THR Keaga- maan 2022 yang dapat dilakukan
secara mandiri, individu dan ter- jamin privacy para pengadu. 00.:. 44773850DIRJEN
Binwasnaker & K3 Kemnaker Haiyani Rumondang saat menyosialisasikan layanan Posko
Pengaduan THR Keagamaan 2022 kepada kepala Disnaker provinsi dan kabupaten/kota serta
kabid ketenagakerjaan se-lndonesia secara virtual, Raou (13/4).. 00DIRJEN Binwasnaker & K3
Kemnaker Haiyani Rumondang saat menyosialisasikan layanan Posko Pengaduan THR
Keagamaan 2022 kepada kepala Disnaker provinsi dan kabupaten/kota serta kabid
ketenagakerjaan se-lndonesia secara virtual, Raou (13/4)..

38

Title

Disnakertrans Buka Posko Pengaduan

Media

Kedaulatan Rakyat

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

3

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/KEDAULATAN_RAKYAT1/Disnakertrans%20Buka%20Posko%20Pengaduan%20=1=3=1.jpg

Negative

Summary Disnakertrans Buka Posko Pengaduan. Sementara di Kantor Disnakertrans Bantul juga telah
dibuka Posko Pengaduan THR sejak pekan lalu. Tapi hingga kemarin belum ada pekerja atau
serikat pekeija yang mengadukan masalah terkait THR di Posko Pengaduan THR Disnaker
tersebut. Center000. usahaan yang dikunjungi Tim Monitoring Disnakertrans Bantul bersama
Lembaga Kerja Sama TVipartit Daerah (LK- STD) Bantul.

39

Title

Perusahaan Wajib Bayar THR

Media

Duta Masyarakat

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/DUTA_MASYARAKAT1/Perusahaan%20Wajib%20Bayar%20THR%20=1=9=1.jpg

Neutral

Summary Perusahaan Wajib Bayar THR. MADIUN- Seluruh perusahaan yang ada di Kota Madiun wajib
mem- berikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tepat waktu kepada karyawannya. Kecil
dan Menengah (Disnakerkukm) Kota Madiun dimana, perusahaan yang mampu dihimbau
untuk mem- bayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran
THR keagamaan. "THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan," ujar Mediator.

40

Title

Tim Gabungan Bakal Datangi Perusahaan

Media

Solopos

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

11

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/SOLOPOS1/Tim%20Gabungan%20Bakal%20Datangi%20Perusahaan%20=1=11=1.jpg

Neutral

Summary Tim Gabungan Bakal Datangi Perusahaan. PENGAWASAN THR. Center000. TAUFIQ SIDIK
PRAKOSO.

41

Title

Posko Pengaduan THR di Tuban Dibuka

Media

Harian Bangsa

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/HARIAN_BANGSA1/Posko%20Pengaduan%20THR%20di%
20Tuban%20Dibuka%20=1=9=2.jpg

Negative

Summary Posko Pengaduan THR di Tuban Dibuka. Posko tersebut dibentuk untuk memfasilitasi para
karyawan yang menemukan persoalan dengan perusahaan terkait pencairan THR. "Selain dari
SE Kemenaker, pemberian THR juga merujuk pada surat edaran yang dikeluarkan Gubernur
dan SE Bupati Tuban tentang pembayaran THR keagamaan pada 12 April 2022,"
bebernya.(wan/ns). Posko pengaduan THR Tuban yang siap menerima aduan pekerja soal
tunjangan hari raya.

42

Title

Disnaker Pantau Urusan THR

Media

Solopos

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

12

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/SOLOPOS1/Disnaker%20Pantau%20Urusan%20THR%20=1=12=1.jpg

Neutral

Summary Disnaker Pantau Urusan THR. Center000. TRI RAHAYU. SRAGEN-Tim Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Sragen melakukan monitoring dan sosialisasi Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja
(Menaker) No. M/1/ HK.04/IV/2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Bagi
Pekerja/ Buruh di Perusahaan kepada sejumlah perusahaan di Kabupaten Sragen, Rabu
(13/4/2022).
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Title

Pantau Pembayaran THR, Dirikan Posko Aduan

Media

Radar Solo

Reporter

Date

14 April 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0414/RADAR_SOLO1/Pantau%20Pembayaran%20THR,%20Dirikan%
20Posko%20Aduan%20=1=6=1.jpg

Positive

Summary Pantau Pembayaran THR, Dirikan Posko Aduan. Guna memastikan hak. pekerja tersebut
terpenuhi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) K1aten mendirikan posko
aduan di kantor dinas setempat.
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Summary

Media

News

Positive

Neutral

Negative

162

240

93

93

54
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1.

13
THR, Isu
Negative Wartapembaruan.
April Tahunan
co.id
2022 yang Selalu
Jadi
Persoalan
Bagi
Kalangan
Pekerja

THR, Isu Tahunan yang Selalu Jadi Persoalan Bagi
Kalangan Pekerja. Jakarta, Wartapembaruan.co.idTunjangan Hari Raya (THR) menjadi isu tahunan yang
selalu menjadi persoalan bagi kalangan pekerja,
karena ketidaktaatan pengusaha mematuhi regulasi
tentang THR, yang mewajibkan seluruh pengusaha
membayar THR kepada pekerja yang sudah bekerja
minimal 1 bulan. Dari 444 pengaduan yang telah
diselesaikan oleh pengusaha melalui berbagai cara,
seperti pembayaran sesuai ketentuan atau terjadi
Perjanjian Bersama (PB) antara pekerja dengan
pengusaha untuk menyepakati pembayaran THR,
apakah memang Pengawas Ketenagakerjaan juga
memastikan denda 5 persen dari total THR karena
keterlambatan yang diamanatkan Pasal 62 PP no. 36
Tahun 2021 dibayarkan perusahaan, atau memang
sekadar dibayar yang nilai THR-nya di bawah
ketentuan, yang penting sudah di PB kan?. Persoalan
THR pun dikontribusi oleh lemahnya pengawasan dan
penegakkan hukum dari Pengawas Ketenagakerjaan di
tingkat pusat maupun propinsi.

2.

13
Sekjen
Positive Wartapembaruan.
April Kemnaker
co.id
2022 Harapkan 4
Isu Prioritas
Dapat
Dukungan
Anggota
G20

Sekjen Kemnaker Harapkan 4 Isu Prioritas Dapat
Dukungan Anggota G20. Jakarta,
Wartapembaruan.co.id- Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar
Sanusi mengungkapkan, pandemi COVID-19 telah
mempercepat perubahan pekerjaan di pasar tenaga
kerja. Pengembangan kewirausahaan yang
beradaptasi dengan pasar tenaga kerja baru akan
membantu mengurangi pengangguran dan
kesenjangan pekerjaan lebih lanjut. "Oleh karena itu,
sangat penting untuk mendukung pengembangan
kewirausahaan dan UKM sebagai kunci penciptaan
lapangan kerja baru pascapandemi," ungjap Anwar
Sanusi ketika melakukan pertemuan bilateral
membahas Employment Working Group (EWG) II G20
dengan Departemen Pekerjaan dan Pensiun Inggris
secara virtual, Selasa (12/4/2022).
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3.

13
Menaker Positive Kabar Bisnis
April bakal atur
2022 gaji pekerja
perempuan
setara
dengan lakiLaki

Menteri tenaga kerja (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, pihaknya sedang meratifikasi konvensi
international labour organization (ILO) atau konvensi
100 yang memberikan perlindungan pekerja, baik
pekerja perempuan maupun laki-laki dari sisi
pengupahan. "Ini merupakan salah satu bentuk
perlindungan negara kepada pekerja perempuan,"
jelas Menaker. Menteri tenaga kerja Ida Fauziyah.
JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mengatur
upah agar setara antara pekerja perempuan dan lakilaki.

4.

13
Sekjen
Positive Lombok Insider
April Kemnaker
2022 Harapkan 4
Isu Prioritas
Dapat
Dukungan
Anggota
G20

"Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung
pengembangan kewirausahaan dan UKM sebagai
kunci penciptaan lapangan kerja baru pascapandemi,"
ujar Anwar Sanusi ketika melakukan pertemuan
bilateral membahas Employment Working Group
(EWG) II G20 dengan Departemen Pekerjaan dan
Pensiun Inggris secara virtual, Selasa (12/4/2022). Isu
pertama, pasar tenaga kerja inklusif dan pekerjaan
layak untuk penyandang disabilitas yang fokus pada
situasi faktual di ekonomi G20 dan negara-negara lain
dalam mempromosikan inklusi penyandang disabilitas
di pasar tenaga kerja. Anwar Sanusi mengatakan, pada
Presidensi G20 Indonesia ada empat isu prioritas yang
dibahas dan diharapkan mendapat dukungan penuh
dari seluruh anggota G20. "Diharapkan negara-negara
anggota G20 memperoleh best practice sehingga
dapat merumuskan rencana aksi yang konkrit dan
terukur," katanya.

5.

13
WantiNeutral Garuda-news.com Dia pun meminta pada Kepala Dinas Ketenagakerjaan
April wanti buat
(Disnaker) mengawal pelaksanaan THR. Kementerian
2022 Kepala
Ketenagakerjaan (Kemnaker) sosialisasi Posko
Disnaker
Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022 untuk
Kawal Ketat
mengawal pelaksanaan pembayaran THR 2022 dari
Pemberian
pengusaha kepada pekerja/buruh melalui
THR
https://poskothr.kemnaker.go.id. Menurut Dirjen
Binwasnaker & K3 Kemnaker Haiyani Rumondang
layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini dibuat
untuk mengantisipasi terjadinya keluhan,
ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan Tahun 2022 yang dapat
dilakukan secara mandiri, individu dan terjamin
kerahasian para pengadu. "Sesuai SE Menaker
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M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi
hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya perlu
dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker
provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia," ujar
Haiyani Rumondang secara virtual, kepada para
Kadisnaker atau Kabid Ketenagakerjaan
provinsi/kabupaten/kota, dikutip dari keterangan
tertulis Kemnaker pada Rabu (13/4/2022). Haiyani
menjelaskan secara teknis THR Keagamaan yang wajib
diberikan pengusaha kepada pekerja tahun 2022 ini
berbeda dibandingkan dengan pemberian THR tahun
2020 dan 2021.
6.

13
BSU 2022 Neutral Pikiran Rakyat
April Sudah Cair,
Depok
2022 Berikut 3
Link untuk
Cek Daftar
Penerima
BLT Gaji
Rp1 Juta
Lewat HP

Terdapat 3 link untuk cek daftar penerima BSU 2022
secara online lewat HP, yang bisa Anda simak agar
mendapatkan BLT gaji Rp1 juta. Tanpa basa-basi lagi,
berikut 3 link beserta caranya, untuk cek daftar
penerima BSU 2022 online lewat HP:. Pemerintah dan
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
(Kemnaker), telah mengumumkan akan menyalurkan
kembali BSU 2022. Bantuan Subsidi Upah atau BSU
2022 ini sudah cair pada April 2022 dan hanya
disalurkan kepada para pekerja/buruh dengan
kategori tertentu.

7.

13
Ketentuan Neutral Pantau
April THR
2022 Lebaran
2022
Diputuskan,
Ini Syarat
Penerima
dan
Perhitungan
nya

Sementara itu, SE tersebut menuliskan "untuk
mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan
pembayaran THR Keagamaan, masing-masing provinsi
membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko
Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan
Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022
yang terintegrasi melalui website
https://poskothr.kemnaker.go.id." Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah, telah
memutuskan ketentuan Tunjangan Hari Raya (THR),
bersamaan dengan ramainya THR ini dibahas oleh
masyarakat pekerja di bulan Ramadan ini. Surat
Edaran (SE) dengan nomor M/1/HK0.4/IV/2022 yang
mengatur pelaksanaan pemberian THR Keagamaan
tahun 2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan telah
diterbitkan oleh Menaker. SE Menaker tersebut
mengimbau perusahaan yang mampu, untuk
memberikan THR keagamaan lebih awal dan juga
mengimbau para gubernur untuk mendorong
perusahaan di wilayahnya, agar pelaksanaan
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pemberian THR berjalan dengan baik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
8.

13
Kriteria
Neutral Aira Transport
April Penerima
2022 BSU Rp 1
Juta Tahun
2022, Ini
Alasan
Pemerintah
Berikan BSU
untuk 8,8
Juta Pekerja
- Aira
Transport

BSU tahun 2022 ditargetkan akan diberikan kepada 8,8
juta pekerja dengan kriteria tertentu. Pemerintah
salurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) lagi kepada para
pekerja terdampak pandemi pada tahun 2022.
Mengutip dari Keterangan Pers Menko Perekonomian
usai SKP "Antisipasi Situasi & Perkembangan Ekonomi
Dunia pada Selasa (5/4/2022), Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga
Hartarto, menyebutkan bahwa pihaknya telah
menyediakan anggaran untuk penyaluran BSU
sebanyak Rp 8,8 triliun pada tahun ini. Besaran BSU
yang diberikan kepada pekerja adalah sebesar Rp 1
juta bagi tiap penerima.

9.

13
Bayar THR Positive Riau Post
April Tepat
2022 Waktu

"Bayarkan THR tepat waktu karena akan jauh lebih
bermanfaat. Meski Idulfitri 1443 Hijriah masih sekitar
tiga pekan lagi, namun pembahasan tunjangan hari
raya (THR) sudah mulai diperbincangkan. Pihak
perusahaan ataupun pemerintahan diingatkan untuk
dapat membayarkan THR tepat waktu. Sesuai Surat
Edaran (SE) Kemenaker RI No M/1/HK.04/IV/2022
tanggal 6 April 2022, tentang Pelaksanaan Pemberian
THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja atau Buruh
di Perusahaan.

10. 13
Komisi III Positive Riau Post
April DPRD
2022 Pekanbaru
Minta
Perusahaan
Bayar THR
Tepat
Waktu

Daripada dibayarkan H-3 Idulfitri," kata Wakil Ketua
Komisi III DPRD Pekanbaru H Ervan kepada wartawan,
Senin (11/4). "Bayarkan THR tepat waktu karena akan
jauh lebih bermanfaat. Sesuai Surat Edaran (SE)
Kemenaker RI No M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April
2022, tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja atau Buruh di
Perusahaan. Meski Idulfitri 1443 Hijriah masih sekitar
tiga pekan lagi, namun pembahasan tunjangan hari
raya (THR) sudah mulai diperbincangkan.

11. 13
THR Tak
Negative Telisik.id
April Dibayar
2022 Sesuai
Aturan, Ini
Posko
Pengaduan

Pemprov Jawa Timur melalui Disnaker Provinsi Jawa
Timur telah menyiapkan sebanyak 54 titik Posko THR
Keagamaan. Rinciannya, pertama, posko itu dibuka di
Kantor Disnakertras Jawa Timur Jalan Dukuh
Menanggal Surabaya. Kemudian 15 posko di BLK
Disnakertras Jawa Timur yang ada di Sumenep,
Jember, Singosari, Wonojati, Kediri, Tulungagung,
Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Ponorogo,
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THR di Jawa
Timur

Bojonegoro, Tuban, Pasuruan, Situbondo. Kemudian
posko juga dibuka di 38 kantor Disnaker kabupaten
kota se-Jawa Timur.

12. 13
Pemerintah Positive Akurat.co
April Diminta
2022 Tegas Soal
Pencairan
THR Jangan
Sampai
Molor

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja
Tekstil Sandang dan Kulit- Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (FSP TSK SPSI), Roy Jinto Ferianto meminta
pemerintah dalam hal ini Kemenaker harus tegas
dalam mengawasi Tunjangan Hari Raya (THR).
Masyarakat sangat membutuhkan THR. Roy berharap
perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) di
tahun 2022 jangan sampai molor, hal itu sesuai
ketentuan berlaku, minimal satu bulan upah,
dibayarkan paling lambat satu minggu sebelum Idul
Fitri, kepada pekerja (buruh). Ia mengatakan, dimana
perusahaan wajib membayar THR kepada pekerja
(buruh) secara tunai dan sekaligus, sejak dulu
Permenaker 6 Tahun 2016 tentang Pembayaran THR
tidak mengatur THR boleh dicicil atau ditunda.

13. 13
Disnaker
Neutral Halosemarang.id
April Kota
2022 Semarang
Buka Aduan
Pembayara
n THR,
Begini
Ketentuann
ya

HALO SEMARANG- Adanya aturan dari Pemerintah
mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
bagi pekerja secara penuh pada lebaran tahun ini,
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang akan
mengawalnya hingga tuntas. Yakni dengan
menindaklanjuti membuat surat edaran tentang
pelaksanaan pemberian THR Keagamaan Tahun 2022
bagi pekerja atau buruh di wilayah Kota Semarang
Nomor 560/1465/IV/2022 tanggal 6 April 2022. Kepala
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang, Sutrisno
mengatakan, hal ini berdasarkan pada Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 06 April 2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja / Buruh Di
Perusahaan. Pihaknya menekankan dalam surat
edaran yang diberikan kepada semua perusahaan atau
pabrik di Kota Semarang tersebut, untuk
membayarkan THR kepada karyawannya dalam
bentuk uang dan secara kontan sekaligus atau tidak
dicicil.

14. 13
Mulai Hari Negative Idx Channel
April Ini Disnaker
2022 Kota
Tangerang
Buka Posko

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) membuka posko
pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Posko
pengaduan ini dibuka di Gedung Disnaker lantai 2 yang
terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II No 1, Cikokol,
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Pengaduan
THR

Kota Tangerang, yang akan dibuka mulai Rabu, 13
April 2022- Jumat, 29 April 2022. Kepala Disnaker Kota
Tangerang Ujang Hendra Gunawan posko ini merujuk
dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor M/1/HK.04/IV/2022 terkait
pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya
keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di
perusahaan. "Sejauh ini, kami pun telah
menyosialisasikan hak-hak tenaga kerja ke 8 ribu
perusahaan mikro dan makro yang ada di Kota
Tangerang," ujarnya dalam keterangan yang diterima,
Rabu (3/4/2022).

15. 13
Kontrak
Neutral Tribun News
April Habis
2022 Sebelum
Lebaran,
Apakah
Masih
Berhak
Mendapatk
an THR?

Namun bagaimana jika kontrak pekerja habis sebelum
Lebaran, apakah masih dapat THR?. Kemnaker melalui
Instagramnya menerangkan, pekerja yang kontraknya
habis sebelum Lebaran, maka tidak berhak
mendapatkan THR. Bagaimana pula nasib pekerja yang
dirumahkan, apakah berhak mendapatkan THR?.
Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 paling
lambat yakni tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

16. 13
Lebaran
Negative Suara.com
April 2022
2022 Tinggal Dua
Pekan Lagi,
KSPSI Minta
Pemerintah
Beri
Teguran
Keras
kepada
Perusahaan
yang Bayar
THR Nyicil

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa
Barat, Roy Jinto mengatakan, perusahaan wajib
mematuhi pembayaran THR sesuai Permenaker
Nomor 6 Tahun 2016. "Pelanggaran pembayaran THR
terus terjadi, sampai saat ini masih ada perusahaan
yang belum membayar THR 2021 kepada buruh," kata
Roy yang juga menjabat sebagai Ketua Umum
Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI. . Buruh mendesak
perusahaan-perusahaan agar membayar Tunjangan
Hari Raya (THR) tahun 2022 sesuai aturan yang
berlaku. Minimal senilai satu bulan upah, tidak dicicil
dan harus cair paling lambat sepekan sebelum
lebaran.

17. 13
DPRD Jawa Positive Nawacita.co
April Timur
2022 Himbau
Pengusaha
agar Bayar
THR Sesuai
Aturan

Komisi bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) DPRD
Jawa Timur mengimbau kepada para pengusaha
supaya memberikan Tunjangan Hari Raya (THR)
kepada karyawan sesuai jadwal dan tidak diangsur
agar geliat dan kebangkitan ekonomi Jawa Timur
semakin tumbuh. Pemerintah juga harus pro aktif
memastikan perusahaan membayar THR secara penuh
dan tidak telat," kata wakil ketua Komisi E DPRD Jawa
Timur Hikmah Bafaqih, Selasa (12/4/2022). Bukan
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hanya itu, mantan ketua PW Fatayat NU Jawa Timur
ini mengigatkan perusahaan bahwa THR bukanlah
hadiah yang diberikan sukarela, tapi kewajiban yang
harus ditunaikan perusahaan dan menjadi hak setiap
karyawan. "Kami minta perusahaan perusahaan di
Jawa Timur, jangan sampai menunda-nunda waktu
untuk memberikan THR kepada pekerja," harap
politikus asal Mojokerto ini.
18. 13
Pemkot
Neutral Radar Malang
April Tegaskan
2022 Pembayara
n THR Tak
Boleh Dicicil

Para pekerja di Kota Malang tentu berharap tunjangan
hari raya (THR) bisa dicairkan sesuai ketentuan. Jika
ada keterlambatan atau malah tak mendapat THR,
pekerja bisa melapor ke pos pengaduan THR di kantor
terpadu Block Office, Arjowinangun. Berbeda dengan
tahun sebelumnya, pencairan THR yang dilakukan
perusahaan kepada pekerja tak boleh dicicil. Artinya
para pekerja bakal mendapatkan THR kurang lebih
sebesar satu kali gaji.

19. 13
SURAT
Positive Portal Kudus
April EDARAN
2022 THR 2022
PDF
Download
dan Pahami
Rumus
Perhitungan
Cara
Menghitung
THR dalam
Peraturan
THR 2022 Portal
Kudus

Inilah informasi Surat Edaran THR 2022 PDF dari
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Bagi
Anda yang ingin download Surat Edaran THR 2022 PDF
dan cek cara perhitungan THR 2022, silakan simak
artikel ini sampai tuntas. Tersaji di bawah ini link
download Surat Edaran THR 2022 PDF dari Menaker
untuk memahami Peraturan THR 2022 dan cara
perhitungan THR 2022. Bagi Anda yang ingin donwload
Surat Edaran Menaker THR 2022 PDF, atau SE Nomor
M/1/HK.04/IV/2022, silakan klik link PDF di bawah ini:.

20. 13
Serikat
Positive Idx Channel
April Buruh
2022 Ingatkan
THR Harus
Dibayar
Tepat
Waktu
Tanpa
Dicicil

Organisasi buruh di Jawa Barat meminta perusahaan
untuk melaksanakan pembayaran tunjangan hari raya
(THR) paling lambat satu minggu sebelum Lebaran dan
tanpa dicicil. Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK
SPSI/Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat Roy Jinto
menyatakan, pihaknya meminta agar perusahaan
membayar THR 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kewajiban membayar THR ini sangat jelas diatur
dalam Permenaker 6 Tahun 2016, dimana perusahaan
wajib membayar THR kepada pekerja atau buruh
secara tunai dan sekaligus," jelas dia. Menurut dia,
sejak dulu Permenaker 6 Tahun 2016 tentang
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Pembayaran THR tidak mengatur THR boleh dicicil
atau ditunda.
21. 13
Sebentar Neutral Tribun News Aceh
April Lagi Hari
2022 Raya,
Apakah
Pekerja
yang Habis
Kontrak
Sebelum
Lebaran
Mendapatk
an THR? Serambine
ws.com

Hal itu sebagaimana dinyatakan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah dalam Surat
Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan. THR bukan hanya hak para pekerja yang
berstatus tetap, tapi juga Pekerja kontrak,
outsourcing, tenaga honorer, ataupun buruh harian
lepas. Dalam Permenaker No 6 tahun 2016 dijelaskan,
pengusaha diwajibkan untuk memberi THR
Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai
masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih secara terusmenerus. Namun bagaimana jika kontrak pekerja
habis sebelum Lebaran, apakah masih dapat THR?

22. 13
Serikat
Positive Sindo News
April Buruh
2022 Ingatkan
Pengusaha
Bayar THR
Tepat
Waktu
Tanpa
Dicicil

Organisasi buruh di Jawa Barat meminta perusahaan
melaksanakan pembayaran tunjangan hari raya (THR)
paling lambat satu minggu sebelum Lebaran dan tanpa
dicicil. Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK
SPSI/Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat Roy Jinto
menyatakan, pihaknya meminta agar perusahaan
membayar THR 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kewajiban membayar THR ini sangat jelas diatur
dalam Permenaker 6 Tahun 2016, dimana perusahaan
wajib membayar THR kepada pekerja atau buruh
secara tunai dan sekaligus," jelas dia. Menurut dia,
sejak dulu Permenaker 6 Tahun 2016 tentang
Pembayaran THR tidak mengatur THR boleh dicicil
atau ditunda.

23. 13
Info
Positive Ayo Bandung
April Terbaru
2022 Bantuan
Subsidi
Upah 2022,
Calon
Penerima
Perlu
Memperhat
ikan 3 Hal
Ini!

Sebelum membahas penjelasan Bantuan Subsidi Upah
2022 dari Menaker, penjelasan mengenai rencana
pencairan Bantuan Subsidi Upah 2022 yang akan
segera cair ini disampaikan oleh Menteri
Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi
pers PPKM hari Senin, 4 April 2022. : Link Login
Dashboard Penerima BSU Subsidi Gaji 2022, Ayo Cek
Nama Kamu!. Di sinilah pencairan dana Bantuan
Subsidi Upah 2022 berperan. : Kriteria Penerima BSU
BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022, Perhatikan Bidang
Pekerjaanmu. Tentu, kabar terbaru terkait Bantuan
Subsidi Upah 2022 kini banyak dicari masyarakat yang
merupakan pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta.
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Bantuan Subsidi Upah atau biasa disingkat BSU 2022
dikabarkan akan cair dalam waktu dekat.
24. 13
BSU Subsidi Neutral Sinar Jateng
April Gaji 2022
2022 Rp1 Juta
Segera Cair,
Cek
Penerima di
account.ke
mnaker.go.i
d/auth/logi
n - Sinar
Jawa
Tengah

Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja
kembali menyalurkan BSU Subsidi gaji sebesar Rp1
juta, Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) ini akan dicairkan
secara bertahap. SINARJATENG.COM- BSU Kemnaker
segera cair, bagi Anda yang sudah mendaftarkan
namanya, berikut ini panduan cara mudah cek BSU.
Dana tersebut akan dicairkan melalui rekening bank
himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN dan BCA. Saat
ini Kemenaker masih membahas mekanisme
pencairan bersama bank penyalur dan BPJS
Ketenagakerjaan.

25. 13
THR Harus Neutral Suarabaru.id
April Dibayarkan
2022 Tujuh Hari
Sebelum
Lebaran

Jelang Lebaran kali ini, pihak perusahaan diminta
membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR), kepada
pekerja paling lambat tujuh hari sebelumnya. "Maka
dari itu, pengusaha harus memberikan THR pada
pekerja, sesuai aturan THR diberikan paling lambat
tujuh hari sebelum Lebaran," kata Agus Sarwono
dalam keterangannya di Temanggung, Selasa
(12/4/2022). Jika tidak membayar THR, pihak
perusahaan terancam sanksi, mulai teguran hingga
pembekuan operasional. Kepala Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten
Temanggung, Agus Sarwono mengatakan, pemberian
THR adalah kewajiban dari pengusaha pada pekerja.

26. 13
Kemenaker Negative Radar Cirebon
April Sosialisasika
2022 n Posko
Pengaduan
THR
Berbasis
Online,
Berikut
Akses
Linknya
Dibawah ini

Menurut Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker Haiyani
Rumondang, layanan Posko Pengaduan THR berbasis
web ini dibuat untuk mengantisipasi terjadinya
keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam
pelaksanaan pembayaran THR.>. Adanya
layanan/kanal Posko Pengaduan THR berbasis web ini
kata Haiyani, tidak hanya menjadi sarana bagi
pekerja/buruh untuk mengadukan permasalahan THR.
Aplikasi Posko Pengaduan THR Keagamaan Tahun
2022, mulai disosialisasikan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. "Posko-posko THR yang telah ada di
daerah inilah nantinya yang akan menindaklanjuti
apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam
pembayaran THR," katanya.
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27. 13
Tanggal 15 Negative Detik
April April Hari
2022 Apa? Ada
Peringatan
Wafat Isa Al
Masih

Sabtu, 1 Januari 2022: Tahun Baru 2022 Selasa, 1
Februari 2022: Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili Senin,
28 Februari 2022: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
Kamis, 3 Maret 2022: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka
1944 Jumat, 15 April 2022: Wafat Isa Al Masih/Wafat
Yesus Kristus/Jumat Agung Minggu, 1 Mei 2022: Hari
Buruh Internasional Senin dan Selasa, 2-3 Mei 2022:
Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Senin, 16 Mei 2022:
Hari Raya Waisak 2566 BE Kamis, 26 Mei 2022:
Kenaikan Isa Al Masih/Kenaikan Yesus Kristus Rabu, 1
Juni 2022: Hari Lahir Pancasila Sabtu, 9 Juli 2022: Hari
Raya Idul Adha 1443 Hijriah Sabtu, 30 Juli 2022: Tahun
Baru Islam 1444 Hijriah Rabu, 17 Agustus 2022: Hari
Kemerdekaan RI Sabtu, 8 Oktober 2022: Maulid Nabi
Muhammad SAW Minggu, 25 Desember 2022: Hari
Raya Natal. Dari daftar libur di atas, tanggal 15 April
adalah hari Wafat Isa Al Masih atau Jumat Agung.
Tanggal 15 April hari apa mulai banyak dicari tahu.
Kamis Putih, saat Yesus mengadakan Perjamuan
Malam terakhir bersama para murid-Nya Jumat
Agung, saat Yesus diadili dan dijatuhi hukuman mati
oleh Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan
dimakamkan.

28. 13
Disnakertra Negative Harian Nusa
April ns Ajak
2022 AP2TKI
Tingkatkan
Pembinaan
untuk
Mencegah
Pemberang
katan PMI
Non
Prosedural

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Barat mengajak Asosiasi Pengelola Pelatihan
Tenaga Kerja Indonesia (AP2TKI) bersama-sama
mencegah pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) Non prosedural. "Mohon kerjasama yang baik
antara Disnakertrans Provinsi, Kabupaten/Kota dan
AP2TKI dalam menyiapkan CPMI yang kompeten
sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri," ujar mantan
Irbansus pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara
Barat ini, saat memberikan sambutan pada acara
Pelantikan DPD AP2TKI Nusa Tenggara Barat di Kantor
BLKLN Lombok Mandiri di Banyumulek Lombok Barat,
Selasa malam (12/4/2022). Ia menyampaikan selamat
kepada pengurus DPD AP2TKI periode ke II yang
terpilih dan berharap ke depannya agar selalu
bersinergi/ berkolaborasi dengan Disnakertrans
Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara
Barat dalam upaya menyiapkan CPMI yang kompeten.
Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH
mengingatkan pentingnya penguatan kolaborasi dan
sinergi antara AP2TKI dengan Pemerintah Daerah
dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten
55

sekaligus mewujudkan program Zero Unprosedural
PMI.
29. 13
Panduan
Neutral Ayo Bandung
April Cara
2022 Menghitung
THR 2022
Karyawan
Tetap dan
Karyawan
Kontrak

Seperti yang telah dikabarkan oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui peluncuran Pos
Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya 2022 mengacu
pada Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022
pada tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan tahun 2022. Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan tahun 2022 tersebut
diperuntukan untuk pekerja/buruh di perusahaan.
"THR itu hak pekerja dan kewajiban pengusaha. THR
atau Tunjangan Hari Raya merupakan hak pendapatan
pekerja yang wajib dibayarkan pihak swasta sebagai
pelaku usaha, lantas bagaimana cara menghitung
THR?.

30. 13
Cara Cek
Neutral Pikiran Rakyat
April Status
Depok
2022 Verifikasi
dan Validasi
BPJS
Ketenagake
rjaan untuk
Dapat BSU
2022, Akses
Link Ini

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022
untuk 8,8 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta
aktif BPJS Ketenagakerjaan. Dalam menentukan
penerima BSU 2022, Kemnaker menggunakan basis
data pekerja yang telah melalui proses verifikasi dan
validasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini pun
banyak pekerja yang bertanya-tanya apakah masuk
dalam kategori yang lolos verifikasi dan validasi BPJS
Ketenagakerjaan untuk dapat BSU 2022. Untuk
mengetahui apakah lolos proses verifikasi dan validasi
BPJS Ketenagakerjaan atau tidak, pekerja bisa cek
melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaaan.go.id. Sebelum
itu, perlu diketahui bahwa selain aktif sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan, pekerja harus memenuhi
beberapa syarat lain untuk dapat BSU 2022.

31. 13
Inilah Isi
Neutral Newssetup.kontan Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
April Surat
.co.id
Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
2022 Edaran THR
M/1/HK.04/IV/2022. SE ini mengatur tentang
Menaker
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
Terbaru,
Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di
Pekerja
Perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di
Wajib Tahu
seluruh Indonesia. Terkait hal ini, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan
Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022. SE ini
mengatur tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan yang ditujukan kepada
para gubernur di seluruh Indonesia. "Berdasarkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan juncto Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
pengusaha kepada pekerja/buruh," demikian bunyi SE
tersebut. "Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR
Keagamaan merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh,"
demikian bunyi SE tersebut.
32. 13
KABAR Baik, Positive Tribunstyle.com
April THR Buruh
2022 & Pekerja
Siap Cair,
Menaker
Ida Fauziyah
Atur
Peraturan
Pembayara
n THR 2022

3. Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam
pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, masingmasing provinsi membentuk Pos Komando Satuan
Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan
Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya
Tahun 2022 yang terintegrasi melalui website
https://poskothr.kemnaker.qo.id. Kabar baik bagi para
pekerja dan buruh, THR siap cair, Menaker Ida
Fauziyah jelaskan secara rinci. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah
menerbitkan peraturan pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR) 2022. Menuju Lebaran 2022 dan
pemerintah mendorong cairnya THR bagi para pekerja
dan buruh. Peraturan tersebut terdapat pada Surat
Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.

33. 13
BSU BPJS Neutral Purwakarta News
April Ketenagake
2022 rjaan 2022,
Ini Syarat
dan Jadwal
Pencairanny
a di Laman
bsu.kemena
ker.go.id Purwakarta
News

PURWAKARTA NEWS- BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
ramai jadi perbincangan. Mari simak penjelasannya
soal BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 berikut ini. BSU
BPJS Ketenagakerjaan adalah Subsidi Gaji yang
diberikan untuk para pekerja atau buruh. Program
yang dijalankan oleh Kemenaker ini juga sekaligus
dalam rangka meningkatkan kembali ekonomi
nasional dengan upaya meningkatkan jual beli
masyarakat.
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34. 13
Tak Peroleh Negative Merdeka
April THR,
2022 Laporkan ke
Posko
Pengaduan
Disnaker
Kota
Tangerang

Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan
menyebutkan, posko pengaduan THR itu, dibuka di
lantai 2, Gedung Disnaker Kota Tangerang, di Jalan
Perintis Kemerdekaan II No 1, Cikokol, Kota
Tangerang. Sejauh ini, kami telah mensosialisasikan
hak-hak tenaga kerja, melalui surat edaran
Kementerian Ketenagakerjaan ke 8 ribu perusahaan
mikro dan makro yang ada di Kota Tangerang," ungkap
Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra
Gunawan, Rabu (13/4). Selanjutnya, pihak Disnaker
Kota Tangerang, akan melakukan mediasi dan
pemanggilan pada perusahaan yang bersangkutan.
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).Kota Tangerang
membuka posko pengaduan tunjangan hari raya
(THR).

35. 13
Pemprov Negative Detikkota.com
April Jawa Timur
2022 Siapkan 54
Titik Posko
THR,
Perusahaan
Yang
Melanggar
Akan Diberi
Sanksi Detik Kota

Lebih lanjut, Khofifah menyebutkan bahwa Pemprov
Jawa Timur melalui Disnakertrans Jawa Timur telah
menyiapkan sebanyak 54 titik Posko THR Keagamaan.
Com- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa
menyampaikan kabar baik pada pekerja terkait
regulasi pencairan THR Keagamaan Tahun 2022. Ini
agar hak pekerja terpenuhi dan kondusivitas di Jawa
Timur bisa terjaga. "Selain Surat Edaran Menaker juga
telah terbit Serat Edaran Gubernur Jawa Timur agar
THR Idul Fitri 2022 diberikan penuh besarannya, dan
tepat waktu.

36. 13
Akan Cair Positive Terkini.id
April Pada April
2022 2022, Ini
Cara Untuk
Mengecek
Calon
Penerima
Bantuan
Subsidi
Upah

Bantuan yang akan cair pada bulan April ini diberikan
kepada para pekerja yang memiliki gaji atau upah
paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Sama seperti tahun
2020 dan 2021, Pemerintah masih terus memberikan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja yang
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Apakah sudah tahu
bagaimana cara mengeceknya?. Ada dua situs yang
bisa dikunjungi terkait informasi mengenai BSU, yaitu
bsu.kemnaker.go.id dan
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Masih dalam situasi
pandemi COVID-19, BSU adalah langkah yang
dilakukan Pemerintah untuk melakukan pemulihan
ekonomi nasional dan juga upaya untuk melindungi,
mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan
ekonomi pekerja atau buruh.
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37. 13
Cara Cek
Positive Tribun News
April Data
2022 Peserta
BPJS
Ketenagake
rjaan,
Bantuan
Subsidi
Upah 2022
akan
Disalurkan
Lagi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menginformasikan program BSU BPJS Ketenagakerjaan
yang akan disalurkan pada 2022. Penerima BSU ini
nantinya tetap mengacu pada basis data peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Kemudian besaran BSU 2022 yang
akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per penerima.
Rincian kriteria dan mekanisme BSU 2022 sedang
dipersiapkan oleh Kemnaker, sesuai penjelasan
Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah.

38. 13
PT. Pos
Neutral Semarangku.com Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar loker
April Logistik
atau lowongan kerja lulusan D3 untuk formasi yang
2022 Indonesia
tersedia di BUMN PT Pos Logistik Indonesia :. Sediakan
Produce clean, testable, efficient code based on
Lowongan
specifications. Bagi yang tertarik untuk mendaftar
Kerja Bagi
loker atau lowongan kerja BUMN PT Pos Logistik
Lulusan D3,
Indonesia, info lebih lanjut kunjungi Instagram Poslog
Simak Cara
Official. Salah satunya adalah lowongan BUMN untuk
Pendaftaran
PT Pos Logistik Indonesia bagi para lulusan D3. Melalui
nya Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan
Semarangku
loker atau lowongan kerja formasi yang tersedia di
BUMN PT Pos Logistik Indonesia.
39. 13
Pekerja
Neutral Ihram.co.id
April Muslim
2022 Singapura
Akhirnya
Bisa Sholat
Tarawih
Berjamaah

Untuk pertama kalinya dalam tiga tahun, pekerja
Muslim Singapura bisa melaksanakan sholat tarawih
berjamaah hingga 500 jamaah selama Ramadhan.
Kementerian Tenaga Kerja Singapura dan JTC
Corporation mengatakan akan terus memfasilitasi sesi
sholat berjamaah di pusat rekreasi dan asrama di sini.
Pusat Rekreasi Kranji akan menampung 500 pekerja
migran untuk pelaksanaan sholat. Makanan juga akan
disiapkan untuk para pekerja sehingga mereka dapat
menikmati buka puasa bersama.

40. 13
Peraturan Positive Ayo Cirebon
April THR 2022:
2022 Karyawan
Swasta Bisa
Mendapatk
an
Tunjangan
Hari Raya

Peraturan THR 2022 banyak dicari oleh para pekerja,
termasuk karyawan swasta kala mendekati Hari Raya
Lebaran atau Idulfitri. Peraturan Tunjangan Hari Raya
atau THR 2022 telah dirilis oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang
ditandatangani pada 6 April 2022. Menurut Peraturan
Tunjangan Hari Raya, besaran yang akan diterima
sebagai THR 2022 bagi pekerja yang telah mempunyai
masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih,
diberikan sebesar 1 satu bulan upah. Pembagian THR
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Lebaran Ayo Cirebon

2022 telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/ 2022 Tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.

41. 13
Jangan
Positive Cnbc Indonesia
April Dipangkas
2022 Lagi! Ini
Perhitungan
Resmi
Besaran
THR 2022

Berikut adalah ketentuan penghitungan THR
berdasarkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor
M/1/HK.04/IV/2022. Besaran THR Keagamaan
diberikan sebagai berikut:. ". Pemberian THR
Keagamaan merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh,"
demikian bunyi surat edaran yang dikutip dari lama
Sekretariat Kabinet pada Rabu (13/4/2022). Tunjangan
Hari Raya (THR) merupakan hak karyawan yang wajib
dibayarkan perusahaan menjelang hari raya. Sesuai
Undang-Undang yang berlaku, THR wajib dibayarkan
paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan.

42. 13
Bantuan
Positive Tribun News Aceh
April Subsidi
2022 Upah 2022
Cair Lagi,
Begini Cara
Cek Data
Peserta
BPJS
Ketenagake
rjaan Serambine
ws.com

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menginformasikan program BSU BPJS Ketenagakerjaan
yang akan disalurkan pada 2022. Penerima BSU ini
nantinya tetap mengacu pada basis data peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Berikut ini 4 cara cek data peserta
BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin menerima
Bantuan Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta. Kemnaker akan
menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan.

43. 13
Kadin Sultra Positive Penasultra.id
April Imbau
2022 Pengusaha
Patuhi
Regulasi
Pembayara
n THR Idul
Fitri 2022 Penasultra.i
d

Ketua Umum (Ketum) Kadin Sultra, Anton Timbang
mengatakan, pengusaha dibawah naungan kadin pun
harus siap memenuhi kewajiban tersebut. Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra)
mengimbau pengusaha mematuhi aturan atau regulasi
pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2022.
"Kita merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang sudah
mulai membaik progresnya. Dampak pandemi juga
terus dikawal pemerintah.
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44. 13
Kerja Lebih Neutral Tribun Kaltara
April dari
2022 Setahun,
Karyawa
Bisa Dapat
THR
Sebulan
Gaji,
Disnaker
Tarakan
Tunggu
Surat
Edaran

Kalau kurang dari setahun, ada persentasenya atau
perhitungannya sendiri," tegas Agus Sutanto kepada
TribunKaltara.com. Aturan ini sama dengan tahun
sebelumnya. - Hingga memasuki pekan kedua April
atau dua pekan sudah pelaksanaan ibadah puasa
Ramadan 1443 Hijriah, Dinas Ketenagakerjaan dan
Perindustrian Kota Tarakan masih menunggu surat
edaran resmi yang dirilis Menteri Ketenagakerjaan
terkait pencairan THR tahun 2022 ini bagi pekerja atau
karyawan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Perindustrian Kota Tarakan, Agus Sutanto
mengungkapkan sampai saat ini dari Provinsi Kaltara
dan Kota belum menerima edaran dari pusat.
"Biasanya kalau sudah ada, maka diturunkan ke
provinsi lalu dilanjutkan ke kota, nanti akan keluar SE
Pak Wali Kota dan meneruskan ke kami," ujarnya.

45. 13
Sekjen
Positive Merdeka
April Kemnaker
2022 Harapkan 4
Isu Prioritas
Dapat
Dukungan
Anggota
G20

"Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung
pengembangan kewirausahaan dan UKM sebagai
kunci penciptaan lapangan kerja baru pascapandemi,"
ujar Anwar Sanusi ketika melakukan pertemuan
bilateral membahas Employment Working Group
(EWG) II G20 dengan Departemen Pekerjaan dan
Pensiun Inggris secara virtual, Selasa (12/4). Isu
pertama, pasar tenaga kerja inklusif dan pekerjaan
layak untuk penyandang disabilitas yang fokus pada
situasi faktual di ekonomi G20 dan negara-negara lain
dalam mempromosikan inklusi penyandang disabilitas
di pasar tenaga kerja. Anwar Sanusi mengatakan, pada
Presidensi G20 Indonesia ada empat isu prioritas yang
dibahas dan diharapkan mendapat dukungan penuh
dari seluruh anggota G20. "Diharapkan negara-negara
anggota G20 memperoleh best practice sehingga
dapat merumuskan rencana aksi yang konkrit dan
terukur," katanya.

46. 13
Apakah
Neutral Portal Jember
April Pekerja
2022 yang
Dirumahkan
akan Tetap
Mendapatk
an THR? Ini
Penjelasan
dari
Kemnaker

Lalu, apakah pekerja yang dirumahkan akan tetap
dapat THR? Dalam gambar yang di posting oleh akun
resmi dari Kemnaker, selama sudah memiliki masa
kerja sebulan atau lebih secara terus menerus dan
masih memiliki hubungan kerja maka pengusaha wajib
memberikan THR. Namun, saat ini masih banyak dari
para pekerja atau pegawai yang dirumahkan.
Berhubungan dengan THR, banyak dari para pekerja
atau pegawai yang masih dirumahkan ini bertanya-
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tanya, apakah mereka memiliki hak untuk
mendapatkan THR.
47. 13
Akses
Neutral Pikiran Rakyat
April bsu.kemnak
Depok
2022 er.go.id
untuk Cara
Cek BSU
2022 atau
BLT
Karyawan
yang Cair
April 2022
Rp1 Juta
Lewat HP

Pemerintah kabarnya akan mencairkan BSU 2022
(Bantuan Subsidi Upah) atau BLT Karyawan yang
dikabarkan akan cair April 2022. Adapun BSU 2022
atau BLT Karyawan yang akan cair pada April 2022,
atas instruksi Presiden Jokowi kepada Menko Ekonomi
Airlangga Hartarto. Simak syarat dapat BSU 2022 atau
BLT Karyawan Rp1 juta yang akan cair April 2022. "Tadi
ada arahan Bapak Presiden terkait program BSU ini
agar terus dimatangkan," ujar Menteri Koordinator
(Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto,
dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.

48. 13
Disnaker
Positive Suara.com
April Kepri
2022 Bentuk
Satgas THR,
Siap Tindak
Tegas
Perusahaan
Bermasalah

"Satgas pengawasan THR dibentuk mulai dari tingkat
kabupaten hingga provinsi," kata Kepala Disnaker
Pemprov Kepri Mangara Simarmata di Tanjungpinang,
Rabu (13/4/2022). Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Provinsi Kepri membentuk satgas pengawasan yang
fokus memastikan pihak perusahaan membayar
tunjangan hari raya (THR) pekerja tepat waktu dan
sesuai aturan. Satgas itu, kata dia, terdiri dari
pengawas ketenagakerjaan dan mediator yang akan
menangani apabila ada pengaduan-pengaduan
menyangkut permasalahan pembayaran THR.
Pihaknya juga mulai gencar menyosialisasi kepada
perusahaan-perusahaan menyangkut Surat Edaran
(SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah
yang terbit tanggal 6 April 2022 perihal pelaksanaan
pemberian THR keagamaan Tahun 2022.

49. 13
Ketentuan Neutral Celebrities.id
April THR bagi
2022 Karyawan,
Cek
Aturannya
dalam
Peraturan
Menteri
Ketenagake
rjaan Celebrities.I
d

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan, para karyawan sebuah perusahaan yang
sudah memiliki masa kerja 12 bulan secara terusmenerus berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya
sebesar satu bulan gaji. Sedangkan bagi pekerja yang
sudah bekerja secara terus-menerus namun belum
mencapai genap 12 bulan, THR tetap harus diberikan
secara proporsional dengan masa kerja. Jika
terlambat, maka perusahaan akan dikenakan sanksi
sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan. Berdasarkan Surat
Edaran Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang
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Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2022, perusahaan wajib
membayarkan THR kepada karyawan selambatlambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya bergulir.
50. 13
Menaker Neutral Baca Pesan
April Tegaskan
2022 THR Tahun
Ini Harus
Dibayar
Kontan,
Tidak Boleh
Dicicil Lagi

Tahun ini, kami kembalikan besaran THR pada aturan
semula," ujar Menaker Ida. Karena itu, Menaker Ida
Fauziyah meluncurkan Pos Komando (Posko)
Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 melalui Surat Edaran
(SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022
tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan bagi
pekerja atau buruh di perusahaan. SE itu disampaikan
Menaker Ida dalam konferensi pers pada 8 April di
Jakarta. Menaker menegaskan THR bukan hanya hak
para pekerja yang berstatus tetap.

51. 13
Ingat! Ini
Positive Suarariau.co
April Perhitungan
2022 Resmi
Besaran
THR 2022

THR berdasarkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor
M/1/HK.04/IV/2022. Besaran THR Keagamaan
diberikan sebagai berikut:. Dikatakan Fauziah,
pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh, demikian bunyi surat edaran yang
dikutip dari lama Sekretariat Kabinet pada Rabu
(13/4/2022). Meski lebaran masih lama, namun
tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak karyawan
yang wajib dibayarkan perusahaan menjelang hari
raya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan pemberian THR merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya
dalam merayakan hari raya keagamaan.

52. 13
THR Solusi Neutral Radar Aceh
April Sesaat Tak
2022 Menyetuh
Akar

Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi
pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi
kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam
merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus,
dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat
menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong
pertumbuhan ekonomi, ujar Menaker dalam
keterangan pers, Jakarta, Senin (12/04/2021). Dalam
surat edaran tersebut, Menaker menyatakan bahwa
SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
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Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
53. 13
Link
Positive Ayo Cirebon
April Download
2022 Peraturan
THR 2022
Forman
PDF,
Lengkap
Jadwal dan
Besaran
Tunjangan Ayo Cirebon

Link download peraturan Tunjangan Hari Raya atau
THR 2022 akan dibagikan melalui tulisan di bawah ini.
Peraturan pemberian THR 2022 tercantum dalam
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Terdapat dua kategori
penerima THR 2022 yakni pekerja yang telah
mempunyai masa kerja satu bulan secara terus
menerus atau lebih dan pekerja yang mempunyai
hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atiau pedanjian
kerja waktu tertentu. Link download peraturan THR
2022 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia, klik di sini.

54. 13
Kadin Sultra Neutral Hallo Sultra
April Ingatkan
2022 Pengusaha
bayarkan
THR
Karyawan
Sebelum
Lebaran Idul
Fitri 2022 Hallo Sultra

Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Sulawesi Tenggara
( Sultra ) mengingatkan pengusaha agar bayarkan
Tunjangan Hari Raya ( THR ) karyawan sebelum
lebaran Idul Fitri 2022. Menanggapi hal itu, Ketua
Umum Kadin Sultra, Anton Timbang mengaku
pengusaha yang bernaung di bawah organisasinya siap
memenuhi kewajiban tersebut. Sebagaimana
diberitakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan
menyatakan bahwa tahun 2022 THR wajib dibayarkan
secara langsung tanpa dicicil kepada pekerja atau
buruh. Hal itu seiring dengan perekonomian yang
semakin membaik.

55. 13
Buruh Jawa Neutral Repjabar
April Barat Minta
2022 THR 2022
Dibayar
Tunai, tak
Nyicil

"Kami akan mengawal pelaksanaan pembayaran THR
serta akan membuka posko pengaduan THR 2022 di
setiap kabupaten/kota dan provinsi dan akan
melakukan advokasi terhadap pekerja/buruh yang
tidak dibayar THR Nya atau penangguhan pembayaran
THR," paparnya. Pimpinan Pusat Federasi Serikat
Pekerja (FSP) Tekstil Sandang dan Kulit (TSK) Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Roy Jinto Ferianto,
meminta agar perusahaan membayar THR 2022 sesuai
ketentuan yang berlaku. "Hal ini, diatur di Permenaker
6 Tahun 2016, dimana perusahaan wajib membayar
THR kepada pekerja/buruh secara tunai dan
sekaligus," ujar Roy kepada Republika, Rabu (13/4).
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Hal itu terlihat, masih adanya perusahaan yang belum
membayar THR 2021 kepada Buruh.
56. 13
Cara Hitung Neutral Bisnis Indonesia
April THR Prorata
2022 untuk
Karyawan
yang Belum
Setahun
Kerja

Cara Hitung THR Prorata (Karyawan yang Belum
Setahun Kerja). Berikut cara menghitung THR prorata
(pro rate) untuk karyawan yang kerja belum genap
setahun. Cara Hitung THR 2022. Sesuai dengan SE
Menaker, THR diberikan dengan rasio satu kali gaji
hanya diberikan kepada karyawan yang sudah bekerja
selama 12 bulan atau lebih.

57. 13
Nama Kamu Neutral Tribunnewssultra.c Nama kamu termasuk dalam gologan 8,8 juta orang
April Termasuk
om
penerima bantuan subsidi upah (BSU)? Pemerintah
2022 dalam
kembali menyalurkan BSU untuk para pekerja
Golongan
terdampak pandemi pada tahun 2022. (*). Artikel ini
8,8 Juta
telah tayang di Tribunnews. Cek keriteria penerima
Orang, Cek
BSU Rp1 juta yang akan dicairkan pada April 2022.
Kriteria
Penerima
BSU Rp1
Juta Tahun
2022 Tribunnews
sultra.com
58. 13
UPDATE : Neutral Ninopedia
April Aturan
2022 Tentang
Pencairan
THR untuk
Karyawan
dan Buruh
Beserta
Besarannya

Surat Edaran tersebut bernomor M/1/HK.04/IV/2022
dan mengatur tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022
Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang ditujukan
kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Mengutip
situs Setkab.go.id, SE tersebut menjelaskan,
pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh
merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari
raya keagamaan. Selanjutnya, dalam rangka
memastikan pelaksanaan pembayaran THR
keagamaan dapat berjalan dengan baik, melalui SE
Menaker juga meminta para gubernur untuk
mendorong perusahaan di wilayahnya agar membayar
THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Misalnya, kita bisa
menggunakan 30 persen dari THR untuk membayar
kewajiban dan maximal 30% untuk berbelanja
kebutuhan Lebaran.
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59. 13
VIRAL :
Neutral Tugunews.com
April Aturan
2022 Tentang
Pencairan
THR untuk
Karyawan
dan Buruh
Beserta
Besarannya

Surat Edaran tersebut bernomor M/1/HK.04/IV/2022
dan mengatur tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022
Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang ditujukan
kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Mengutip
situs Setkab.go.id, SE tersebut menjelaskan,
pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh
merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari
raya keagamaan. Selanjutnya, dalam rangka
memastikan pelaksanaan pembayaran THR
keagamaan dapat berjalan dengan baik, melalui SE
Menaker juga meminta para gubernur untuk
mendorong perusahaan di wilayahnya agar membayar
THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Misalnya, kita bisa
menggunakan 30 persen dari THR untuk membayar
kewajiban dan maximal 30% untuk berbelanja
kebutuhan Lebaran.

60. 13
Aturan
Neutral Tribun News
April Tentang
2022 Pencairan
THR untuk
Karyawan
dan Buruh
Beserta
Besarannya

Surat Edaran tersebut bernomor M/1/HK.04/IV/2022
dan mengatur tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022
Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang ditujukan
kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Mengutip
situs Setkab.go.id, SE tersebut menjelaskan,
pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh
merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari
raya keagamaan. Selanjutnya, dalam rangka
memastikan pelaksanaan pembayaran THR
keagamaan dapat berjalan dengan baik, melalui SE
Menaker juga meminta para gubernur untuk
mendorong perusahaan di wilayahnya agar membayar
THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Misalnya, kita bisa
menggunakan 30 persen dari THR untuk membayar
kewajiban dan maximal 30% untuk berbelanja
kebutuhan Lebaran.

61. 13
Catat!
Negative Tribun News
April Posko
Jakarta
2022 Pengaduan
THR 2022 di
Kota
Tangerang,

Pemerintah Kota Tangerang membuka posko
pengaduan tunjangan hari raya (THR). Posko
Pengaduan THR itu dibuka di lantai 2, Gedung Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) di Jalan Perintis
Kemerdekaan II No 1, Cikokol, Kota Tangerang. "Posko
Pengaduan THR kami buka pada Rabu (13/4/2022)
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Dibuka
Sampai 29
April di
Gedung
Disnaker

sampai Jumat (29/4/2022)," jelas Kepala Disnaker Kota
Tangerang, Ujang Hendra Gunawan di kantornya. Kata
dia, pihaknya sudah melakukan sosialisasi hak-hak
tenaga kerja melalui surat edaran Kementerian
Ketenagakerjaan kepada 8 ribu perusahaan mikro dan
makro di Kota Tangerang.

62. 13
Perusahaan Neutral Mitra Post
April Diminta
2022 Bayarkan
THR
Maksimal 7
Hari
Sebelum
Lebaran

Pihak perusahaan diminta untuk membayarkan
tunjangan hari raya (THR), maksimal 7 hari sebelum
lebaran Idulfitri. Bagi perusahaan yang tidak
membayarkan THR kepada para pekerja, maka akan
terancam sanksi teguran hingga pembekuan
operasional. Berdasarkan keterangan dari Kepala
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker)
Kabupaten Temanggung, Agus Sarwono menyebutkan
bahwa pemberian THR dari perusahaan kepada para
pekerja adalah suatu kewajiban. "Maka itu, pengusaha
harus memberikan THR pada pekerja, sesuai aturan
THR diberikan paling lambat tujuh hari sebelum
lebaran," kata Agus Sarwono, saat dijumpai di
kantornya, Selasa (12/4/2022).

63. 13
Disnaker
Positive Tribun Sulbar
April Sulawesi
2022 Barat Minta
Perusahaan
Bayar THR
Karyawan
Sesuai
Ketentuan

Hal tersebut, disampaikan Kepala Bidang Pembinaan
Perindistrusian dan Jaminan Sosial Disnaker Sulawesi
Barat Armon saat ditemui di kantornya Jl Abdul Malik
Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju,
Sulawesi Barat, Rabu (13/4/2022). Selain itu, wilayah
Sulawesi Barat sendiri rata-rata pekerja digaji sesuai
Upah Minimun Pendapatan (UMP). Tahun ini UMP di
Sulawesi Barat sebesar Rp 2.600.000 lebih. "Jadi
perusahaan harus mengikuti mekanisme surat edaran
Menteri ini yang sementara kita teruskan ke masingmasing perusahaan di Sulawesi Barat," tandasnya.

64. 13
Karyawan Negative Tribun Sulbar
April Tidak
2022 Terima THR
dari
Perusahaan
Silahkan
Lapor ke
Disnaker

Kepala Bidang Pembinaan Perindistrusian dan Jaminan
Sosial Disnaker Sulawesi Barat Armon mengatakan
posko THR ini dipusatkan di kantor UPTD Disnaker di Jl
Tengku Cik Diktiro, Kelurahan Remuku, Kecamatan
Mamuju, Mamuju, Sulawesi Barat. Dinas
Ketenagakerjaan Sulawesi Barat akan membuka posko
pengaduan terkait Tunjangan Haru Raya (THR) bagi
pegawai atau buruh yang ingin melapor. Posko THR ini
sebagai upaya pengawasan pelaksanaan pembayaran
THR keagamaan bagi pekerja/buruh. Sehingga, bisa
langsung melapor ke posko pengaduan yang didirikan
Disnaker Sulawesi Barat.
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65. 13
Pendaftaran Positive Tribun News
April Kartu
Jakarta
2022 Prakerja
Gelombang
26 Telah
Ditutup,
Berikut 2
Cara untuk
Cek Lolos
atau Tidak

Dear sobat Prakerja, pendaftaran Kartu Prakerja
gelombang 26 telah ditutup, simak cara cek hasilnya.
Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 26 telah
ditutup pada Rabu (13/4/2022). Informasi tersebut
diketahui melalui unggahan di akun Instagram resmi
@prakerja.go.id. "Makan sayur ketupat sampai
semaput, Permisi sobat, gelombang 26 sudah kita
tutup," dikutip TribunJakarta. Com dari akun
Instagram @prakerja.go.id. "Untuk sobat yang belum
sempat bergabung di gelombang ini, jangan sedih
karena masih ada banyak kesempatan di gelombanggelombang berikutnya," lanjutnya.

66. 13
Antisipasi Positive Juragananime.id
April Keluhan
2022 Soal
Pembayara
n THR,
Kemnaker
Hadirkan
Aplikasi
Posko
Pengaduan

Haiyani menuturkan layanan Posko Pengaduan THR
berbasis web ini dibuat untuk mengantisipasi
terjadinya keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan
Tahun 2022 yang dapat dilakukan secara mandiri,
individu dan terjamin privacy para pengadu. Selain
tugas bapak/ibu untuk mengawal pemberian THR,
dinamikanya nanti yakni merespon melalui Posko,
melaksanakan pengaduan dan bagaimana cara
menerapkan aturan tersebut," tambahnya. "Poskoposko THR yang telah ada di daerah inilah nantinya
yang akan menindaklanjuti apabila terjadi
pelanggaran-pelanggaran dalam pembayaran THR,"
ucapnya. Menurut Haiyani, adanya layanan/kanal
Posko Pengaduan THR berbasis web ini, tidak hanya
menjadi sarana bagi pekerja/buruh untuk
mengadukan permasalahan THR.

67. 13
Apakah
Positive Tribun News
April Pekerja
Pontianak
2022 Kontrak,
Outsourcing
, Tenaga
Honorer,
Buruh
Harian
Lepas Dapat
THR?
Aturan THR
2022

Apakah pegawai kontrak atau ousurching dapat THR?.
"THR tanpa dicicil, alias kontan," jelasnya saat
meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari
Raya (THR) 2022, seperti yang dikutip dari laman
kemnaker.go.id. Hal tersebut ditegaskan Ida melalui
Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal
6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja/buruh di
perusahaan. "Pekerja kontrak, outsourcing, tenaga
honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, supir
bahkan Pekerja Rumah Tangga alias PRT berhak atas
THR. Kapan Tunjangan Hari Raya (THR) harus
dibayarkan?.
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68. 13
Kadin Sultra Positive Corong Sultra
April Imbau
2022 Pengusaha
Patuhi
Aturan
Pembayara
n THR Idul
Fitri

Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang
mengatakan, Kadin Sultra sepenuhnya mendukung
kebijakan pemerintah agar pengusaha membayarkan
THR. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi
Tenggara (Sultra) mengimbau kepada seluruh asosiasi
dan pengusaha yang menjadi anggotanya membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2022 kepada
karyawannya sesuai ketentuan pemerintah. Ia
mengaku telah mengimbau pengusaha untuk taat
pada regulasi dalam memenuhi THR. "Kita merujuk
pada pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik
progresnya saat ini.

69. 13
5 Syarat
Positive Okezone
April Penerima
2022 BLT Subsidi
Gaji, Penuhi
Kriteria Ini
BSU Rp1
Juta
Langsung
Ditransfer
ke Rekening

5 syarat penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta menarik
untuk diketahui. Berikut 5 syarat penerima BLT subsidi
gaji. Berikut 5 syarat penerima BLT subsidi gaji. BLT
subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022
akan dicairkan ke 8,8 juta pekerja dengan anggaran
Rp8,8 triliun.

70. 13
Tata Cara Positive Tribun News
April Dapat
Manado
2022 Subsidi Gaji
Rp 1 Juta
dari
Pemerintah,
Khusus
Karyawan
Bergaji di
Bawah Rp
3,5 Juta

Pemerintah masih memperpanjang bantuan atau
subsidi gaji Rp 1 juta bagi karyawan. Namun jika Anda
belum terima subsidi gaji karyawan tapi Anda
memenuhi kriteria penerima bantuan, tenang cobalah
cara di bawah ini. Begini dua cara cek penerima BLT
subsidi gaji karyawan Rp 1 juta via web BPJS
Ketenagakerjaan dan WhatsApp. Hingga kini, subsidi
gaji karyawan belum merata dibagikan, sampai
kapan?.

71. 13
Sekjen
Positive Liputan 6
April Kemnaker
2022 Harapkan 4
Isu Prioritas
Dapat
Dukungan
Anggota
G20

"Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung
pengembangan kewirausahaan dan UKM sebagai
kunci penciptaan lapangan kerja baru pascapandemi,"
ujar Anwar Sanusi ketika melakukan pertemuan
bilateral membahas Employment Working Group
(EWG) II G20 dengan Departemen Pekerjaan dan
Pensiun Inggris secara virtual, Selasa (12/4/2022). Isu
pertama, pasar tenaga kerja inklusif dan pekerjaan
layak untuk penyandang disabilitas yang fokus pada
situasi faktual di ekonomi G20 dan negara-negara lain
dalam mempromosikan inklusi penyandang disabilitas
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di pasar tenaga kerja. Anwar Sanusi mengatakan, pada
Presidensi G20 Indonesia ada empat isu prioritas yang
dibahas dan diharapkan mendapat dukungan penuh
dari seluruh anggota G20. "Diharapkan negara-negara
anggota G20 memperoleh best practice sehingga
dapat merumuskan rencana aksi yang konkrit dan
terukur," katanya.
72. 13
Kapan Gaji Positive Suara.com
April ke-13
2022 Pensiunan
2022 Cair?
Cek Besaran
yang Akan
Diterima
dan Jadwal
Pencairanny
a

Kapan Gaji ke-13 Pensiunan 2022 Cair?. Pensiunan
Dapat THR dan Gaji ke-13. Pensiunan juga akan
mendapatkan THR dan gaji ke-13 tahun 2022 ini.
Secara umum, besarnya THR maupun gaji ke-13 tahun
2022 disebut bahwa jumlahnya tidak sama seperti
sebelum pandemi Covid-19 karena situasi ekonomi
yang masih belum benar-benar pulih.

73. 13
Distransnak Neutral Mata Kalteng
April er Katingan
2022 Diminta
Berikan
Sanksi
Perusahaan
Tidak
Berikan THR

Kendati hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah/2020
masih beberapa pekan lagi, namun anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Katingan, Esenhover
mengingatkan kepada seluruh pemilik perusahaan
agar menunaikan kewajibannya kepada masingmasing karyawannya melalui Tunjangan Hari Raya
(THR), sebelum hari H. Pasalnya, THR Keagamaan
tahun 2022 wajib diberikan paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan. Maka diminta kepada
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker)
Katingan agar memberikan sanksi kepada pemilik
perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan aturan
dan perundang-undangan ketenagakerjaan. Lanjut
Lagislator Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi
wilayah kecamatan Katingan Tengah hingga Bukit Raya
ini, bahwa THR adalah merupakan salah satu hak
karyawan, yang diberikan saat menjelang pelaksanaan
keagamaan salah satunya pada hari raya Idul Fitri 1443
Hijriah/tahun 2022. Hal tersebut tertuang dalam Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian
THR Keagamaan Tahun 2021.

74. 13
Jadwal dan Neutral Ayo Cirebon
April Besaran
2022 THR 2022 di
Jawa Barat,
Simak Cara

Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa
Barat Nomor: 561/Kep. 732-Kesra/2021 tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2022 rinciannya adalah sebagai berikut
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Hitungnya
di Sini - Ayo
Cirebon

ini. KOTA CIREBON: Rp2.304.943,51. 21. KABUPATEN
CIREBON: Rp2.279.982,77 22. KOTA BANJAR:
Rp1.852.099,52 Demikian informasi mengenai jadwal
dan besaran THR 2022 di Jawa Barat beserta cara
hitung THR menurut status pekerjaa di perusahaan.

75. 13
Kios
Neutral Klik Anggaran.com
April SIAPkerja
2022 (Kasus BPVP
Kabupaten
Sidoarjo) Klik
Anggaran

Mempertimbangkan hal tersebut sekaligus
penyempurnaan program Kios 3 in 1, Kementerian
Ketenagakerjaan membangun Sistem Informasi dan
Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja). Pada
dasarnya SIAPkerja merupakan branding baru dari
Kementerian Ketenagakerjaan dengan melakukan
penyempurnaan di berbagai segi. Perbedaan
mendasar dengan Kios 3 in 1 adalah SIAPkerja
terintegrasi pada 4 (empat) pelayanan
ketenagakerjaan secara digital dalam Sisnaker. Dalam
implementasi sistem SIAPkerja yang berbasis digital,
sebagai hulunya adalah Sistem Informasi Pasar Kerja
yang menyediakan informasi kebutuhan tenaga kerja
sebagai dasar untuk perencanaan pengembangan
tenaga kerja dan pelaksanaan pelatihan vokasi di BLK.

76. 13
Penerima Negative Tribun News
April Kartu
Jakarta
2022 Prakerja
Gelombang
25 Segera
Beli
Pelatihan,
Jangan
Sampai
Telat dan
Kena
Blacklist!

Penerima Kartu Prakerja gelombang 25, segera
lakukan hal ini dan beli pelatihan agar tak kena
blacklist. Setelah pengumuman hasil Kartu Prakerja
gelombang 25, kini saatnya peserta penerima manfaat
untuk mengikuti pelatihan. Saat ini, ada beberapa
platform pelatihan yang sudah menjalin kerja sama
dengan Kartu Prakerja, yaitu Bukalapak, Kemnaker,
Mau Belajar Apa, Pijar Mahir, Pintaria, Karier.mu
Sekolah.mu, dan Tokopedia. Gunakan 16 angka nomor
Kartu Prakerja untuk membeli pelatihan.

77. 13
Segera Cair, Positive Banten Raya
April Berikut Link
2022 Aturan
Lengkap
THR,
Lengkap
Dari
Besaran
Hingga Cara
Hitung THR

Berikut link download aturan lengkap mengenai
penerima THR keagaman, besaran THR, hingga cara
menghitung THR yang diterima. THR hari raya
keagamaan merupakan salah satu yang ditunggutunggu oleh pekerja dan buruh dan diharapkan.
Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja ata buruh di
perusahaan sebentar lagi akan turun. Adapun waktu
diberikannya THR bagi pekerja atau buruh di
perusahaan biasanya dua minggu menjelang lebarang
atau setidaknya paling lambat seminggu menjelang
lebaran.
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78. 13
Download Positive Banten Raya
April Mudah SE
2022 Menaker
THR 2022
PDF Serta
Cara
Menghitung
THR Tahun
2022

Pemerintah telah mengeluarkan aturan yang
mengatur tentang pembayaran THR atau tunjangan
hari raya di tahun 2022. Pembayaran THR di tahun
2022 diatur melalui Surat Edaran Menaker Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Menaker ini
melingkupi soal penghitungan pembayaran THR bagi
karyawan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun,
belum satu tahun, serta pekerja harian lepas. THR
ditetapkan sebagai bentuk apresiasi terhadap
karyawan yang akan merayakan hari besar mereka.

79. 13
Cara
Negative Banten Raya
April Menghitung
2022 THR Pekerja
yang Belum
Bekerja
Satu Tahun
Lengkap
dengan Link
Download
SE Menaker
THR 2022

Penghitungan THR salah satunya mencakup
pembayaran THR untuk pekerja dengan masa kerja
lebih dari satu tahun dan pekerja dengan masa kerja
kurang dari satu tahun. Bagaimana penghitungan THR
untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu
tahun, menurut SE Menaker wajib dibayarkan satu
bulan gaji. Sementara, bagaimana penghitungan THR
untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu
tahun, SE Menaker memberikan rumus
penghitungannya. Pemerintah sudah menetapkan
batasan pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR
tahun 2022.

80. 13
THR Pekerja Neutral Banten Raya
April dan Buruh
2022 Akan Cair,
Simak
Penjelasan
Berikut Ini

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenraker) telah
merilis peraturan mengenai THR keagamaan 2022 bagi
pekerja dan buruh di perusahaan. Lalu siapakah yang
berhak mendapatkan THR keagamaan dan berapakah
besaran THR yang akan diberikan?. Tunjangan Hari
Raya (THR) bagi pekerja ata buruh di perusahaan
sebentar lagi akan turun. Adapun waktu diberikannya
THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan biasanya
dua minggu menjelang lebarang.

81. 13
THR Wajib Positive Mureks Online
April Dibayar
2022 Sepekan
Sebelum
Lebaran

"Dan pembekuan kegiatan usaha, hal ini dikutif dari
pernyataan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker
Republik Indonesia, Ibu Hayani Rumondam," tegas
Joni (Ken). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Empat Lawang, ingatkan kepada seluruh
perusahaan yang ada di Kabupaten Empat Lawang.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7
hari sebelum hari raya keagamaan. Itu artinya 7 hari
sebelum hari raya idul Fitri harus dibayarkan," ungkap
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Empat
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Lawang Muhibbudin melalui Kabid Hubungan Industri
dan Jaminan Sosia Joni Verdi, Rabu (13/4/2022).
82. 13
DPMPTSP & Neutral Karimatafm.com
April Naker
2022 Kabupaten
Sumenep
Imbau
Perusahaan
Bayar THR
Sebelum H7 Lebaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) dan Naker Kabupaten Sumenep
menghimbau perusahan dapat membayar Tunjangan
Hari Raya (THR) sebelum batas maksimal yang
ditentukan. Rahman Riadi, Kepala DPMPTSP & Naker
Sumenep bilang, pihaknya telah menghimbau
terhadap 562 perusahaan yang ada di Sumenep untuk
membayar THR karyawannya sesuai surat edaran
Menaker RI No. M1HK04/4/2022 tentang pelaksanaan
pemberian tunjangan hari raya bagi pekerja buruh di
perusahaan. DPMPTSP & Naker juga telah
menyediakan posko pengaduan terkait pembayaran
THR bagi perusahaan. Mana kala ada karyawan
perusahaan di Kabupaten Sumenep yang mungkin
ingin mengadukan masalah THR.

83. 13
Perusahaan Neutral Puskapik
April di Pemalang
2022 Diminta
Segera
Bayar THR
Buruh

Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pemalang
diwajibkan segera memberikan tunjangan hari raya
(THR) kepada pekerja/buruh menjelang Idul Fitri 1443
Hijriah. "THR itu paling lambat harus diberikan H-7 Idul
Fitri." ujar Mohammad Sidik, Kepala Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Pemalang, Rabu 13 April 2022.
Mohammad Sidik mengungkapkan, di Kabupaten
Pemalang sendiri saat ini ada 40 perusahaan besar
dengan puluhan ribu pekerja. Dipaparkan Mohammad
Sidik, perusahaan wajib memberikan THR sebesar 1
kali gaji untuk karyawan yang sudah bekerja 1 tahun
berturut-turut.

84. 13
Besok
Neutral Kontan
April Jumat
2022 (15/4) Hari
libur, Ini
Daftar
Tanggal
Merah
Tahun 2022

Libur nasional jatuh pada Jumat 15 April 2022.
Mengutip Wikipedia, hari kenaikan Isa Al-Masih juga
disebut dengan Jumat Agung. Jumat Agung adalah
Hari Jumat sebelum Minggu Paskah, hari peringatan
Penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya di Golgota. SKB
3 Menteri itu merupakan keputusan bersama Menteri
Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun
2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur
Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.
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85. 13
Disnaker
Negative Tvonenews
April Tangerang
2022 Buka Posko
Pengaduan
THR
Keagamaan

"Seperti tahun sebelumnya, kita akan dirikan posko
pengaduan THR, baik melalui Website, aplikasi, atau
pos di Disnaker Kabupaten Tangerang," ucap Kepala
Disnaker Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono di
Tangerang, Selasa (12/04/2022). Ia mengatakan
pengaktifan posko pengaduan THR itu ditujukan untuk
menampung aspirasi pekerja / karyawan atau pun
perusahaan dalam melayani konsultasi, informasi
serta pengaduan terkait teknis pembayaran tunjangan
kepada pekerja. "Nanti posko ini difungsikan untuk
konsultasi bagi para karyawan dan perusahaan.
Kemudian, kita beri layanan melalui dalam jaringan
(daring).

86. 13
Disnaker
Negative Aksesdisini.com
April Kota
2022 Tangerang
Buka Posko
Pengaduan
THR AKSES
DISINI

Com-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui
Disnaker membuka posko pengaduan tunjangan hari
raya (THR) di lantai 2, Gedung Disnaker, Jalan Perintis
Kemerdekaan, Cikokol, Kota Tangerang. Kepala
Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan
mengatakan, posko pengaduan THR dibuka mulai hari
ini, Rabu 13 April 2022 hingga Jumat 29 April 2022.
"Sejauh ini, kami pun telah menyosialisasikan hak-hak
tenaga kerja, melalui surat edaran Kementerian
Ketenagakerjaan ke 8 ribu perusahaan mikro dan
makro yang ada di Kota Tangerang," ujarnya.
Menurutnya, di Kota Tangerang wajib lapor
ketenagakerjaan dan perusahaan terdapat sekitar 8
ribu perusahaan makro dan mikro, dengan jumlah
pegawai per April 2022, pekerja laki-laki sebanyak
177,813 ribu dan perempuan ada 81,460.

87. 13
Program
Positive Klik Anggaran.com
April Perluasan
2022 Kesempata
n Kerja,
Tenaga
Kerja
Mandiri Klik
Anggaran

Artinya keterampilan yang dimiliki tidak terlalu tinggi
dan itu sesuai dengan program-program yang ada
dimana dalam implementasinya tidak mensyaratkan
pendidikan yang tinggi.. Artinya banyak orang fokus
hanya pada hal-hal sifatnya teknis tapi kurang pada hal
yang jauh lebih penting yaitu motivasi. Hal-hal yang
sifatnya teknis seperti kurang modal, kurang
pemasaran, masalah managemen dan lain sebagainya,
semuanya itu dapat dicarikan solusi. Untuk menjadi
seorang wirausaha harus mempunyai motto: hal-hal
yang bersifat teknis dapat dicarikan solusi, bahkan
keahlian yang tidak dimilikinyapun dapat dibeli,
namun motivasi, cita-cita dan semangat tidak bisa
dibeli.
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88. 13
THR 2022 Negative Tribunnewssultra.c Hal tersebut tertuang dalam poin keenam Surat
April Karyawan
om
Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 yang
2022 Swasta
diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker
Kapan Cair
Ida Fauziyah. "Diminta bantuan Saudara/Saudari untuk
dan
menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Wali
Diberikan
Kota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah
Kepada
Saudara/Saudari," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam SE
Siapa? Cek
itu. Selanjutnya, dalam rangka memastikan
Besaran dan
pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dapat
Ketentuan
berjalan dengan baik, melalui SE Menaker juga
Menaker meminta para gubernur untuk mendorong perusahaan
Tribunnews
di wilayahnya agar membayar THR keagamaan sesuai
sultra.com
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
THR 2022 swasta kapan cair dan diberikan kepada
siapa?
89. 13
Strategi
Negative Klik Anggaran.com
April Pemecahan
2022 Masalah
Ketenagake
rjaan - Klik
Anggaran

Kondisi ini disebabkan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyatakat (PPKM) darurat selama JuliAgustus. Pembatasan ini diberlakukan untuk menekan
kasus Covid-19 yang melonjak, akibatnya mobilitas
masyarakatpun terbatas. Jenis-jenis pekerjaan yang
tergantikan dengan robotik akan berdampak kepada
meningkatnya jumlah penganggur. Rencana Tenaga
Kerja merupakan pedoman atau acuan pembangunan
Ketenagakerjaan.

90. 13
Di Pabrik Neutral Suara Publik News
April Ecco
2022 Sidoarjo,
Gubernur
Khofifah
Pastikan
THR Pekerja
Tahun 2022
Dibayar
Penuh dan
Cair
Maksimal
H-7 Lebaran

Di pabrik tersebut, Ia menyampaikan kabar baik pada
pekerja terkait regulasi pencairan THR Keagamaan
Tahun 2022. Bahkan imbauan itu tak hanya untuk
pabrik Ecco, tapi semua perusahaan di Jawa Timur,
agar membayarkan hak karyawan untuk THR
Keagamaan tahun 2022 dengan besaran penuh dan
tepat waktu. "Selain Surat Edaran Menaker juga telah
terbit Serat Edaran Gubernur Jawa Timur agar THR
Idul Fitri 2022 diberikan penuh besarannya, dan tepat
waktu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar
Parawansa menyapa para pekerja di PT Ecco Indonesia
di Kabupaten Sidoarjo, Senin (11/4).

91. 13
Pemprov
April Jawa
2022 Tengah
Siapkan
Mudik
Gratis

- Setelah dua tahun ditiadakan, Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo kembali mengadakan mudik gratis
bagi warga perantauan di Jakarta pada 2022 ini. Hal itu
disampaikan Ganjar seusai memimpin Rapat Umum
Pemegang Saham PT Jamkrida Jawa Tengah dan BPR
BKK Jawa Tengah di Ruang Rapat Kantor Pemprov
Jawa Tengah, Senin (11/4/2022). Menurutnya,

Positive Warta Magelang
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Lebaran
2022

keputusan untuk mengadakan mudik gratis karena
permintaan warga Jawa Tengah yang merantau.
Berdasarkan laporan per Senin (11/4/2022), harga
minyak goreng saat ini mulai turun di kisaran
Rp17.000-18.000, di mana pekan lalu harga rataratanya masih Rp20.000.

92. 13
Disnaker
Neutral Antara Kepri
April Kepri
2022 bentuk
Satgas
Pengawasa
n THR

"Satgas Pengawasan THR dibentuk mulai dari tingkat
kabupaten hingga provinsi," kata Kepala Disnaker
Pemprov Kepri Mangara Simarmata di Tanjungpinang,
Rabu. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri
membentuk satgas pengawasan guna memastikan
perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR)
karyawan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya
satgas tersebut terdiri dari pengawas ketenagakerjaan
dan mediator yang akan menangani apabila ada
pengaduan-pengaduan menyangkut permasalahan
pembayaran THR. Pihaknya juga mulai gencar
menyosialisasi kepada perusahaan-perusahaan
menyangkut Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja
(Menaker) Ida Fauziyah yang terbit tanggal 6 April
2022 perihal pelaksanaan pemberian THR keagamaan
Tahun 2022.

93. 13
Pandemi
Neutral Gatra
April Mulai
2022 Membaik,
Tak Ada
Lagi Alasan
Bayar THR
Dicicil |
Regional

Para pengusaha di Kota Tegal, Jawa Tengah diminta
membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada
pekerjanya sesuai ketentuan. Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal R Heru
Setyawan mengatakan, pandemi Covid-19 dan
perekonomian sudah berangsur membaik, sehingga
para pengusaha wajib membayarkan THR yang
menjadi hak pekerja sesuai ketentuan, baik
besarannya maupun waktu pemberiannya. "Tidak ada
lagi alasan untuk membayarkan THR dengan cara
dicicil atau dengan besaran yang tidak sesuai
ketentuan," katanya, Rabu (13/4). Heru mengatakan,
wali kota sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE)
Nomor 568/001/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian
THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan Kota Tegal.

94. 13
Kewirausah Positive Dara.co.id
April aan dan
2022 UKM Kunci
Penciptaan
Lapangan
Kerja Baru

"Karena itu, sangat penting untuk mendukung
pengembangan kewirausahaan dan UKM sebagai
kunci penciptaan lapangan kerja baru pascapandemi,"
ujar Anwar Sanusi. Di Presidensi G2, Indonesia ada
empat isu prioritas yang dibahas dan diharapkan
mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota G20.
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Pascapande
mi

Karenaitu pengembangan kewirausahaan yang
beradaptasi dengan pasar tenaga kerja akan
membantu mengurangi pengangguran dan
kesenjangan pekerjaan. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
menyatakan itu pada pertemuan bilateral yang
membahas Employment Working Group (EWG) II G20
dengan Departemen Pekerjaan dan Pensiun Inggris
secara virtual, Selasa (12/4/2022).

95. 13
THR
Neutral Ayo Bandung
April Keagamaan
2022 2022:
Kemnaker
Ingatkan 2
Hal Ini pada
Pengusaha
dan
Pemberi
Kerja

Setelah terbitnya Surat Edaran Surat Edaran (SE)
Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022
tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan
Tahun 2022, Kementerian Ketenagakerjaan
mengimbau dua hal tersebut kepada pengusaha atau
pemberi kerja. Dilansir dari Suara.com, Sekjen
Kemnaker, Anwar Sanusi mengimbau dua hal kepada
pengusaha atau pemberi kerja, pertama, melalui
Disnaker, perusahaan diimbau agar segera
menunaikan kewajiban memberikan THR Keagamaan
kepada pekerja/buruh. Kedua, bagi perusahaan yang
memiliki profit tinggi dan ekspansi makin baik,
diimbau memberikan THR lebih kepada
pekerja/buruh. THR lebih juga akan membuat pekerja
semakin semangat dan produktif saat kembali bekerja
setelah merayakan hari raya lebaran, " ujarnya, dalam
rakor dengan Kadisnaker provinsi se-Indonesia secara
virtual, Jakarta, Senin (11/4/2022). : Contoh Materi
Teks Ceramah Ramadhan 1443 H Singkat Tentang
Bersyukur.

96. 13
Disnaker
Negative Berita Tangerang
April Kota
2022 Tangerang
Buka Posko
Pengaduan
THR

-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui
Disnaker membuka posko pengaduan tunjangan hari
raya (THR) di lantai 2, Gedung Disnaker, Jalan Perintis
Kemerdekaan, Cikokol, Kota Tangerang. Kepala
Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan
mengatakan, posko pengaduan THR dibuka mulai hari
ini, Rabu 13 April 2022 hingga Jumat 29 April 2022.
"Sejauh ini, kami pun telah menyosialisasikan hak-hak
tenaga kerja, melalui surat edaran Kementerian
Ketenagakerjaan ke 8 ribu perusahaan mikro dan
makro yang ada di Kota Tangerang," ujarnya.
Menurutnya, di Kota Tangerang wajib lapor
ketenagakerjaan dan perusahaan terdapat sekitar 8
ribu perusahaan makro dan mikro, dengan jumlah
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pegawai per April 2022, pekerja laki-laki sebanyak
177,813 ribu dan perempuan ada 81,460.
97. 13
KADIN
Positive Telisik.id
April Sultra
2022 Tekankan
Pengusaha
Patuhi
Aturan
Pembayara
n THR Idul
Fitri

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sultra siap
menghimbau kepada pengusaha untuk mematuhi
aturan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri
2022. Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang
mengatakan, pengusaha yang bernaung di bawah
organisasinya pun harus siap memenuhi kewajiban
tersebut. Ia mengaku telah mengimbau pengusaha
untuk taat pada regulasi dalam memenuhi THR. "Kita
merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang sudah
membaik progresnya saat ini.

98. 13
Cara Cek
Positive Bisnis Indonesia
April Penerima
2022 Bantuan
Subsidi
Upah (BSU)
2022 Rp 1
Juta

Cara Cek Penerima BSU Rp1 Juta Tahun 2022 Kunjungi
website kemnaker.go.id Bagi yang belum punya akun
maka lakukan pendaftaran akun seperti melengkapi
data pada proses pendaftar dan akan diaktivasi
dengan menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke
nomor handphone calon pendaftar BSU. Pemerintah
memutuskan melanjutkan program Bantuan Subsidi
Upah (BSU) untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5
juta. Berikut cara cek penerima BSU 2022 sebesar Rp1
juta. Setelah pengecekan tersebut ada tahap
penetapan penerima BSU yang dilakukan oleh
Kemenaker dan tahap terakhir adalah pencairan dana
sebesar Rp 1 juta yang akan langsung ditransfer ke
rekening penerima BSU 2022.

99. 13
THR
Negative Ayo Bandung
April Pensiunan
2022 2022 Cair
Paling
Lambat
Tanggal ini,
Cek
Ketentuann
ya di Sini

Biasanya THR akan diberikan pada beberapa hari
terakhir menjelang libur lebaran dan cuti bersama. :
THR 2022 Cair Tanggal 25 April, Besarannya Tetap
Dipotong Pajak?. Menjelang hari raya lebaran tahun
2022, kabar mengenai THR menjadi perhatian utama
bagi para seluruh pekerja/buruh. Tak hanya pekerja,
bagi pensiunan pasti menantikan THR menjelang hari
lebaran. : Simak Cara Blokir Semua Panggilan Masuk
WhatsApp di Sini!. Jika melihat dari tahun-tahun lalu,
biasanya bocoran pertauran terkait THR 2022 baru
akan diterbitkan pada minggu kedua April 2022 dalam
bentuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

100. 13
Bantuan
Neutral Beritasubang.pikir Pemerintah kembali akan menyalurkan Bantuan
April Subsidi
an-rakyat.com
Subsidi Upah atau BSU 2022 dengan nominal Rp1 juta.
2022 Upah Sudah
Bantuan Subsidi Upah sudah cair bulan April 2022 ini.
Cair, Cek
Jika BSU 2022 Rp1 juta telah disalurkan ke rekening
Penerima
pekerja yang terdaftar sebagai penerima, maka
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BSU 2022
Rp1 Juta di
Link Ini

nantinya akan muncul pemberitahuan bahwa dana
bantuan telah disalurkan. BSU 2022 ini diperuntukkan
bagi para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

101. 13
Pembayara Positive Sindo News
April n THR
2022 Tanpa
Dicicil,
Pengusaha
Siap Patuhi
Aturan
Pemerintah
Meski Berat

Pengusaha di Kota Cimahi menilai kondisi ekonomi
saat ini masih belum pulih benar meski kasus COVID19 sudah mulai melandai. Sehingga hal itu masih
berpengaruh kepada kestabilan perusahaan dalam
menghadapi Lebaran terutama pemberian THR kepada
karyawan yang harus dilakukan sekaligus. Seperti
diketahui, pemerintah pusat sudah mengeluarkan
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja
atau Buruh di Perusahaan. Bahwa pemberian THR
tahun ini tidak diboleh dilakukan dicicil.

102. 13
Ketua
Neutral Lampu Satu
April APINDO
2022 Subang,
ARD :
Semua
Perusahaan
Wajib Bayar
Full THR, H7 Lebaran !

Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia (APINDO)
Kabupaten Subang, Asep Rochman Dimyati meminta
semua perusahaan baik yang telah menjadi anggota
ataupun bukan anggota APINDO Subang wajib
membayar full atau penuh Tunjangan Hari Raya (THR)
kepada seluruh karyawannya. Jika ada perusahaan
yang tidak membayarkan full, maka buruh bisa
melaporkan langsung ke APINDO Subang. "Khusus
perusahaan anggota APINDO Subang yang tidak taat
aturan tersebut makan kita tidak akan segan
memberhentikan atau mencabut Kartu Tanda
Anggotanya (KTA) dan kita juga akan membantu pihak
buruh melaporkan ke pihak Disnakertrans Subang
bahkan membuat rekomendasi agar perusahaan
tersebut diberikan sanksi administrasi,"tegasnya.
"Pokonya wajib semua perusahaan di Kabupaten
Subang untuk membayar THR kepada karyawannya
secara penuh H-7 Lebaran.

103. 13
Pastikan
Positive Pos Jateng
April Pembayara
2022 n THR
Penuh dan
Tepat
Waktu,
Disperinake
r Klaten
Bentuk Tim
Monitoring

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker)
Kabupaten Klaten membentuk tim gabungan untuk
memastikan pembayaran tunjangan hari raya (THR)
kepada para pekerja di wilayahnya tepat waktu dan
tidak ada pemotongan. "Kalau sesuai regulasinya, H-7
lebaran, THR sudah dibayarkan ke pekerja," sebut
Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja Disperinaker
Klaten, Heru Wijoyo, dalam keterangannya, Selasa
(12/4). Rencananya, mereka akan mulai aktif
mengunjungi setiap perusahaan yang ada di Klaten
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pada Kamis depan. Untuk Klaten total ada 50
perusahaan besar," jelas Heru.
104. 13
4.632
Negative Bangka Post
April Pekerja di
2022 Babel Harus
Terima THR,
Posko
Pengaduan
Sudah
Dibuka

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Babel, Elfiyena
mengimbau agar 54.632 orang pekerja yang ada di
Bangka Belitung bisa segera menerima tunjangan hari
raya (THR) pada Lebaran 2022 dari pihak perusahaan.
Sementara jumlah perusahaan di Babel ada sebanyak
2.403 perusahaan dengan rincian 1.630 perusahaan
mikro, 356 perusahaan kecil, 327 perusahaan
menengah, dan 90 perusahaan besar. Kepala
Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung
(Babel) Shulby Yozar Ariadhy berharap pengawas
internal milik pemerintah harus berperan optimal
dalam hal pembayaran THR kepada para pekerja di
Babel. "Justru ini yang kita dorong, tanpa ada posko,
Ombudsman Babel siap bila ada keluhan mengenai
THR dari masyarakat.

105. 13
Kemnaker Negative Gatra
April Buka Keran
2022 Pengaduan
THR, Cek di
Situs Posko
THR | Info
KEMNAKER

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker) & K3,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Haiyani
Rumondang mengatakan, layanan Posko Pengaduan
THR berbasis webside dihadirkan untuk
mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan,
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran THR
keagamaan Tahun 2022 yang dapat dilakukan secara
mandiri, individu dan terjamin privasi para pengadu.
Selain tugas bapak/ibu untuk mengawal pemberian
THR, dinamikanya nanti yakni merespon melalui
Posko, melaksanakan pengaduan dan bagaimana cara
menerapkan aturan tersebut," ujar Haiyani
Rumondang. "Posko-posko THR yang telah ada di
daerah inilah nantinya yang akan menindaklanjuti
apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam
pembayaran THR," katanya. Adanya layanan/kanal
Posko Pengaduan THR berbasis webside ini kata
Haiyani, tidak hanya menjadi sarana bagi
pekerja/buruh untuk mengadukan permasalahan THR.

106. 13
Kemnaker Negative Gatra
April Buka Keran
2022 Pengaduan
THR, Cek di
Situs Posko

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker) & K3,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Haiyani
Rumondang mengatakan, layanan Posko Pengaduan
THR berbasis webside dihadirkan untuk
mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan,
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran THR
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THR | Info
KEMNAKER

keagamaan Tahun 2022 yang dapat dilakukan secara
mandiri, individu dan terjamin privasi para pengadu.
Selain tugas bapak/ibu untuk mengawal pemberian
THR, dinamikanya nanti yakni merespon melalui
Posko, melaksanakan pengaduan dan bagaimana cara
menerapkan aturan tersebut," ujar Haiyani
Rumondang. "Posko-posko THR yang telah ada di
daerah inilah nantinya yang akan menindaklanjuti
apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam
pembayaran THR," katanya. Adanya layanan/kanal
Posko Pengaduan THR berbasis webside ini kata
Haiyani, tidak hanya menjadi sarana bagi
pekerja/buruh untuk mengadukan permasalahan THR.

107. 13
Kriteria
Positive Pikiran Rakyat
April Penerima
Depok
2022 BSU Subsidi
Gaji Rp1
Juta bagi
Karyawan,
Cek
Penerima
secara
Online di
Laman Ini

Seperti yang diketahui, pemerintah kembali
menyalurkan BSU Subsidi Gaji Rp1 juta bagi karyawan
yang terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan
tahun 2022. Program bansos BSU Subsidi Gaji Rp1 juta
sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2020 dan
2021. Kemudian, di tahun 2022 Kemnaker akan
kembali menyalurkan BSU Subsidi Gaji Rp1 juta bagi
karyawan yang telah memenuhi kriteria yang akan
diumumkan. Kemnaker tidak akan menyalurkan BSU
Subsidi Gaji Rp1 juta kepada semua karyawan,
melainkan hanya kepada karyawan yang telah
memenuhi syarat yang telah ditentukan.

108. 13
Kemnaker Negative Gatra
April Buka Keran
2022 Pengaduan
THR, Cek di
Situs Posko
THR | Info
KEMNAKER

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker) & K3,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Haiyani
Rumondang mengatakan, layanan Posko Pengaduan
THR berbasis webside dihadirkan untuk
mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan,
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran THR
keagamaan Tahun 2022 yang dapat dilakukan secara
mandiri, individu dan terjamin privasi para pengadu.
Selain tugas bapak/ibu untuk mengawal pemberian
THR, dinamikanya nanti yakni merespon melalui
Posko, melaksanakan pengaduan dan bagaimana cara
menerapkan aturan tersebut," ujar Haiyani
Rumondang. "Posko-posko THR yang telah ada di
daerah inilah nantinya yang akan menindaklanjuti
apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam
pembayaran THR," katanya. Adanya layanan/kanal
Posko Pengaduan THR berbasis webside ini kata
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Haiyani, tidak hanya menjadi sarana bagi
pekerja/buruh untuk mengadukan permasalahan THR.
109. 13
BPJS
Positive Ajnn
April Ketenagake
2022 rjaan
Lhokseuma
we Belum
Tahu Kapan
BSU
Dicairkan

BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe belum bisa
memastikan kapan pencairannya. Soal Bantuan
Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan yang akan
disalurkan pada tahun 2022 oleh Pemerintah melalui
Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker). "BPJS
Ketenagakerjaan itu hanya sebagai penyedia data
ketika pemerintah meminta datanya. Adapun data
yang diberikan adalah seperti nama tenaga kerja,
nomor rekening serta jumlah upah yang dilaporkan,
jadi saat ini kami belum mengetahui kapan akan
disalurkan," ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Lhokseumawe, Muhammad Sulaiman Nasution
kepada AJNN, Rabu (13/4).

110. 13
Pasar
Positive Sindikat Post
April Tenaga
2022 Kerja Baru
Bantu
Penganggur
an dan
Kesenjanga
n Pekerjaan

"Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung
pengembangan kewirausahaan dan UKM sebagai
kunci penciptaan lapangan kerja baru pascapandemi,"
ujar Anwar Sanusi ketika melakukan pertemuan
bilateral membahas Employment Working Group
(EWG) II G20 dengan Departemen Pekerjaan dan
Pensiun Inggris secara virtual, Selasa (12/4/2022).
Pengembangan kewirausahaan yang beradaptasi
dengan pasar tenaga kerja baru akan membantu
mengurangi pengangguran dan kesenjangan pekerjaan
lebih lanjut. Anwar Sanusi mengatakan, pada
Presidensi G20 Indonesia ada empat isu prioritas yang
dibahas dan diharapkan mendapat dukungan penuh
dari seluruh anggota G20. Isu pertama, pasar tenaga
kerja inklusif dan pekerjaan layak untuk penyandang
disabilitas yang fokus pada situasi faktual di ekonomi
G20 dan negara-negara lain dalam mempromosikan
inklusi penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja.

111. 13
Upaya
Positive Sindikat Post
April Kemnaker
2022 dalam
Berdayakan
dan Beri
Perlindunga
n Tenaga
Kerja
Perempuan

Upaya tersebut seperti melakukan Gerakan Nasional
Non Diskriminasi di Tempat Kerja, baik melalui
pembuatan Sistem Perlindungan berbasis IT,
penyusunan pedoman pencegahan pelecehan seksual,
maupun penyusunan panduan kesetaraaan dan non
diskriminasi di tempat kerja. "Kemnaker juga
mendorong komitmen dari perusahaan-perusahaan
untuk mencantumkan kesepakatan nondiskriminasi
bagi pekerja ke dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang melibatkan
pekerja dan pengusaha," ucap Menaker. Menteri
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Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengemukakan
berbagai upaya yang dilakukan Kemnaker dalam
memberdayakan dan memberikan perlindungan
terhadap tenaga kerja perempuan. Sementara dalam
hal peningkatan kompetensi dan kualitas pekerja
perempuan, sambungnya, Kemnaker selalu membuka
kesempatan yang sama dan mendorong agar para
perempuan bisa mengikuti pelatihan yang
diselenggarakan oleh pihaknya.
112. 13
Kemnaker Neutral Sindikat Post
April Ingatkan
2022 Pengusaha
Harus
Berikan THR
Bagi Pekerja

Kemnaker mengingatkan sejumlah pengusaha untuk
memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada
pekerja/buruh sesuai Surat Edaran (SE) Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022
Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dirjen Binwasnaker
dan K3, Haiyani Rumondang mengatakan bahwa
Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban
pengusaha sebagai upaya memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari
raya keagamaannya. Ketidakpatuhan pengusaha
dalam pembayaran THR, sesuai Pasal 78 Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, dapat dikenakan sanksi administratif
berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi dan pembekuan kegiatan usaha. Pengenaan
sanksi ini diberikan secara bertahap dalam kurun
waktu tertentu yang diberikan kepada pengusaha atas
ketidakpatuhan membayar THR, ujar Haiyani
Rumondang dalam konferensi pers secara virtual,
pada Jumat (8/4/2022).

113. 13
Pemberian Positive Sindikat Post
April THR
2022 Keagamaan
Tahun 2022
Sesuai SE
Menaker

Setelah terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022,
Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau dua hal
kepada pengusaha atau pemberi kerja. Anwar Sanusi
menegaskan pihaknya berkeinginan agar seperti tahun
sebelumnya, pelaksanaan pemberian THR Keagamaan
tahun 2022 berjalan efektif. Pertama, melalui
Disnaker, perusahaan diimbau agar segera
menunaikan kewajiban memberikan THR Keagamaan
kepada pekerja/buruh. Kedua, bagi perusahaan yang
memiliki profit tinggi dan ekspansi makin baik,
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diimbau memberikan THR lebih kepada
pekerja/buruh.
114. 13
Wacanakan Neutral Radar Bekasi Id
April Bentuk
2022 Posko THR

Pasalnya, belum lama ini Kemnaker pada tahun ini
kembali membuka Posko THR memfasilitasi
pekerja/buruh menerima haknya yakni THR
keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kita belum ada surat edaran mengenai Posko THR
dari Kemnaker untuk hal itu," ucapnya saat
dikonfirmasi Selasa (12/4). Ia menyatakan, surat
edaran belum diterima karena kabar terbaru,
Kemnaker baru mengumpulkan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan di Setiap Provinsi se-Indonesia untuk
membahas regulasi tentang adanya Posko THR. Lanjut
Fajar melihat kondisi seperti ini Posko THR benarbenar diperlukan untuk menindaklanjuti bilamana ada
karyawan atau buruh yang mengalami penunggakan
THR.

115. 13
Gubernur Negative Tribun Kaltara
April Kaltara
2022 Zainal
Paliwang
Tegaskan
Perusahaan
Wajib Bayar
THR Paling
Lambat H-7
Idul Fitri

Gubernur Kaltara H Zainal A Paliwang SH MHum
meminta agar perusahaan di provinsi termuda ini
dapat membayarkan Tunjangan Hari Raya ( THR )
paling lambat H-7 menjelang perayaan Idulfitri.
Gubernur mengungkapkan, menindaklanjuti Surat
Edaran Menaker tersebut, dirinya telah
menginstruksikan jajaran Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltara, untuk
segera mempelajari isi edaran ini. Selanjutnya dapat
membuat edaran turunan dari Pemprov Kaltara ke
perusahaan. Selain itu, Gubernur juga meminta agar
instansi terkait dapat membentuk Posko THR dan
mulai efektif berjalan mulai pekan ini.

116. 13
Kadin Sultra Positive Antara Sultra
April imbau
2022 pengusaha
patuhi
pembayara
n THR
lebaran

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Tenggara
(Sultra) mengimbau kepada pengusaha untuk
mematuhi aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya
(THR) Idul Fitri 2022. Ketua Umum Kadin Sultra Anton
Timbang di Kendari, Rabu mengatakan, pengusaha
yang bernaung di bawah organisasinya pun harus siap
memenuhi kewajiban tersebut. Ia juga mengaku telah
mengimbau pengusaha untuk taat pada regulasi dalam
memenuhi THR karyawan/pekerja. "Kita merujuk pada
pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik
progresnya saat ini.
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117. 13
Gubernur Neutral Cara Pandang
April Kaltara
2022 Intruksikan
Buka Posko
THR,
Persilahkan
Buruh
"Curhat"

CARAPANDANG- Gubernur Kalimantan Utara Zainal A
Paliwang menginstruksikan instansi terkait agar segera
membuka dan mengoperasionalkan Posko Tunjangan
Hari Raya (THR) mulai pekan ini. "Adanya posko itu
maka pekerja atau buruh bisa melakukan konsultasi
terkait pembayaran THR," kata Gubernur Zainal A
Paliwang di Tanjung Selor, Rabu (13/4/2022). "Ini
sudah jelas diatur dalam Surat Edaran Menaker
Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja
di Perusahaan," kata Gubernur Zainal. Tujuannya,
selain ada wadah bagi buruh atau karyawan untuk
konsultasi terkait pembayaran THR, juga agar
mengingatkan perusahaan tentang kewajibannya
sesuai yang diatur oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker).

118. 13
Wagub
Positive Tribun News
April Ariza
Jakarta
2022 Perintahkan
Perusahaan
Bayar THR
Tepat
Waktu

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
meminta perusahaan swasta membayarkan tunjangan
hari raya (THR) tepat waktu kepada seluruh
karyawannya. Dalam aturan yang dibuat pemerintah
pusat, THR wajib dibayarkan perusahaan swasta paling
lambat sepekan sebelum hari raya Idulfitri. Dilansir
dari Kontan.co.id, seiring terbitnya peraturan THR
2022 karyawan swasta, Tunjangan Hari Raya (THR)
bagi pekerja segera cair dalam waktu dekat. Hal ini
menjadi kabar baik bagi buruh yang tengah
menantikan kepastian terkait THR karyawan 2022
kapan cair.

119. 13
Pemkab
Neutral Pos Jateng
April Temanggun
2022 g Siapkan
Sanksi bagi
Pengusaha
yang Tidak
Bayar THR

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung
mengingatkan perusahaan memberikan Tunjangan
Hari Raya (THR) pada pekerja paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya. Kepala Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Temanggung,
Agus Sarwono mengatakan, pemberian THR adalah
kewajiban dari pengusaha kepada pekerja. "Maka itu,
pengusaha harus memberikan THR pada pekerja,
sesuai aturan THR diberikan paling lambat tujuh hari
sebelum lebaran," kata Agus, seperti dikutip dari
temanggungkab.go.id, Selasa (12/4). Menurut Agus,
terdapat 678 badan usaha swasta atau perusahaan di
Temanggung.
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120. 13
DPRD
Negative Bangka Post
April Dorong
2022 Perusahaan
Bayar THR
Sebelum H7 Lebaran,
Amri:
Disnaker
Beri
Teguran
Dini

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Babel, Elfiyena mengimbau agar 54.632
orang pekerja yang ada di Bangka Belitung bisa segera
menerima tunjangan hari raya (THR) pada Lebaran
2022 dari pihak perusahaan. Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung
(Babel), Amri Cahyadi mendorong agar para
perusahaan segera membayarkan tunjangan hari raya
(THR) pada Lebaran 2022 kepada para pekerja sesuai
ketentuan. "Kami mengimbau pihak perusahaan baik
BUMN ataupun swasta, termasuk juga pemerintah kita
yang memperkerjakan PHL untuk memenuhi aturan
tersebut, memenuhi kewajiban membayarkan THR
sebelum H-7 sebelum lebaran," ujar Amri, Rabu
(13/4/2022). "Kita imbau THR bisa segera dicairkan
kepada seluruh pekerja sesuai dengan surat edaran
yang keluar, paling lama itu H-7 sebelum lebaran, dari
sekarang pun sudah bisa dibayarkan ya," ujar Elfiyena,
Rabu (13/4/2022).

121. 13
Dewan Pati Positive Mitra Post
April Harapkan
2022 Penerima
BSU dapat
Digunakan
Secara
Bijaksana

Adanya kebijakan pemberian BSU, juga menjadi
perhatian dari Wakil Ketua Komisi D Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati,
Endah Sri Wahyuningati. Pemerintah Pusat melalui
Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan,
untuk kembali mengucurkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) sebesar Rp1 juta pada bulan April tahun 2022.
Bantuan tersebut, diperuntukkan bagi karyawan atau
buruh yang memiliki gaji dibawah dibawah Rp3,5 juta
per bulan. Ia berharap, agar penerima BSU dapat
menggunakan bantuan tersebut dengan sebaikbaiknya dan bijaksana.

122. 13
Disperinake Positive Komunika Sulut
April r
2022 Kotamobag
u
Sosialisasika
n Surat
Edaran THR
Keagamaan

komunikasulut.com- Pemerintah Kotamobagu
(Pemkot) melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja (Disperinaker), mulai mensosialisasikan Surat
Edaran (SE) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.
Bentuk sosialisasi SE THR Keagamaan yang dilakukan
Disperinaker Kotamobagu, salah satunya dengan
banner diletakkan di lokasi-lokasi strategis seperti
depan pintu masuk pertokoan dan sebagainnya. Di
ketahui, SE THR Keagamaan bagi buru atau pekerja
perusahaan ini, bernomor 500/DPTK-KK/IV/77/2022,
tertanggal 12 April 2022 yang ditandatangani Kepala
Disperinaker Kotamobagu, Johan Sofian Boulu ini,
mengacu pada surat yang diterbitkan Kementerian
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Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang
pelaksanaan pemberian THR Keagamaan Tahun 2022
bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Kepala
Disperinaker Kota Kotamobagu Johan Sofian Boulu,
melalui Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja (Naker)
Chandra Saiman menjelaskan, dasar hukum
pembayaran THR Keagamaan oleh perusahaan kepada
buruh atau karyawan ini, mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker
Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
123. 13
UPDATE : Neutral Ninopedia
April Pendaftaran
2022 Kartu
Prakerja
Gelombang
26 Telah
Ditutup!
Cek
Dashboard
untuk Lihat
Status
Pendaftaran

- Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 26 telah
resmi ditutup pada hari ini, Rabu (13/3/2022). Bagi
peserta Kartu Prakerja yang tidak lolos, nantinya masih
dapat mencoba bergabung di seleksi Prakerja pada
gelombang berikutnya:- Pada tanggal pengumuman
seleksi Gelombang, login ke akun Anda di
www.prakerja.go.id dan cek dashboard Anda. Bagi
peserta Prakerja yang dinyatakan tidak lolos, dapat
mengecek alasannya di riwayat gelombang pada
dashboard Kartu Prakerja, dan masih berkesempatan
untuk mengikuti pelatihan Kartu Prakerja di
gelombang berikutnya. Peserta dapat mengecek status
pendaftaran Kartu Prakerja secara berkala melalui
dashboard akun prakerja.go.id.

124. 13
Wagub DKI Positive Indo Zone
April Minta
2022 Perusahaan
Taati Aturan
Pemerintah
soal
Pencairan
THR

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria minta
perusahaan-perusahaan untuk membayar tunjangan
hari raya (THR) tepat waktu sesuai dengan aturan yang
dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hal ini diatur
dalam Surat Edaran Nomor M/3/1/HK.04/IV/2022
pada 6 April lalu tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja atau Buruh di
Perusahaan yang mewajibkan pengusaha untuk
memberi THR sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam aturan yang dikeluarkan
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tersebut,
perusahaan wajib melunasi THR kepada para
karyawan tujuh hari atau sepekan sebelum Hari Raya
Idul Fitri. Seperti diketahui sebelumnya, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah
mengatur bagi pelaku usaha untuk membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini paling lambat
sepekan sebelum Lebaran.
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125. 13
Pendaftaran Neutral Tribun News
April Kartu
2022 Prakerja
Gelombang
26 Telah
Ditutup!
Cek
Dashboard
untuk Lihat
Status
Pendaftaran

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 26 telah resmi
ditutup pada hari ini, Rabu (13/3/2022). Bagi peserta
Kartu Prakerja yang tidak lolos, nantinya masih dapat
mencoba bergabung di seleksi Prakerja pada
gelombang berikutnya:. - Pada tanggal pengumuman
seleksi Gelombang, login ke akun Anda di
www.prakerja.go.id dan cek dashboard Anda. Bagi
peserta Prakerja yang dinyatakan tidak lolos, dapat
mengecek alasannya di riwayat gelombang pada
dashboard Kartu Prakerja, dan masih berkesempatan
untuk mengikuti pelatihan Kartu Prakerja di
gelombang berikutnya.

126. 13
THR Wajib Negative Pantura Post
April Dibayarkan
2022 Maksimal
25 April,
Jika Belum
Bisa
Mengadu
ke Posko
Disnakerin

"Pemberian THR paling lambat 25 April," kata Kepala
Disnakerin Kota Tegal, Redemptus Heru Setyawan,
saat dihubungi, Rabu (13/4/2022). Perusahaan wajib
membayar Tunjangan Hari Raya (THR) ke para pekerja
maksimal 7 hari sebelum Lebaran 2022. Dinas Tenaga
Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal juga
membuka posko aduan jika ada pekerja yang tidak
mendapatkan haknya. Heru mengatakan, karena
pandemi Covid-19 sudah berangsur membaik, dan
roda ekonomi sudah makin baik, maka para
pengusaha wajib membayarkan THR yg menjadi hak
pekerja sesuai ketentuan.

127. 13
Disnaker
Positive Tribun News
April Kabupaten
Malang
2022 Malang
Dirikan
Posko THR,
di Sini
Lokasinya

SURYAMALANG.COM | MALANG- Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Malang
membentuk Posko THR (Tunjangan Hari Raya)
Keagamaan. Berita Malang Hari Ini. Fungsi posko
tersebut untuk membantu perusahaan dan pekerja
terkait kendala-kendala pembayaran THR. "Poskonya
kami berada di Kantor Disnaker.

128. 13
VIRAL :
Neutral Tugunews.com
April Kriteria
2022 Penerima
BSU Rp 1
Juta Tahun
2022, Ini
Alasan
Pemerintah
Berikan BSU
untuk 8,8
Juta Pekerja

BSU tahun 2022 ditargetkan akan diberikan kepada 8,8
juta pekerja dengan kriteria tertentu. - Pemerintah
salurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) lagi kepada para
pekerja terdampak pandemi pada tahun 2022.
Mengutip dari Keterangan Pers Menko Perekonomian
usai SKP "Antisipasi Situasi & Perkembangan Ekonomi
Dunia pada Selasa (5/4/2022), Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga
Hartarto, menyebutkan bahwa pihaknya telah
menyediakan anggaran untuk penyaluran BSU
sebanyak Rp 8,8 triliun pada tahun ini. Besaran BSU
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yang diberikan kepada pekerja adalah sebesar Rp 1
juta bagi tiap penerima.
129. 13
Nggak
Neutral Suara Surabaya
April Dapat THR?
2022 Laporin Aja

Pemerintah mewajibkan setiap perusahaan
membayarkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran
tahun 2022 kepada semua pekerja. Tenang, tidak
perlu khawatir jika kalian tidak mendapat THR.
Kementerian Ketenagakerjaan membuka Posko
Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 mulai 8 April sampai 8
Mei, sehingga pekerja dapat berkonsultasi sekaligus
mengadukan permasalahan seputar THR tahun ini.
Simak #Infografiss berikut untuk memahami
mekanismenya.

130. 13
Kriteria
Neutral Tribun News
April Penerima
2022 BSU Rp 1
Juta Tahun
2022, Ini
Alasan
Pemerintah
Berikan BSU
untuk 8,8
Juta Pekerja

BSU tahun 2022 ditargetkan akan diberikan kepada 8,8
juta pekerja dengan kriteria tertentu. Pemerintah
salurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) lagi kepada para
pekerja terdampak pandemi pada tahun 2022.
Mengutip dari Keterangan Pers Menko Perekonomian
usai SKP "Antisipasi Situasi & Perkembangan Ekonomi
Dunia pada Selasa (5/4/2022), Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga
Hartarto, menyebutkan bahwa pihaknya telah
menyediakan anggaran untuk penyaluran BSU
sebanyak Rp 8,8 triliun pada tahun ini. Besaran BSU
yang diberikan kepada pekerja adalah sebesar Rp 1
juta bagi tiap penerima.

131. 13
Pemkot
Negative Harian Terbit
April Jakarta
2022 Barat Buka
Pengaduan
Masalah
THR Harian
Terbit

Warga bisa langsung melapor ke Kantor Suku Dinas
Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi yang berada di
Kantor Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar). Mulai minggu
depan kita akan siapkan spanduk dan atur jadwal piket
posko pengaduan di kantor," kata Kepala Seksi
Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja
Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat, Efan Aptito saat
dihubungi di Jakarta, Rabu (13/4/2022) Selain
mengadu ke posko secara langsung, pihaknya juga
mengimbau warga untuk melapor secara "online"
melalui website kemnaker.go.id. "Kita buka
kesempatan warga untuk melapor langsung ke kita.
Efan mengatakan, pihaknya hanya melayani aduan
warga yang hak THR-nya belum dibayarkan hingga
melebihi H-7 lebaran.
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132. 13
Kontrak
Negative Suara.com
April Habis
2022 Sebelum
Lebaran
Apa Dapat
THR? Simak
Penjelasan
Kemnaker

Semoga informasi ini bisa menjawab pertanyaan
tentang kontrak habis sebelum lebaran apa dapat THR.
Di beberapa kasus, ada juga orang yang mengalami
kesusahan menjelang Lebaran seperti kontrak kerja
yang tak diperpanjang oleh perusahaan. Lalu jika
kontrak habis sebelum lebaran apa dapat THR?. Agar
tak lelah berasumsi, berikut jawaban atas pertanyaan
kontrak habis sebelum lebaran apa dapat THR yang
disampaikan oleh pihak Kemnaker.

133. 13
Disnaker
Positive Berita Jatim
April Magetan
2022 Minta 900
Lebih
Perusahaan
Wajib
Bayarkan
THR Tepat
Waktu

Sebanyak 900 lebih perusahaan di Magetan diimbau
untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) tepat
waktu. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Dinas
Tenaga Kerja Magetan Singgih Mujoko, pihaknya
sudah memberikan surat imbauan sejak Selasa
(12/4/2022). Singgih mengungkapkan sampai tahun
kemarin belum. Ada perusahaan yang telat membayar
THR.

134. 13
Begini Cara Positive Harian Jogja
April Cek
2022 Penerima
Bantuan
Subsidi
Upah (BSU)
2022 Rp1
Juta

Cara Cek Penerima BSU Rp1 Juta Tahun 2022 Kunjungi
website kemnaker.go.id Bagi yang belum punya akun
maka lakukan pendaftaran akun seperti melengkapi
data pada proses pendaftar dan akan diaktivasi
dengan menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke
nomor handphone calon pendaftar BSU. Pemerintah
memutuskan melanjutkan program Bantuan Subsidi
Upah (BSU) untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5
juta. Berikut cara cek penerima BSU 2022 sebesar Rp1
juta. 4. Memili Gaji/Upah Maksimal 3,5 Juta.

135. 13
Balai Besar Positive Sioge
April Pelatihan
2022 Vokasi,
Kabupaten
Deli
Serdang
Maju dan
Sejahtera

Deli Serdang (SIOGE) Wakil Bupati Deli Serdang,HM.Ali
Yusuf Siregar Menerima Audiensi dari Balai Besar
Pelatihan Vokasi dan Produktivias Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia
Provinsi Sumatera Utara,di Aula Cendana lantai II
Kantor Bupati Deli Serdang,Selasa (12/04/ 2022). Pada
Kesempatan tersebut Wakil Bupati HM.Ali Yusuf
Siregar menyampaikan bahwa dengan adanya MOU
antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan
Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivias
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia nantinya bisa membawa kebaikan bagi kita
khususnya masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang
benar-benar ada keinginan untuk menerima
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pembelajaran dan pelatihan nantinya. Wakil Bupati
menambahkan,dengan adanya pelatihan dan
pembekalan serta di berikan ilmu pengetahuan dapat
bermanfaat bagi warga masyarakat dan bisa
mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Deli
Serdang. Hadir pada acara tersebut,Kepada bali Besar
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Andri
Susila,ST,M.Si, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Drs.
136. 13
Kemnaker Positive Pikiran Rakyat
April Kembali
Depok
2022 Menyalurka
n BSU
Subsidi Gaji
Rp1 Juta, Ini
Ketentuan
Kriteria
Syarat
Penerima

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali
menyalurkan bantuan BSU subsidi gaji Rp1 juta bagi
pekerja yang memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta.
Kemnaker akan mengalokasikan anggaran BSU subsidi
gaji Rp1 juta tahun 2022 senilai Rp8,8 triliun. Namun,
saat ini Kemnaker masih memproses tentang
mekanisme serta rincian kriteria penerima BSU subsidi
gaji Rp1 juta. Diketahui, penyaluran BSU subsidi gaji
Rp1 juta sebelumnya pernah disalurkan Kemnaker di
tahun 2020 dan 2021.

137. 13
Disnaker
Negative Tangsel Pos
April Buka Posko
2022 Pengaduan
THR, Pada
H-14 Jelang
Lebaran

Dalam menyerap setiap aspirasi dan keluhan dari para
pelaku usaha maupun karyawan terkait Tunjangan
Hari Raya (THR), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)
Kota Tangerang berencana membuka Posko
Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) secara pada H14 jelang lebaran. "Bagi para tenaga pekerja di Kota
Tangerang yang memiliki keluhan akan terkait THR,
bisa lakukan pengaduan atau diskusi ke kantor
Disnaker," tutur Ujang, Rabu, (13/4/2022). Secara
teknisnya pengaduan tersebut sudah bisa dilakukan
mulai hari ini, (13/4/2022) hingga Jum'at, 29 April
2022 mendatang di kantor Disnaker. Kepala Dinas
Ketenagakerjaan, Ujang Hendra Gunawan, pendirian
posko pengaduan THR tersebut untuk mendengarkan
adanya pelaporan dan bisa dilakukan diskusi di kantor
Disnaker.

138. 13
Pemkab
Positive Karimatafm.com
April Pamekasan
2022 Minta
Perusahaan
Bayar THR
Tepat
Waktu

Supriyanto S.Sos M,Si Kepala DPMPTSP dan Naker
Pamekasan mengatakan bahwa pihaknya meminta
kepada perusahaan untuk memberikan Tunjangan
Hari Raya (THR) kepada karyawan H-7 sebelum hari
raya Idul Fitri 1443 H. "THR akan di salurkan H-7
sebelum hari raya dengan ketentuan memberikan gaji
1 bulan bagi yang sudah bekerja 1 tahun, jika belum
hitunganya berapa bulan dia bekerja kemudian dibagi
12 kemudian dikali 1 bulan gaji," katanya saat On Air di
Radio Karimata Rabu (13/04/2022) siang. Ia menyebut
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di Pamekasan terdapat 453 perusahaan yang wajib
lapor untuk pembayaran THR. Pihaknya menghimbau
pada seluruh perusahaan di Pamekasan agar
mematuhi Surat Edaran dari Kemnaker, termasuk para
pekerja agar bisa memahami perusahaan apabila tidak
mampu membayar THR terlebih untuk perusahaan
yang terdampak pandemi Covid-19. Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah
mengeluarkan Surat Edaran Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022
Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
139. 13
Kemnaker Neutral Semarangku.com "Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meluncurkan
April Luncurkan
Pos Komando ( Posko. ) Tunjangan Hari Raya ( THR. )
2022 Posko THR
2022. Posko THR. "Pokoknya kalau cuma ingin tanya2022,
tanya soal THR. "Pekerja kontrak, outsourcing, tenaga
Menaker:
honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, supir,
Harus
bahkan Pekerja Rumah Tangga (PRT) berhak atas THR..
Kontan
Tidak Boleh
Dicicil! Semarangku
140. 13
Sejarah THR Neutral Katadata
April di
2022 Indonesia,
Berawal
dari
Persekot

Namun, apakah keberadaan THR sebagai pendapatan
non-upah untuk pekerja di Indonesia ini telah ada
sejak dulu, dan siapakah penggagasnya? Sebenarnya,
dunia kerja Indonesia belum mengenal adanya
tunjangan atau upah tambahan menjelang Hari Raya
Idul Fitri. Namun, pada 1954, Perdana Menteri
Indonesia ke-6 Soekiman Wirjosandjojo menggagas
program pemberian persekot atau pinjaman di muka
untuk pegawai negeri sipil (PNS), yang saat itu masih
dinamakan pamong praja. Soekiman sendiri berasal
dari Partai Masyumi, yang merupakan partai politik
Islam terbesar di Indonesia selama Era Demokrasi
Liberal di Indonesia.

141. 13
Disnaker
Negative Idn Times
April Kota
2022 Tangerang
Buka Posko
Pengaduan
THR hingga
29 April

Para pekerja bisa langsung melaporkannya ke posko
pengaduan THR di lantai 2 gedung Disnaker Kota
Tangerang, Kawasan Pendidikan Cikokol. Kepala
Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra mengatakan
posko pengaduan THR telah dibuka pada Rabu,
(13/4/2022) dan berakhir Jumat, (29/4/2022). Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang meminta
para pekerja melaporkan perusahaannya tempat
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bekerja bila mendapat masalah Tunjangan Hari Raya
(THR). 1. Posko dibuka sampai Jumat 29 April.
142. 13
Kabar Baik! Positive Fimela
April Menaker
2022 akan
Upayakan
Pemberday
aan dan
Perlindunga
n bagi
Pekerja
Perempuan

Saat hadir di acara Forum Merdeka Barat 9 secara
virtual, Senin (11/4/2022), Menaker Ida juga
menyatakan jika Kemnaker juga mendorong komitmen
dari perusahaan-perusahaan untuk mencantumkan
kesepakatan nondiskriminasi bagi pekerja ke dalam
Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) yang melibatkan pekerja dan
pengusahaan. Kabar baiknya lagi Menaker juga sedang
menyusun aturan yang lebih spesifik terhadap
penghapusan kekerasan dan pelecehan di tempat
kerja. Jakarta Isu timpangnya hak dan kewajiban di
tempat kerja bagi pekerja perempuan dan pria sudah
lama terjadi. Mulai dari hak cuti, tentang jam kerja,
hingga masalah gaji.

143. 13
Pemkot
Negative Antara
April Jakbar buka
2022 pengaduan
terkait THR

Warga bisa langsung melapor ke Kantor Suku Dinas
Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi yang berada di
Kantor Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar). Pemerintah
Kota Jakarta Barat membuka kesempatan bagi warga
untuk mengadukan persoalan Tunjangan Hari Raya
(THR), terutama jika hak tersebut tidak dipenuhi
perusahaan. "Kita buka kesempatan warga untuk
melapor langsung ke kita. Mulai minggu depan kita
akan siapkan spanduk dan atur jadwal piket posko
pengaduan di kantor," kata Kepala Seksi Hubungan
Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan
Energi Jakarta Barat, Efan Aptito saat dihubungi di
Jakarta, Rabu.

144. 13
Apakah
Neutral Detik
April Jumat
2022 Tanggal 15
April Libur?
Ini Jadwal
Tanggal
Merah 2022

Apakah Jumat tanggal 15 April libur menjadi
pertanyaan banyak di masyarakat. Lalu, tanggal 15
April di kalender 2022 tercatat sebagai libur apa?. Lalu
apakah hari Jumat mendatang libur? Apakah Jumat
Tanggal 15 April Libur?

145. 13
Kadin
Neutral Sultra Kini
April Sultra:
2022 Pengusaha
Wajib
Patuhi
Aturan
Bayarkan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara
mengimbau kepada seluruh pengusaha utamanya
yang tergabung dalam Kadin untuk mematuhi aturan
wajib membayarkan tunjangan hari raya (THR) Idul
Fitri 2022 kepada karyawan atau pekerja. Ketua
Umum Kadin Sultra, Anton Timbang, mengatakan
pengusaha khususnya yang bernaung pada organisasi
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THR Idul
Fitri pada
Karyawan

Kadin harus siap memenuhi kewajiban pembayaran
tunjangan hari raya. Hal itu sebagai bentuk bahwa
pengusaha taat pada regulasi, termasuk memenuhi
THR. "Kita merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang
sudah membaik progresnya saat ini.

146. 13
Pendaftaran Neutral Tribun News
April Kartu
2022 Prakerja
Gelombang
26 Telah
Ditutup, Ini
Cara Cek
Hasil
Seleksinya

Simak cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang
26 di prakerja.go.id dalam. Diketahui, pendaftaran
Kartu Prakerja gelombang 26 telah ditutup Rabu
(13/4/2022) hari ini. Hal tersebut telah diumumkan
oleh akun Instagram @prakerja.go.id. "Permisi sobat,
gelombang 26 sudah kita tutup supaya proses bisa
berlanjut. Lalu bagaimana cara cek hasil seleksi Kartu
Prakerja Gelombang 26?.

147. 13
Perusahaan Neutral Idn Times
April di
2022 Kabupaten
Tangerang
Wajib Beri
THR H-7
Lebaran

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) mewajibkan
perusahaan di wilayahnya memberi Tunjangan Hari
Raya (THR) pada H-7 lebaran. "Seperti tahun
sebelumnya, kita akan dirikan posko pengaduan THR
baik melalui Website, aplikasi, atau pos di Disnaker
Kabupaten Tangerang di Desa Sentul, Balaraja,"
pungkasnya. "Namun terdapat juga pengecualian bagi
perusahaan yang terdampak COVID-19," kata Kepala
Disnaker Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono, Rabu
(13/4/2022). 1. THR harus dibayarkan secara penuh.

148. 13
Ketentuan Neutral Rcti Plus News
April THR bagi
2022 Karyawan

Ketentuan THR bagi Karyawan. JAKARTA, celebrities.id
Ketentuan THR bagi karyawan wajib diketahui semua
masyarakat. Sedangkan bagi pekerja yang sudah
bekerja secara terus-menerus namun belum mencapai
genap 12 bulan, THR tetap harus diberikan secara
proporsional dengan masa kerja. Sebagaimana
diketahui, THR atau lebih dikenal sebagai Tunjangan
Hari Raya adalah hak pendapatan pekerja yang wajib
dibayarkan oleh pengusaha menjelang Hari Raya
Keagamaan.

149. 13
Disnaker
Negative Kabar Banten
April Kota
2022 Tangerang
Buka Posko
Pengaduan
THR, Ini
Lokasinya

Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Tangerang
mulai membuka posko pengaduan tunjangan hari raya
atau THR, di lantai 2 Gedung Disnaker, Jalan Perintis
Kemerdekaan, Cikokol, Kota Tangerang. Kepala
Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan
mengatakan, posko pengaduan THR dibuka mulai
Rabu 13 April 2022 hingga Jumat 29 April 2022.
"Sejauh ini, kami pun telah mensosialisasikan hak-hak
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tenaga kerja, melalui surat edaran Kementerian
Ketenagakerjaan ke 8 ribu perusahaan mikro dan
makro yang ada di Kota Tangerang," tuturnya.
Menurutnya, di Kota Tangerang wajib lapor
ketenagakerjaan dan perusahaan terdapat sekitar 8
ribu perusahaan makro dan mikro, dengan jumlah
pegawai per April 2022, pekerja laki-laki sebanyak
177,813 ribu dan perempuan ada 81,460.
150. 13
Kemnaker Neutral Semarangku.com Menjelang lebaran 2022, Kemnakwr telah luncurkan
April Luncurkan
Pos Komando Tunjangan Hari Raya atau Posko.
2022 Posko THR
Ternyata kegunaan Posko THR 2022. "Menteri
2022, Apa
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meluncurkan Pos
Fungsi dan
Komando ( Posko. ) Tunjangan Hari Raya (THR) 2022
Kegunaanny
melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022
a dengan
tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian
Masyarakat
THR Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerjaan/buruh di
?perusahaan, " tulis Kemnaker. Posko.
Semarangku
151. 13
Jika THR
Positive Tribun News
April Pekerja
Jateng
2022 Belum
Diberikan
Perusahaan
Sesuai
Ketentuan,
Disnaker
Kota
Semarang
Lakukan Ini

Disnaker Kota Semarang mengimbau para pengusaha
melaksanakan pembayaran tunjangan hari raya (THR)
kepada para pekerja paling lambat tujuh hari sebelum
Hari Raya Idulfitri. Para pemimpin perusahaan diminta
menginformasikan pelaksanaan pembayaran THR
kepada Disnaker secara online melalui
smg.city/laporthr2022. Kepala Disnaker Kota
Semarang, Sutrisno mengatakan, akan menyambangi
atau silaturahmi ke perusahaan yang belum
membayar THR kepada para pekerjanya. Sedangkan,
wewenang Disnaker Kota Semarang adalah melakukan
pengawasan. Para pekerja yang tidak mendapatkan
THR sesuai ketentuan bisa melapor kepada Disnaker
Kota Semarang.

152. 13
Selambat- Negative Koranjuri.com
April lambatnya 7
2022 Hari
Sebelum
Lebaran,
Perusahaan
di
Purworejo
Wajib
Berikan THR

Pembayaran THR ini, wajib dibayarkan selambatlambatnya 7 hari sebelum hari raya. "Di Purworejo
sendiri, ada sekitar 640 perusahaan yang terdaftar,
dan wajib memberikan THR ini," jelas Kepala
Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo, Ir Hadi
Pranoto, melalui. Untuk mendukung pelaksanaan
pemberian THR ini, dari Dinperintransnaker Purworejo
juga membuka Posko Pengaduan, yang tugasnya untuk
Informasi, konsultasi dan pengaduan. Pengaduan bisa
disampaikan melalui no: 085222300324,
085228840484, 081392061256 dan di web:
dinperintransnaker.purworejokab.go.id. "Kita
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berharap, semua perusahaan di Purworejo bisa
melaksanakan pemberian THR ini di," pungkas Veny.
153. 13
Pemkot
Negative Indoposnews.co.id Warga bisa langsung melapor ke Kantor Suku Dinas
April Jakbar Buka
Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi yang berada di
2022 Pengaduan
Kantor Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar). IlustrasiTHR
Pekerja menghitung uang dolar AS dan rupiah di
sebuah tempat penukaran uang di Jakarta. Foto :
indoposnews. Indoposnews- Pemerintah Kota Jakarta
Barat membuka kesempatan bagi warga untuk
mengadukan persoalan Tunjangan Hari Raya (THR),
terutama jika hak tersebut tidak dipenuhi perusahaan.
154. 13
Kapan THR Neutral Semarangku.com Berikut ini informasi tentang kapan THR Keagamaan
April Keagamaan
2022 harus diserahkan kepada para pekerja atau
2022 2022 Harus
buruh. Adapun pembayaran THR Keagamaan 2022
Diserahkan
dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai
Kepada
berikut:. Tahun ini, Kemenaker memberikan Surat
Pekerja
Edaran tentang THR Keagamaan 2022, termasuk
atau Buruh?
tentang kapan harus diserahkan. Tujuan Surat Edaran
Cek
THR Keagamaan 2022 ini adalah agar para pekerja
Penjelasann
atau buruh mendapatkan haknya.
ya di Sini Semarangku
155. 13
Kabar Baik, Positive Sultra Kini
April THR 2022
2022 Dibayarkan
Berikut
Besarannya
Bagi Pekerja

Pembayarkan THR 2022 pun harus kontan alias tanpa
dicicil. Pemberian THR secara penuh ini dipertegas
melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022
tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan
Tahun 2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan. Namun
pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, buruh
harian lepas, hingga supir juga berhak menerima THR
2022. Ida Fauziyah juga menyampaikan pertanyaan
publik mengenai THR buruh 2022 kapan cair.

156. 13
Kemnaker Negative Tempo.co
April Harap
2022 Anggota
G20 Dukung
Empat Isu
Prioritas

Anwar Sanusi mengatakan, pada Presidensi G20
Indonesia ada empat isu prioritas yang dibahas dan
diharapkan mendapat dukungan penuh dari seluruh
anggota G20. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menuturkan dampak
pandemi Covid-19 telah mempercepat perubahan
pekerjaan di pasar tenaga kerja. Adaptasi yang
dilakukan melalui pengembangan kewirausahaan akan
membantu mengurangi pengangguran dan
kesenjangan pekerjaan. "Oleh karena itu, sangat
penting untuk mendukung pengembangan
kewirausahaan dan UKM sebagai kunci penciptaan
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lapangan kerja baru pascapandemi," ujar Anwar
Sanusi ketika melakukan pertemuan bilateral
membahas Employment Working Group (EWG) II G20
dengan Departemen Pekerjaan dan Pensiun Inggris
secara virtual, Selasa, 12 April 2022.
157. 13
Pemkot
Negative Info Ambon
April Buka
2022 Pengaduan
Pembayara
n THR

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali membuka
pengaduan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
menjelang hari keagamaan, yakni Hari Raya Idul Fitri
1443 H. Kepala Dinas Ketenaga Kerja Kota Ambon,
Steiven Patty, menyampaikan pekerja dapat melapor
bila THR jika belum dibayar. "Persiapan Hari Raya Idul
Fitri 1443 H, kami dari Dinas Ketenaga Kerja tetap
mempersiapkan sesuai dengan tupoksi kita untuk
memantau kewenangan pemberi kerja dalam hal ini
perusahaan terhadap karyawannya, terutama
menyangkut THR," kata Patty kepada infoambon.com, Rabu(13/4/2022). Lanjutnya, akan ada
surat Edaran (SE) Sekretaris Kota Ambon kepada
seluruh perusahaaan terkait pemberian THR. Dalam SE
tersebut tertuang perusahaan wajib membayar THR
kepada pekerja paling lambat H-3 lebaran.

158. 13
Apindo
Positive Bangka Post
April Sebut
2022 Pengusaha
di Babel
Patuhi
Aturan,
Bayar THR
Seminggu
Sebelum
Lebaran

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Bangka
Belitung, H WFM Nasution mengatakan perusahan di
Babel akan memberukan THR sesuai dengan aturan
dari pemerintah. "Kemnaker telah menyampaikan,
satu Minggu sebelum lebaran harus diberikan THR.
Nasution, mengharapkan dapa tahun ini perusahan
atau pengusaha di Babel dapat membayar penuh THR
pekerjanya. Diketahui, sebelumnya, Kepala Dinas
Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Bangka Belitung,
Elfiyena mengharapkan THR untuk perusahaan di
Babel dapat dibayarkan sesuai dengan aturan dari
Kemnaker.

159. 13
Bagaimana Positive Inilah Koran
April Nasib THR
2022 Pekerja
yang
Dirumahkan
? Kebagian
Gak Ya,
Simak
Penjelasany
a

Bagaimana nasib THR pekerja yang dirumahkan?. Di
tahun ini, karena situasi ekonomi sudah lebih baik,
kami kembalikan besaran THR kepada aturan semula,
yaitu 1 bulan gaji bagi yang sudah bekerja minimal 12
bulan. Posko THR yang disiapkan akan menangani
pengaduan dan konsultasi, baik dari pekerja ataupun
pengusaha. Dalam kesempatan ini secara khusus
Menaker meminta kepada perusahaan yang tumbuh
positif dan profitnya bagus agar memberikan THR
lebih dari 1 bulan gaji kepada pekerjanya.
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160. 13
Catat
Negative Cnn Indonesia
April Saluran
2022 Pengaduan
Masalah
THR
Lebaran
2022

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan
sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan untuk mengawal
pelaksanaan pembayaran THR Lebaran 2022 dari
pengusaha kepada pekerja atau buruh melalui
https://poskothr.kemnaker.go.id. Direktur Jenderal
Binwasnaker & K3 Kemnaker Haiyani Rumondang
mengatakan layanan Posko Pengaduan THR berbasis
web ini dibuat untuk mengantisipasi terjadinya
keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam
pelaksanaan pembayaran THR keagamaan tahun ini
yang dapat dilakukan secara mandiri dan terjamin
kerahasiaannya. "Sesuai SE Menaker
M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi
hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya perlu
dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker
provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia," ujarnya
melalui keterangan tertulis, Rabu (13/4). Kebijakan
pemberian THR 2022 wajib diberikan secara penuh
alias tanpa relaksasi. Haiyani menyebut Posko
Pengaduan THR berbasis web ini tidak hanya menjadi
sarana bagi pekerja untuk mengadukan permasalahan
THR.

161. 13
Apakah
Neutral Tribun News
April Kamu
Kupang
2022 Penerima
BSU 2022?
2 Cara Cek
Penerima
BSU Bagi
Pekerja,
Cair
Sebelum
Lebaran
2022

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan
pemberian BSU pada 2022 berlangsung sebelum
Lebaran. 1. Cek penerima BSU 2022 di BPJS
Ketenagakerjaan / BP Jamsostek. Cara pertama untuk
cek daftar penerima BSU 2022 atau bukan adalah
melalui laman BPJS Ketenagakerjaan. 2. Cek penerima
BSU 2022 di website Kemnaker.

162. 13
Disnakertra Neutral Tribun News Jatim
April ns Jawa
2022 Timur Buka
Posko THR
2022, Buka
Pelayanan
Hingga
Saluran
Aduan
Online

Pemprov Jawa Timur secara resmi telah membuka
posko pelayanan terkait Tunjangan Hari Raya (THR)
tahun 2022. Selain di tingkat provinsi, Posko THR ini
juga tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur
secara terpadu. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur
Himawan Estu Bagijo mengatakan acuan dan
ketentuan perihal pembayaran THR sudah sangat
jelas. "Melalui posko ini, harapannya semua pekerja
apapun statusnya, semua bisa menikmati THR," kata
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Himawan di Kantor Disnakertrans Jawa Timur di
Surabaya, Rabu (13/4/2022).
163. 13
Disnaker
Positive Surya
April Beri Rincian
2022 Hitungan
THR untuk
Pekerja,
Perusahaan
Di Nganjuk
Diimbau
Bayar Tepat
Waktu

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Nganjuk
mengimbau semua perusahaan di Kabupaten Nganjuk
untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan untuk pekerjanya tepat waktu. Kepala
Disnaker Kabupaten Nganjuk, Supiyanto mengatakan,
THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari
sebelum Hari Raya Keagamaan/lebaran. Sementara
Kabid Hubungan Industrial Disnaker Nganjuk, Suwanto
mengatakan, untuk memastikan pembayaran THR
berjalan baik dan lancar, pihaknya meminta
perusahaan untuk mengisi rencana pembayaran THR
tahun 2022 melalui form yang sudah disediakan
Disnaker. "Dan perusahaan dapat mengisi rencana
pembayaran THR melalui
https://s.id/THR2022DisnakerNganjuk," kata Suwanto.

164. 13
Jelang Idul Positive Radar Sultra
April Fitri 2022,
2022 Kadin Sultra
Imbau Para
Pengusaha
Patuhi
Aturan
Pembayara
n THR

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum (Ketum) Kadin
Sultra, Anton Timbang yang juga meyakinkan bahwa
para pengusaha yang bernaung di bawah
organisasinya pun telah siap memenuhi kewajiban
tersebut. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi
Tenggara (Sultra) mengingatkan para pengusaha untuk
mematuhi aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya
(THR) menjelang Idul Fitri 2022. "Kami telah
mengimbau para pengusaha untuk taat pada regulasi
dalam memenuhi THR," ujarnya, Rabu, (13/04/2022).
Menurut Anton Timbang, para pengusaha skala
menengah sampai besar seharusnya tidak mengalami
kesulitan yang berarti untuk memenuhi kewajiban THR
pekerja.

165. 13
Posko
Negative Ayo Bandung
April Pengaduan
2022 THR di
Bandung
Barat Dinilai
Tak Efektif

Peran Posko Pengaduan THR yang dibuat Pemerintah
Daerah Kabupaten Bandung Barat setiap tahun, dinilai
tak efektif. "Harapan dari kita di Bandung Barat,
Bupati mengeluarkan regulasi sehingga dapat
memberikan sanksi langsung kepada perusahaan yang
tidak membayar THR," jelas Dede. : 8 HP Samsung
Terbaru Seri 5G Murah RAM Besar April 2022, Ada
Samsung A52 hingga Samsung A53. Sementara itu, Plt
Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan
mengatakan, ketentuan THR tahun ini harus dibayar
sesuai Permenaker 6 Tahun 2016 dan tak boleh dicicil.
Pasalnya, aturan saat ini menjadikan Dinas
Ketenagakerjaan (Disnakertrans) tak berdaya, lantaran
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tidak mempunyai kewenangan apapun saat
menemukan perusahaan bandel yang tidak membayar
THR.
166. 13
Pengusaha Neutral Tenggara News
April Harus Taat
2022 Regulasi
Pembayara
n THR

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara
(Sultra) siap mematuhi aturan pembayaran tunjangan
hari raya (THR) Idul Fitri 2022. Ia mengaku telah
mengimbau pengusaha untuk taat pada regulasi dalam
memenuhi THR. Menurutnya, pengusaha skala
menengah sampai besar seharusnya tidak mengalami
kesulitan yang berarti untuk memenuhi kewajiban THR
pekerja. Namun, pengusaha pasti mempersiapkan
kewajiban THR dari jauh-jauh hari.

167. 13
Antisipasi Positive Theposterstyle.co Oleh karena itu, untuk mengawal pembayaran THR
April Keluhan
m
tersebut, Kemnaker melakukan sosialisasi aplikasi
2022 Soal
posko pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022 untuk
Pembayara
mengawal pelaksanaan pembayaran THR 2022 dari
n THR,
pengusaha kepada pekerja/buruh melalui Haiyani
Kemnaker
menuturkan layanan Posko Pengaduan THR berbasis
Hadirkan
web ini dibuat untuk mengantisipasi terjadinya
Aplikasi
keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam
Posko
pelaksanaan pembayaran THR keagamaan Tahun 2022
Pengaduan
yang dapat dilakukan secara mandiri, individu dan
- The Poster
terjamin privacy para pengadu. ( Kemnaker ), Haiyani
Style
Rumondang, mengatakan secara teknis THR
Keagamaan yang wajib diberikan pengusaha kepada
pekerja tahun 2022 ini sangat berbeda dibandingkan
dengan pemberian THR tahun 2020 dan 2021.
Kebijakan pemberian THR 2022 dikembalikan pada
pemberian THR pada tahun-tahun sebelumnya. Dirjen
Binwasnaker & K3 Kementerian Ketenagakerjaan
168. 13
Antisipasi Positive Suara.com
April Keluhan
2022 Soal
Pembayara
n THR,
Kemnaker
Hadirkan
Aplikasi
Posko
Pengaduan

Oleh karena itu, untuk mengawal pembayaran THR
tersebut, Kemnaker melakukan sosialisasi aplikasi
posko pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022 untuk
mengawal pelaksanaan pembayaran THR 2022 dari
pengusaha kepada pekerja/buruh melalui Haiyani
menuturkan layanan Posko Pengaduan THR berbasis
web ini dibuat untuk mengantisipasi terjadinya
keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam
pelaksanaan pembayaran THR keagamaan Tahun 2022
yang dapat dilakukan secara mandiri, individu dan
terjamin privacy para pengadu. ( Kemnaker ), Haiyani
Rumondang, mengatakan secara teknis THR
Keagamaan yang wajib diberikan pengusaha kepada
pekerja tahun 2022 ini sangat berbeda dibandingkan
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dengan pemberian THR tahun 2020 dan 2021. Dirjen
Binwasnaker & K3 Kementerian Ketenagakerjaan
Kebijakan pemberian THR 2022 dikembalikan pada
pemberian THR pada tahun-tahun sebelumnya.
169. 13
Disnakertra Positive Tribun News
April ns Bolmong
Manado
2022 Ingatkan
Perusahaan
Bayar THR
Pekerja
Tepat
Waktu

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang
Mongondow (Bolmong), melalui Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dedy
Ruswandi Mokodongan menegaskan jika pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi
pekerja/buruh harus tepat waktu. Pihaknya telah
membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko
Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan
Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 di
Kabupaten Bolmong. Hal ini merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan keluarganya dalam merayakan
hari raya keagamaan. Menurut Dedy pemberian THR
ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022.

170. 13
Ada
Negative Fajar Indonesia
April Masalah
2022 Soal
Pembayara
n THR?
Jangan
Takut,
Laporkan
Saja ke Sini

Adanya layanan/kanal Posko Pengaduan THR berbasis
web ini kata Haiyani, tidak hanya menjadi sarana bagi
pekerja/buruh untuk mengadukan permasalahan THR.
Khanif Lutfi-dok fin.co.id. JAKARTA, FIN.CO.IDKementerian Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi
Aplikasi Posko Pengaduan THR Keagamaan Tahun
2022.. Hal ini, untuk mengawal pelaksanaan
pembayaran THR 2022 dari pengusaha kepada
pekerja/buruh melalui. Menurut Dirjen Binwasnaker &
K3 Kemnaker Haiyani Rumondang, layanan Posko
Pengaduan THR berbasis web ini dibuat untuk
mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan,
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran THR.

171. 13
Kawal THR, Negative Merdeka
April Kemnaker
2022 Sosialisasi
Aplikasi
Posko
Pengaduan
THR
Keagamaan
Tahun 2022

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
melakukan sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan THR
Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal pelaksanaan
pembayaran THR 2022 dari pengusaha kepada
pekerja/buruh melalui
https://poskothr.kemnaker.go.id. Menurut Dirjen
Binwasnaker & K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang,
layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini dibuat
untuk mengantisipasi terjadinya keluhan,
ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan Tahun 2022 yang dapat
dilakukan secara mandiri, individu dan terjamin
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privacy para pengadu. Haiyani mengatakan secara
teknis THR Keagamaan yang wajib diberikan
pengusaha kepada pekerja tahun 2022 ini sangat
berbeda dibandingkan dengan pemberian THR tahun
2020 dan 2021. "Sesuai SE Menaker
M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi
hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya perlu
dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker
provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia," ujar
Haiyani Rumondang secara virtual, kepada para
Kadisnaker atau Kabid Ketenagakerjaan
provinsi/kabupaten/kota, pada Rabu (13/4). Kebijakan
pemberian THR 2022 dikembalikan pada pemberian
THR pada tahun-tahun sebelumnya.
172. 13
Kemnaker Positive Antara Sulteng
April sosialisasi
2022 aplikasi
Posko THR
2022 kawal
pembayara
n THR

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus
melakukan sosialisasi aplikasi Posko Pengaduan THR
Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal pelaksanaan
pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan
tahun ini dan mengantisipasi terjadinya keluhan
terkait pelaksanaannya. "Sesuai SE Menaker
M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi
hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya perlu
dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker
provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia," ujar
Haiyani dalam pertemuan virtual dengan Kadisnaker
atau Kabid Ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota
pada Rabu. Dia menjelaskan secara teknis THR yang
wajib diberikan pengusaha kepada pekerja pada 2022
sangat berbeda dibandingkan dengan 2020 dan 2021.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu,
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan
K3) Haiyani Rumondang mengatakan layanan Posko
THR yang dilakukan via situs poskothr.kemnaker.go.id
mengantisipasi ketidaktahuan dan ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan.

173. 13
Malaysia
Positive Tempo.co
April Jamin Upah
2022 Pembantu
Asal
Indonesia
Rp5 Juta

Menteri Sumber Daya Manusia, M Saravanan,
menjamin bahwa pekerja rumah tangga asal Indonesia
tidak akan dibayar lebih rendah dari upah minimum
yang diberlakukan pada saat mereka bekerja di
Malaysia. Ia mengatakan, nota kesepahaman (MoU)
tentang yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia
pada 1 April 2022 sudah sangat jelas mengenai
ketentuan ini. "Saya berharap setelah ini tidak ada lagi
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kebingungan tentang upah pekerja rumah tangga
Indonesia," katanya dalam sebuah pernyataan singkat
seperti dikutip Free Malaysia Today, Rabu, 12 April
2022. Sebelumnya, Duta Besar RI di Kuala Lumpur,
Hermono, menyuarakan kekhawatirannya asisten
rumah tangga asal Indonbesia mungkin tidak
menerima gaji RM1. 500 atau sekitar Rp5 juta yang
dijanjikan dalam nota kesepahaman yang
ditandatangani M Saravanan dan menteri tenaga kerja
Indonesia Ida Fauziya.
174. 13
Kemnaker Positive Antara
April sosialisasi
2022 aplikasi
Posko THR
2022 kawal
pembayara
n THR

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus
melakukan sosialisasi aplikasi Posko Pengaduan THR
Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal pelaksanaan
pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan
tahun ini dan mengantisipasi terjadinya keluhan
terkait pelaksanaannya. "Sesuai SE Menaker
M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi
hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya perlu
dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker
provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia," ujar
Haiyani dalam pertemuan virtual dengan Kadisnaker
atau Kabid Ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota
pada Rabu. Dia menjelaskan secara teknis THR yang
wajib diberikan pengusaha kepada pekerja pada 2022
sangat berbeda dibandingkan dengan 2020 dan 2021.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu,
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan
K3) Haiyani Rumondang mengatakan layanan Posko
THR yang dilakukan via situs poskothr.kemnaker.go.id
mengantisipasi ketidaktahuan dan ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan.

175. 13
Disnaker
Neutral Cakaplah
April Pekanbaru
2022 Ingatkan
THR
Karyawan
atau Buruh
Wajib
Dibayarkan
Penuh

Bagi masyarakat atau pekerja yang THR nya belum
diberikan oleh perusahaan untuk silahkan melaporkan
ke Disnaker Pekanbaru," kata Jamal. Dinas Tenaga
Kerja (Dinasker) Kota Pekanbaru kembali membuka
posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun
2022. Posko pengaduan THR mulai dibuka hari Rabu
(13/4/2022) dari pukul 08.30 sampai 14.00 WIB.
Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Abdul Jamal saat
ditemui di kantornya mengatakan posko pengaduan
THR bagian dari tindaklanjut surat edaran Menteri
Tenaga Kerja serta Gubernur Riau tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
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keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di
Perusahaan.
176. 13
Habis
Neutral Inilah Koran
April Kontrak
2022 Sebelum
Lebaran
Apakah
Masih
Dapat THR?
Ini
Aturannya

Habis kontrak sebelum lebaran apakah masih dapat
THR?. Pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan
kerja berdasarkan PKWT atau kontrak dan telah
berakhir masa kerjanya sebelum hari raya keagamaan
maka tidak berhak atas THR Keagamaan. Hal itu
berdasarkan aturan yang merujuk pada Pasal 7 ayat 3
Permenaker 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan
bagi pekerja/buruh di perusahaan. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tahun ini
pemberian THR kepada para pekerja harus disalurkan
secara penuh dan tak boleh dicicil.

177. 13
Kapan THR Positive Semarangku.com Berikut ini informasi terkini tentang THR Keagamaan
April Keagamaan
2022 resmi dari Kemenaker. Kemenaker telah
2022 2022 Harus
mengeluarkan Surat Edaran terkait aturan THR
Cair?
Keagamaan 2022 sebagai acuan bagi perusahaan.
Berikut Ini
Tujuan dikeluarkannya Surat Edaran terkait THR
Isi Surat
Keagamaan 2022 tentu agar dipatuhi oleh para
Edaran
perusahaan. Surat Edaran THR Keagamaan 2022 dari
Kemenaker
Kemenaker.
Lengkap
Sebagai
Acuan Semarangku
178. 13
Kemnaker Positive Antara Papua
April sosialisasi
2022 aplikasi
Posko THR
2022 kawal
pembayara
n THR

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus
melakukan sosialisasi aplikasi Posko Pengaduan THR
Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal pelaksanaan
pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan
tahun ini dan mengantisipasi terjadinya keluhan
terkait pelaksanaannya. "Sesuai SE Menaker
M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi
hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya perlu
dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker
provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia," ujar
Haiyani dalam pertemuan virtual dengan Kadisnaker
atau Kabid Ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota
pada Rabu. Dia menjelaskan secara teknis THR yang
wajib diberikan pengusaha kepada pekerja pada 2022
sangat berbeda dibandingkan dengan 2020 dan 2021.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu,
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan
K3) Haiyani Rumondang mengatakan layanan Posko
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THR yang dilakukan via situs poskothr.kemnaker.go.id
mengantisipasi ketidaktahuan dan ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan.
179. 13
Kemnaker Positive Antara Riau
April sosialisasi
2022 aplikasi
Posko THR
2022 kawal
pembayara
n THR

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus
melakukan sosialisasi aplikasi Posko Pengaduan THR
Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal pelaksanaan
pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan
tahun ini dan mengantisipasi terjadinya keluhan
terkait pelaksanaannya. "Sesuai SE Menaker
M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi
hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya perlu
dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker
provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia," ujar
Haiyani dalam pertemuan virtual dengan Kadisnaker
atau Kabid Ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota
pada Rabu. Dia menjelaskan secara teknis THR yang
wajib diberikan pengusaha kepada pekerja pada 2022
sangat berbeda dibandingkan dengan 2020 dan 2021.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu,
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan
K3) Haiyani Rumondang mengatakan layanan Posko
THR yang dilakukan via situs poskothr.kemnaker.go.id
mengantisipasi ketidaktahuan dan ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan.

180. 13
Pantau
Positive Radar Solo
April Pembayara
2022 n THR,
Disperinake
r Klaten
Dirikan
Posko
Aduan

Guna memastikan hak pekerja tersebut terpenuhi,
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker)
Klaten mendirikan posko aduan di kantor dinas
setempat. "Mulai Kamis depan kami mulai lakukan
pemantauan bersama Polres Klaten dan serikat
pekerja. Jadi per hari totalnya akan ada enam
perusahaan yang dipantau," jelas Kepala Bidang
(Kabid) Tenaga Kerja, Disperinaker Klaten Heru
Wijoyo, Rabu (13/4). Ketua Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI) Klaten Sukadi mengungkapkan, untuk
mengantisipasi timbulnya pelanggaran hak-hak
pekerja terkait pemberian THR keagamaan akan
dilakukan pemantauan 18 April mendatang.

181. 13
Kemnaker Negative Progresnews.info
April Luncurkan
2022 Layanan
Posko
Pengaduan
THR

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
melakukan sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan THR
Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal pelaksanaan
pembayaran THR 2022 dari pengusaha kepada
pekerja/buruh melalui
https://poskothr.kemnaker.go.id. Menurut Dirjen
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Berbasis
Web

Binwasnaker & K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang,
layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini dibuat
untuk mengantisipasi terjadinya keluhan,
ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan Tahun 2022 yang dapat
dilakukan secara mandiri, individu dan terjamin
privacy para pengadu. Adanya layanan/kanal Posko
Pengaduan THR berbasis web ini kata Haiyani, tidak
hanya menjadi sarana bagi pekerja/buruh untuk
mengadukan permasalahan THR. Selain tugas
bapak/ibu untuk mengawal pemberian THR,
dinamikanya nanti yakni merespon melalui Posko,
melaksanakan pengaduan dan bagaimana cara
menerapkan aturan tersebut," ujar Haiyani
Rumondang. "Posko-posko THR yang telah ada di
daerah inilah nantinya yang akan menindaklanjuti
apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam
pembayaran THR," katanya.

182. 13
Perhitungan Positive Suara.com
April THR 2022
2022 Bagi
Karyawan
Kontrak dan
Lepas
Sesuai
Aturan
Terbaru

Aturan THR ini telah mengacu pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan juncto Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan. Dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022
bagi pekerja atau buruh perusahaan menyatakan
bahwa pengusaha atau pemberi kerja wajib
memberikan THR 2022 secara penuh dan tidak boleh
dicicil. Lalu seperti apa perhitungan THR 2022 ini?
Artinya, karyawan akan mendapat THR sebentar lagi
jika mengacu Idul Fitri 1443 H/2022 jatuh pada 2 Mei
2022.

183. 13
Kemenaker Negative Kontan
April Sosialisasika
2022 n Aplikasi
Posko
Pengaduan
THR
Keagamaan
Tahun 2022

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi
Aplikasi Posko Pengaduan THR Keagamaan Tahun
2022 untuk mengawal pelaksanaan pembayaran THR
2022 dari pengusaha kepada pekerja/buruh melalui
https://poskothr.kemnaker.go.id. Menurut Dirjen
Binwasnaker & K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang,
layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini dibuat
untuk mengantisipasi terjadinya keluhan,
ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan Tahun 2022 yang dapat
dilakukan secara mandiri, individu dan terjamin
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privacy para pengadu. Haiyani mengatakan secara
teknis THR Keagamaan yang wajib diberikan
pengusaha kepada pekerja tahun 2022 ini sangat
berbeda dibandingkan dengan pemberian THR tahun
2020 dan 2021. "Sesuai SE Menaker
M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi
hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya perlu
dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker
provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia," ujar
Haiyani Rumondang secara virtual, kepada para
Kadisnaker atau Kabid Ketenagakerjaan
provinsi/kabupaten/kota, pada Rabu (13/4). Kebijakan
pemberian THR 2022 dikembalikan pada pemberian
THR pada tahun-tahun sebelumnya.
184. 13
Duh! Serikat Neutral Tribun News Solo
April Buruh di
2022 Sragen
Temukan
Ada
Perusahaan
yang
Berikan THR
Karyawan
dengan
Menyicil

Fenomena menyicil Tunjangan Hari Raya (THR)
Lebaran tahun 2022 masih terjadi di Kabupaten
Sragen. Ketua DPC SBSI 1992 Sragen, Joko Supriyanto
mengatakan, hingga saat ini, masih ditemukan salah
satu perusahaan yang masih ragu untuk membayar
THR penuh dan kontan atau berencana mencicil
pembayaran THR kepada karyawannya. Pernyataan
yang sama juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Sragen, Suwardi.
Sebagai ketua Apindo, Suwardi tetap mengimbau
kepada pengusaha di Kabupaten Sragen dalam hal
pembayaran THR untuk tidak dicicil.

185. 13
Disnaker
Positive Mata Banua
April Tapin Beri
2022 Jaminan 16
ribu buruh
dapat THR
2022

Sama seperti sebelumnya, mulai H-10 Idul Fitri 2022
Disnaker Tapin kembali membuka posko pengaduan
THR, untuk seluruh buruh di Tapin. RANTAU-Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Tapin di Kalimantan
Selatan menyatakan, siap meladeni aduan buruh
apabila tidak mendapatkan THR 2022. "Perusahaan
wajib memberikan THR kepada karyawan," ujar
Kadisnaker Tapin Hj Fauziah. Dasar hukum yang
menjamin hak buruh ini, kata dia, tertuang dalam
surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan RI
nomer M/1/H.K. 04/IV/2022 tentang pemberian THR.

186. 13
Akan Cair di Neutral Tribun Bali
April April 2022
2022 & Diberikan
Pada 8,8
Juta Orang,
Begini Cara

Akan Cair di April 2022 & Diberikan Pada 8,8 Juta
Orang, Begini Cara Cek BSU 2022. BSU 2022 ini akan
diberikan pada 8,8 juta orang, sehingga anggaran yang
dibutuhkan senilai Rp 8,8 triliun. Bantuan Subsidi Upah
(BSU) untuk pekerja dengan gaji tertentu akan cair
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Cek BSU
2022

pada bulan April 2022. Berikut dua cara untuk cek
penerima BSU sebesar Rp 1 juta tersebut.

187. 13
Kemnaker Positive Tempo.co
April Sosialisasi
2022 Apilkasi
Posko THR
Keagamaan
2022

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi
Aplikasi Posko Pengaduan THR Keagamaan Tahun
2022 kepada para Kadisnaker atau Kabid
Ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota, Rabu, 13
April 2022. Menurut Dirjen Binwasnaker & K3
Kemnaker, Haiyani Rumondang, layanan Posko
Pengaduan THR berbasis web ini dibuat untuk
mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan,
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran THR
keagamaan Tahun 2022. Haiyani mengatakan secara
teknis THR Keagamaan yang wajib diberikan
pengusaha kepada pekerja tahun 2022 ini sangat
berbeda dibandingkan THR tahun 2020 dan 2021.
"Sesuai SE Menaker M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April
lalu, THR itu menjadi hak pekerja, karena itu dalam
pelaksanaannya perlu dikawal dengan baik oleh para
Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota seluruh
Indonesia," ujar Haiyani Rumondang secara virtual.

188. 13
BLT Subsidi Neutral Tribun Wow
April Gaji 2022
2022 Segera Cair,
Cek Nama
Penerima di
bsu.bpjsket
enagakerjaa
n.go.id atau
WhatsApp

Dilansir Tribunnews.com, pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mengungkap program BSU BPJS Ketenagakerjaan akan
kembali disalurkan pada 2022 ini. Kemudian besaran
BSU 2022 yang akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per
penerima. Terkait pelaksanaannya, Menteri Tenaga
Kerja, Ida Fauziyah menjelaskan rincian kriteria dan
mekanisme BSU 2022 sedang dipersiapkan oleh
Kemnaker. Berikut ini cara cek penerima Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Subisidi Gaji atau Bantuan
Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta.

189. 13
BSU Rp 1 Neutral Tribun News
April Juta Cair
2022 Bulan April
2022, Ini
Kriteria dan
Cara Cek
Daftar
Penerimany
a

Mengutip dari, Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, BSU akan
mulai diberikan pada April 2022. "Iyalah (pemberian
BSU) bulan ini (April 2022). Pemerintah kembali
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada
pekerja terdampak pandemi di tahun 2022. Mengutip
dari kominfo.go.id, Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan
bantuan tersebut akan diberikan kepada 8,8 juta
tenaga kerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.

108

190. 13
Punya
Negative Inilah Koran
April Masalah
2022 dengan
Pencairan
THR?
Langsung
Lapor ke
Nomor
WhatsApp
Ini

Kamu bisa menghubungi Posko THR Virtual 2022
Kemnaker secara online melalui link
https://poskothr.kemnaker.go.id atau Call Center:
1500-630 atau WhatsApp: 0811 9521 150 / 0811 9521
151. "Kami satukan dengan layanan/aduan yang
selama ini melekat menjadi unit aduan atau konsultasi
yakni melalui PPID di Kemnaker," ujarnya.***. Sekjen
Kemnaker, Anwar Sanusi menegaskan pihaknya
berkeinginan agar seperti tahun sebelumnya,
pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2022
berjalan efektif. Salah satu langkah yang disiapkan
yakni Posko THR virtual sebagai usaha untuk
memberikan bantuan kepada pekerja/pemberi kerja
dalam rangka menunaikan THR.

191. 13
Kemnaker Negative Harian Merapi
April Terus
2022 Sosialisasi
Aplikasi
Pengaduan
THR,
Adukan Jika
Ada
Pelanggaran

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus
melakukan sosialisasi aplikasi Posko Pengaduan THR
Keagamaan Tahun 2022. Selain tugas bapak/ibu untuk
mengawal pemberian THR, dinamikanya nanti yakni
merespons melalui posko, melaksanakan pengaduan
dan bagaimana cara menerapkan aturan tersebut,"
katanya. Terkait pengawalan pelaksanaan pembayaran
THR keagamaan, tuturnya, Kemnaker tidak dapat
bekerja sendiri. Adanya kanal Posko THR berbasis situs
itu tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja untuk
mengadukan permasalahan THR.

192. 13
Kemnaker Negative Moeslimchoice.co
April Buka
m
2022 Aplikasi
Posko
Pengaduan
THR

Oleh karena itu, untuk mengawal pembayaran THR
tersebut, Kemnaker melakukan sosialisasi aplikasi
posko pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022 untuk
mengawal pelaksanaan pembayaran THR 2022 dari
pengusaha kepada pekerja/buruh melalui
https://poskothr.kemnaker.go.id. Haiyani menuturkan
layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini dibuat
untuk mengantisipasi terjadinya keluhan,
ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan Tahun 2022 yang dapat
dilakukan secara mandiri, individu dan terjamin
privacy para pengadu. Menurut Haiyani, adanya
layanan/kanal Posko Pengaduan THR berbasis web ini,
tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja/buruh untuk
mengadukan permasalahan THR. Dirjen Binwasnaker
& K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
Haiyani Rumondang, mengatakan secara teknis THR
Keagamaan yang wajib diberikan pengusaha kepada
pekerja tahun 2022 ini sangat berbeda dibandingkan
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dengan pemberian THR tahun 2020 dan 2021. Selain
tugas bapak/ibu untuk mengawal pemberian THR,
dinamikanya nanti yakni merespon melalui Posko,
melaksanakan pengaduan dan bagaimana cara
menerapkan aturan tersebut," tambahnya.
193. 13
Catat! Ini Negative Jawa Post National Salah satunya dengan menyiapkan layanan Posko
April Link
Network
Pengaduan THR berbasis web melalui link berikut ini:
2022 Layanan
https://poskothr.kemnaker.go.id. Dirjen Binwasnaker
Posko
& K3 Kemnaker Haiyani Rumondang menyampaikan
Pengaduan
layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini dibuat
THR yang
untuk mengantisipasi terjadinya keluhan,
Disiapkan
ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan
Kemnaker
pembayaran THR Keagamaan 2022 yang dapat
dilakukan secara mandiri, individu dan terjamin
privacy para pengadu. Layanan Posko Pengaduan THR
berbasis web ini, kata Haiyani, tidak hanya menjadi
sarana bagi pekerja atau buruh untuk mengadukan
permasalahan THR. "Posko-posko THR yang telah ada
di daerah inilah nantinya yang akan menindaklanjuti
apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam
pembayaran THR," tegasnya. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengawal pelaksanaan
pembayaran tunjangan hari raya (THR) dari pengusaha
kepasa pekerja atau buruh.
194. 13
Kawal
Neutral Kompas
April Pengaduan
2022 THR,
Kemenaker:
Tentu Ada
Dinamika
THR Tahun
Ini

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) melakukan sosialisasi Aplikasi Posko
Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022 untuk
mengawal pelaksanaan pembayaran THR dari
pengusaha kepada pekerja/buruh kepada para
Kadisnaker atau Kabid Ketenagakerjaan
provinsi/kabupaten/kota. Adanya layanan/kanal Posko
Pengaduan berbasis web atau daring ini sambung
Haiyani, tidak hanya menjadi sarana bagi
pekerja/buruh untuk mengadukan permasalahan THR.
Ada dua cara layanan yang bisa dilakukan oleh
pengusaha, pekerja/buruh untuk berkonsultasi atau
mengadu terkait THR, yakni secara daring melalui
poskothr.kemnaker.go.id dan secara fisik dengan
mendatangi kantor-kantor Disnaker setempat. Selain
tugas bapak/ibu untuk mengawal pemberian THR,
dinamikanya nanti yakni merespon melalui Posko,
melaksanakan pengaduan dan bagaimana cara
menerapkan aturan tersebut," ujar Haiyani melalui
keterangan tertulis, Rabu (13/4/2022).
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195. 13
Perusahaan Negative Bogordaily.net
April yang Tidak
2022 Berikan THR
Akan
Dikenakan
Sanksi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyatakan perusahaan yang tidak membayar
tunjangan hari raya (THR) minimal 7 hari sebelum
lebaran (H-7) akan dikenai sanksi. Menurut Haiyani,
teguran tertulis yang disampaikan berupa peringatan
agar perusahaan segera membayar THR sesuai aturan,
jika tidak pasti akan dikenakan sanksi. Nantinya, posko
THR virtual yang dibuka Kemnaker di
poskothr.kemnaker.go.id akan mencatat kronologis
pelanggaran tersebut. Menurut Dirjen Binwasnaker
dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang,pemberian
THR tahun ini harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan, yakni paling lambat H-7 lebaran.

196. 13
Tak
Negative Suara Merdeka
April Mendapat
Jakarta
2022 THR dari
Perusahaan
Adukan Saja
kepada
Kemnaker,
Begini
Penjelasann
ya - Suara
Merdeka
Jakarta

Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, Haiyani
Rumondang, mengatakan layanan Posko Pengaduan
THR berbasis web ini dibuat untuk mengantisipasi
terjadinya keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan
Tahun 2022 yang dapat dilakukan secara mandiri,
individu dan terjamin privacy para pengadu. "Sesuai SE
Menaker M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu
menjadi hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya
perlu dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker
provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia," ujar
Haiyani Rumondang secara virtual, kepada para
Kadisnaker atau Kabid Ketenagakerjaan
provinsi/kabupaten/kota, pada Rabu (13/4/2022).
Haiyani mengatakan secara teknis THR Keagamaan
yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja tahun
2022 ini sangat berbeda dibandingkan dengan
pemberian THR tahun 2020 dan 2021. Kebijakan
pemberian THR 2022 dikembalikan pada pemberian
THR pada tahun-tahun sebelumnya.

197. 13
Kemnaker Negative Tribun News
April Sosialisasi
2022 Aplikasi
Posko
Pengaduan
THR
Keagamaan
Tahun 2022

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
melakukan sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan THR
Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal pelaksanaan
pembayaran THR 2022 dari pengusaha kepada
pekerja/buruh melalui. Menurut Dirjen Binwasnaker &
K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, layanan Posko
Pengaduan THR berbasis web ini dibuat untuk
mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan,
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran THR
keagamaan Tahun 2022 yang dapat dilakukan secara
mandiri, individu dan terjamin privacy para pengadu.
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Haiyani mengatakan secara teknis THR Keagamaan
yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja tahun
2022 ini sangat berbeda dibandingkan dengan
pemberian THR tahun 2020 dan 2021. "Sesuai SE
Menaker M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu
menjadi hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya
perlu dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker
provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia," ujar
Haiyani Rumondang secara virtual, kepada para
Kadisnaker atau Kabid Ketenagakerjaan
provinsi/kabupaten/kota, pada Rabu (13/4/2022).
198. 13
Cara
Positive Ayoindonesia.com AYOINDONESIA.COM- Kemnaker melakukan sosialisasi
April Lakukan
terkait aplikasi posko pengaduan Tunjangan Hari Raya
2022 Pengaduan
Lebaran 2022. "Sesuai SE Menaker
Tunjangan
M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, Tunjangan Hari
Hari Raya
Raya itu menjadi hak pekerja, karena itu dalam
Lebaran
pelaksanaannya perlu dikawal dengan baik oleh para
2022
Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota seluruh
Melalui
Indonesia," ujar Haiyani Rumondang, dikutip dari
Aplikasi laman resmi Kemnaker, hari Rabu, 13 April 2022.
Ayo
Artikel ini akan membahas cara melakukan pengaduan
Indonesia
Tunjangan Hari Raya Lebaran 2022 melalui aplikasi.
Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah meminta agar para pemberi kerja
memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2022
secara kontan kepada pekerja/buruh.
199. 13
Begini Surat Neutral Bone Pos
April Edaran
2022 Pencairan
THR 2022
ASN dan
Swasta dari
Pemerintah,
Apa Saja?

"Diminta bantuan Saudara/Saudari untuk
menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Wali
Kota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah
Saudara/Saudari," ujar Ida dalam SE yang
ditandatangani pada tanggal 6 April 2022 tersebut.
Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022
Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang ditujukan
kepada para gubernur di seluruh Indonesia.
Pembayaran THR Lebaran 2022 sesuai Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan
surat edaran terbaru untuk pemberian Tunjangan Hari
Raya (THR) untuk karyawan swasta/buruh.
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200. 13
Catat! Ini Negative Indonesiatoday.co. Salah satunya dengan menyiapkan layanan Posko
April Link
id
Pengaduan THR berbasis web melalui link berikut ini:
2022 Layanan
https://poskothr.kemnaker.go.id. Dirjen Binwasnaker
Posko
& K3 Kemnaker Haiyani Rumondang menyampaikan
Pengaduan
layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini dibuat
THR yang
untuk mengantisipasi terjadinya keluhan,
Disiapkan
ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan
Kemnaker
pembayaran THR Keagamaan 2022 yang dapat
dilakukan secara mandiri, individu dan terjamin
privacy para pengadu. INDONESIATODAY.CO.ID,
JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mengawal pelaksanaan pembayaran tunjangan hari
raya (THR) dari pengusaha kepasa pekerja atau buruh.
Dia mengatakan secara teknis THR Keagamaan yang
wajib diberikan pengusaha kepada pekerja sangat
berbeda dibandingkan dengan pemberian THR pada
dua tahun terakhir. "Sesuai SE Menaker
M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi
hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya perlu
dikawal dengan baik oleh para kepala dinas tenaga
kerja provinsi atau kabupaten dan kota seluruh
Indonesia," kata Sekjen Haiyani secara virtual, Rabu
(13/4).
201. 13
WantiNeutral Detik
April wanti buat
2022 Kepala
Disnaker
Kawal Ketat
Pemberian
THR

Dia pun meminta pada Kepala Dinas Ketenagakerjaan
(Disnaker) mengawal pelaksanaan THR. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) sosialisasi Posko
Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022 untuk
mengawal pelaksanaan pembayaran THR 2022 dari
pengusaha kepada pekerja/buruh melalui
https//poskothr.kemnaker.go.id. Menurut Dirjen
Binwasnaker & K3 Kemnaker Haiyani Rumondang
layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini dibuat
untuk mengantisipasi terjadinya keluhan,
ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan Tahun 2022 yang dapat
dilakukan secara mandiri, individu dan terjamin
kerahasian para pengadu. "Sesuai SE Menaker
M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi
hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya perlu
dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker
provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia," ujar
Haiyani Rumondang secara virtual, kepada para
Kadisnaker atau Kabid Ketenagakerjaan
provinsi/kabupaten/kota, dikutip dari keterangan
tertulis Kemnaker pada Rabu (13/4/2022). Haiyani
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menjelaskan secara teknis THR Keagamaan yang wajib
diberikan pengusaha kepada pekerja tahun 2022 ini
berbeda dibandingkan dengan pemberian THR tahun
2020 dan 2021.
202. 13
Ada Posko Positive Tuban Kab
April Pengaduan
2022 THR 2022 di
Tuban,
Catat
Nomor
Pentingnya

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban
membuka Posko Pelayanan Pengaduan Tunjangan Hari
Raya (P3 THR) 2022 selama jam kerja di kantor
setempat, Rabu (13/04). Kadis Tenaga Kerja dan
Perindustrian Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo saat
dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya
sudah menindaklanjuti SE Menaker dengan
menyosialisasikan kepada masyarakat, seperti
menerbitkan SE tersebut ke perusahaan-perusahaan
di Kabupaten Tuban, termasuk di website dinasnya,
dan media sosial. Pendirian Posko mulai 13- 29 April
2022 tersebut mengacu pada Surat Edaran (SE)
Menaker RI Nomor M/1/HK.04/IV/2022 yang
mengatur tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Sugeng mengaku, mulai
hari ini dinas yang dipimpinnya telah membuka posko
THR 2022, termasuk personel dan teknis
pelayanannya, setiap hari jam kerja secara tatap
muka, layanan whatsapp dan online call center
082332616735 dan 085331707707.

203. 13
Pemerintah Positive Rmco.id
April Izinkan ASN
2022 Ambil Cuti
Tambahan

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo mengungkapkan,
pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) diperbolehkan
mengambil tambahan cuti tahunan sebelum dan
sesudah cuti bersama. Kemudian, berkaitan dengan
boleh atau tidaknya mudik bagi Pegawai ASN, pada
dasarnya arahan Presiden Jokowi telah
memperbolehkan masyarakat untuk melaksanakan
mudik Idul Fitri dengan beberapa persyaratan
perjalanan. "Pegawai ASN juga dapat diperbolehkan
mudik, sepanjang memenuhi protokol perjalanan dan
protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas
Covid-19 dan/atau Kementerian/Lembaga terkait
lainnya," jelasnya. Namun, ketentuan pemberian cuti
diserahkan sepenuhnya pada kewenangan Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi.
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204. 13
Kadin Sultra Positive Sigerindo
April Imbau
2022 Pengusaha
Patuhi
Aturan
Pembayara
n THR Idul
Fitri 2022

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara
(Sultra) mengimbau kepada pengusaha untuk
mematuhi aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya
(THR) Idul Fitri 2022. Ketua Umum Kadin Sultra, Anton
Timbang mengatakan pengusaha yang bernaung di
bawah organisasinya pun harus siap memenuhi
kewajiban tersebut (THR). Ketua IMI Sultra ini juga
mengaku telah mengimbau pengusaha untuk taat
pada regulasi dalam memenuhi THR. "Kita merujuk
pada pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik
progresnya saat ini.

205. 14
Mau Dapat Positive Automagz.net
April BLT Subsidi
2022 Gaji Rp1
Juta?
Penuhi
Syarat Ini
Ya! :
AUTOMagz
Economy Auto
Magazine

Berikut ini dirangkum AUTOMagz, Kamis (14/4/2022),
soal syarat yang harus dipenuhi pekerja jika ingin
dapat BSU Rp1 juta: 1. BLT subsidi gaji Rp1 juta akan
dicairkan pada tahun 2022 ini ke 8,8 juta pekerja. Di
mana salah satu syarat penerima BLT subsidi gaji Rp1
juta di tahun ini adalah pekerja dengan upah di bawah
Rp3,5 juta per bulan. 3. Mempunyai Gaji/Upah paling
banyak sebesar Rp3,5 juta.

206. 14
Disnaker
Positive Joglojateng.com
April akan Awasi
2022 Semua
Perusahaan
Terkait
Aturan
Pemberian
THR - Berita
Terkini Jawa
Tengah dan
DIY

PEMALANG, Joglo Jawa Tengah- Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) Pemalang akan
mengawasi semua perusahaan agar dapat
memberikan kewajiban mereka berupa tunjangan hari
raya (THR) kepada para pekerja/buruh. Kepala
Disnaker Pemalang, Moh Sidik mengatakan, pihaknya
telah mendapatkan surat edaran dan melakukan
pembahasan bersama kementerian, terkait pemberian
THR kepada para pekerja swasta. Hal itu mengacu
pada Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan
Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Semuanya harus sesuai aturan dan bila perusahaan
tidak memenuhi kewajiban itu akan kami sanksi.

207. 14
Menpan RB: Neutral Jogoboyo.com
April ASN boleh
2022 tambahkan
cuti
tahunan di
periode cuti
bersama -

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan
aparatur sipil negara (ASN) boleh mengambil jatah cuti
tahunan saat sebelum dan sesudah cuti bersama Idul
Fitri 1443 Hijriah. Dengan adanya kesempatan
tambahan cuti Lebaran, Tjahjo mengimbau seluruh
pegawai ASN yang mudik harus menerapkan protokol
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JogoBoyo
#JagaNKRI

perjalanan dan protokol kesehatan dengan ketat,
selaras dengan peraturan dari Satgas COVID-19.
Ketentuan cuti tahunan sebagai tambahan periode
cuti bersama Idul Fitri itu diatur Tjahjo dalam Surat
Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai
ASN selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti
Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yang
ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4). Pemerintah
telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan
Menpan RB Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun
2021, dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur
Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

208. 14
ASN Boleh Neutral Kompasjakarta.co Aparatur sipil negara (ASN) boleh mengambil jatah
April Tambahkan
m
cuti tahunan saat sebelum dan sesudah cuti bersama
2022 Cuti
Idul Fitri 1443 Hijriah. Tjahjo menyebut pemberian cuti
Tahunan di
diserahkan pada pejabat tempat ASN bekerja. Dengan
Periode Cuti
adanya kesempatan tambahan cuti Lebaran, Tjahjo
Bersama
mengimbau seluruh pegawai ASN yang mudik harus
Lebaran
menerapkan protokol perjalanan dan protokol
kesehatan dengan ketat, selaras dengan peraturan
dari Satgas COVID-19. Ketentuan cuti tahunan sebagai
tambahan periode cuti bersama Idul Fitri itu diatur
Tjahjo dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022
tentang Cuti Pegawai ASN selama Periode Hari Libur
Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443
Hijriah, yang ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4).
209. 14
ASN Boleh Neutral Jogoboyo.com
April Mudik dan
2022 Cuti
Lebaran
2022, Jatah
Libur Diatur
Instansi JogoBoyo
#JagaNKRI

Com- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan
aparatur sipil negara atau ASN boleh mengambil jatah
cuti tahunan saat sebelum dan sesudah cuti bersama
Idul Fitri 1443 Hijriah. Dengan adanya kesempatan
tambahan cuti Lebaran, Tjahjo mengimbau seluruh
pegawai ASN yang mudik harus menerapkan protokol
perjalanan dan protokol kesehatan dengan ketat,
selaras dengan peraturan dari Satgas COVID-19.
Ketentuan cuti tahunan sebagai tambahan periode
cuti bersama Idul Fitri itu diatur Tjahjo dalam Surat
Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai
ASN selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti
Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yang
ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4). Jakarta,
JogoBoyo.
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210. 14
Kawal
Positive Readtimes.id
April Pemberian
2022 THR,
Kemnaker
Sosialisasi
Aplikasi
Posko THR

Readtimes.id- Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) terus melakukan sosialisasi aplikasi Posko
Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022 untuk
mengawal pelaksanaan pembayaran tunjangan hari
raya (THR) keagamaan tahun ini dan mengantisipasi
terjadinya keluhan terkait pelaksanaannya. Dalam
keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Dirjen
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan
K3) Haiyani Rumondang mengatakan layanan Posko
THR yang dilakukan via situs poskothr.kemnaker.go.id
mengantisipasi ketidaktahuan dan ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan.
Selain tugas bapak/ibu untuk mengawal pemberian
THR, dinamikanya nanti yakni merespons melalui
posko, melaksanakan pengaduan dan bagaimana cara
menerapkan aturan tersebut," katanya. Terkait
pengawalan pelaksanaan pembayaran THR
keagamaan, tuturnya, Kemnaker tidak dapat bekerja
sendiri.

211. 14
KADIN
Positive Dinamikasultra.co
April Sultra
m
2022 Imbau
Pengusaha
Patuhi
Pembayara
n THR
Lebaran

DINAMIKASULTRA.COM, KENDARI- Kamar Dagang dan
Industri (KADIN) Sulawesi Tenggara (Sultra)
mengimbau kepada pengusaha untuk mematuhi
aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul
Fitri 2022. Ketua Umum Kadin Sultra Anton Timbang di
Kendari, Rabu mengatakan, pengusaha yang bernaung
di bawah organisasinya pun harus siap memenuhi
kewajiban tersebut. Ia juga mengaku telah
mengimbau pengusaha untuk taat pada regulasi dalam
memenuhi THR karyawan/pekerja. "Kita merujuk pada
pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik
progresnya saat ini.

212. 14
ASN Boleh Neutral Herald Jateng
April Tambahkan
2022 Cuti
Tahunan di
Periode Cuti
Bersama,
Tjahjo:
Kewenanga
n PPK
Masingmasing
Instansi -

Heraldjateng.id, Jakarta- Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB) Tjahjo
Kumolo mengatakan aparatur sipil negara (ASN) boleh
mengambil jatah cuti tahunan saat sebelum dan
sesudah cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah. Dengan
adanya kesempatan tambahan cuti Lebaran, Tjahjo
mengimbau seluruh pegawai ASN yang mudik harus
menerapkan protokol perjalanan dan protokol
kesehatan dengan ketat, selaras dengan peraturan
dari Satgas COVID-19. Ketentuan cuti tahunan sebagai
tambahan periode cuti bersama Idul Fitri itu diatur
Tjahjo dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022
117

Herald Jawa
Tengah

tentang Cuti Pegawai ASN selama Periode Hari Libur
Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443
Hijriah, yang ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4).
"Pemberian cuti (tahunan) diserahkan sepenuhnya
pada kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
(PPK) masing-masing instansi, disesuaikan dengan
beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas masingmasing instansi pemerintah," kata Tjahjo dalam
keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis
(14/4/2022).

213. 14
THR Wajib Neutral Kaltengonline.com Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Jum'atni,
April Dibayarkan
meminta kepada seluruh perusahaan di Kota Palangka
2022 100 Persen
Raya, pada tahun ini bisa membayarkan Tunjangan
Hari Raya (THR) secara full 100 persen. Dikatakan
Jum'atni, saat ini ekonomi sudah mulai pulih secara
perlahan, maka dari itu besar harapannya pembayaran
THR dari perusahaan kepada pegawai bisa dibayarkan
secara full 100 persen. "Peraturan Pemerintah (PP)
nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan
Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR
keagamaan bagi pekerja dan buruh lah jadi pedoman
kami agar THR bisa di bayarkan 100 persen,"
ungkapnya kemarin. "Semoga semua perusahaan di
Kota Palangka Raya bisa memiliki kemampuan untuk
membayarkan THR secara 100 persen kepas para
pekerjanya, sehingga para pekerja bisa semangat lagi
dalam bekerja," pungkasnya.
214. 14
ASN Boleh Neutral Garuda-news.com Jakarta, CNN Indonesia--. Menteri Pendayagunaan
April Mudik dan
Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB) Tjahjo
2022 Cuti
Kumolo mengatakan aparatur sipil negara atau ASN
Lebaran
boleh mengambil jatah cuti tahunan saat sebelum dan
2022, Jatah
sesudah cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah. Dengan
Libur Diatur
adanya kesempatan tambahan cuti Lebaran, Tjahjo
Instansi
mengimbau seluruh pegawai ASN yang mudik harus
menerapkan protokol perjalanan dan protokol
kesehatan dengan ketat, selaras dengan peraturan
dari Satgas COVID-19. Ketentuan cuti tahunan sebagai
tambahan periode cuti bersama Idul Fitri itu diatur
Tjahjo dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022
tentang Cuti Pegawai ASN selama Periode Hari Libur
Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443
Hijriah, yang ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4).
"Pemberian cuti (tahunan) diserahkan sepenuhnya
pada kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
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(PPK) masing-masing instansi, disesuaikan dengan
beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas masingmasing instansi pemerintah," kata Tjahjo dalam
keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/4).
215. 14
Kawal
Positive Obligasi.id
April Pembayara
2022 n THR,
Kemenaker
Sosialisasi
Aplikasi
Posko THR
2022

JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
terus melakukan sosialisasi aplikasi Posko Pengaduan
THR Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal
pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya (THR)
keagamaan tahun ini dan mengantisipasi terjadinya
keluhan terkait pelaksanaannya. "Sesuai SE Menaker
M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi
hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya perlu
dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker
provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia," ujar
Haiyani dalam pertemuan virtual dengan Kadisnaker
atau Kabid Ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota,
dilansir Antara, Rabu, 13 April. Dia menjelaskan secara
teknis THR yang wajib diberikan pengusaha kepada
pekerja pada 2022 sangat berbeda dibandingkan
dengan 2020 dan 2021. Dalam keterangan yang
diterima di Jakarta, Rabu, Dirjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Haiyani
Rumondang mengatakan layanan Posko THR yang
dilakukan via situs poskothr.kemnaker.go.id
mengantisipasi ketidaktahuan dan ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan.

216. 14
THR
Neutral Semarangku.com THR Keagamaan 2022 tetap akan cair walaupun
April Keagamaan
pekerja belum memenuhi masa kerja selama dua belas
2022 2022 Tetap
bulan, namun perlu diperhatikan syarat-syaratnya.
Cair Walau
Perhatikan syarat-syarat apa saja yang wajib terpenuhi
Masa Kerja
bagi para pekerja yang masa kerjanya belum
Kurang dari
memenuhi dua belas bulan jika ingin THR Keagamaan
12 Bulan,
2022 segera cair dan membantu keuangan jelang
Begini
lebaran. Informasi mengenai cairnya dana THR
SyaratKeagamaan 2022 sangat dinanti-nantikan para pekerja
Syaratnya terutama yang masih memiliki masa kerja sebelum
Semarangku
dua belas bulan untuk segera memenuhi syaratsyaratnya. Simak syarat-syarat bagaimana caranya
agar dana THR Keagamaan 2022 segera cair walaupun
masa kerja belum mencapai dua belas bulan.
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217. 14
Apakah
Positive Tribun Jogja
April Pegawai
2022 Baru Berhak
Dapat THR?
Begini
Aturannya

Sejumlah pekerja sudah mendapatkan Tunjangan Hari
Raya alias THR dari masing-masing perusahaan tempat
mereka bekerja. Bagi yang sudah lebih dari setahun
bekerja, THR dibayarkan sebesar satu kali gaji penuh.
Pertanyaannya bagaimana dengan para pegawai baru
yang masa kerjanya belum sampai setahun?. Dalam
Surat Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja
(Kemenaker) Nomor M/1/HK.04/IV/2022, jenis-jenis
status pekerja yang berhak menerima THR.

218. 14
Ada
Negative Radar Banyumas
April Masalah
2022 THR?
Laporkan Ke
Link Ini

Terkait THR tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan
melakukan sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan THR
Keagamaan Tahun 2022. Hal ini, untuk mengawal
pelaksanaan pembayaran THR 2022 dari pengusaha
kepada pekerja/buruh melalui
https://poskothr.kemnaker.go.id. Menurut Dirjen
Binwasnaker & K3 Kemnaker Haiyani Rumondang,
layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini dibuat
untuk mengantisipasi terjadinya keluhan,
ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan
pembayaran THR. Haiyani mengatakan, secara teknis
THR Keagamaan yang wajib diberikan pengusaha
kepada pekerja tahun 2022 ini sangat berbeda
dibandingkan dengan pemberian THR tahun 2020 dan
2021. Kebijakan pemberian THR 2022 dikembalikan
pada pemberian THR pada tahun-tahun sebelumnya.

219. 14
Kawal
Positive Voi
April Pembayara
2022 n THR,
Kemenaker
Sosialisasi
Aplikasi
Posko THR
2022

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus
melakukan sosialisasi aplikasi Posko Pengaduan THR
Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal pelaksanaan
pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan
tahun ini dan mengantisipasi terjadinya keluhan
terkait pelaksanaannya. "Sesuai SE Menaker
M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi
hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya perlu
dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker
provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia," ujar
Haiyani dalam pertemuan virtual dengan Kadisnaker
atau Kabid Ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota,
dilansir Antara, Rabu, 13 April. Dia menjelaskan secara
teknis THR yang wajib diberikan pengusaha kepada
pekerja pada 2022 sangat berbeda dibandingkan
dengan 2020 dan 2021. Dalam keterangan yang
diterima di Jakarta, Rabu, Dirjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Haiyani
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Rumondang mengatakan layanan Posko THR yang
dilakukan via situs poskothr.kemnaker.go.id
mengantisipasi ketidaktahuan dan ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan.
220. 14
6 Aturan
Neutral Newssetup.kontan Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
April THR
.co.id
Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
2022 Terbaru
M/1/HK.04/IV/2022. SE ini mengatur tentang
Berdasarka
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
n Surat
Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di
Edaran
Perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di
Menaker,
seluruh Indonesia. "Berdasarkan Peraturan
Sudah
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Tahu?
Pengupahan juncto Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
pengusaha kepada pekerja/buruh," demikian bunyi SE
tersebut. Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE)
Nomor M/1/HK.04/IV/2022. SE ini mengatur tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di
seluruh Indonesia. "Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan juncto Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
pengusaha kepada pekerja/buruh," demikian bunyi SE
tersebut.
221. 14
Pemkot
Neutral Monitor Indonesia
April Jakbar Buka
2022 Posko
Aduan soal
THR

Warga bisa langsung melapor ke Kantor Suku Dinas
Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi yang berada di
Kantor Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar). Pemerintah
Kota Jakarta Barat membuka gerai aduan para pekerja
mengenai Tunjangan Hari Raya (THR), terutama jika
hak tersebut tidak dipenuhi perusahaan. "Kita buka
kesempatan warga untuk melapor langsung ke kita.
Mulai minggu depan kita akan siapkan spanduk dan
atur jadwal piket posko pengaduan di kantor," kata
Kepala Seksi Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga
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Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat, Efan
Aptito saat dihubungi di Jakarta, Rabu (13/4).
222. 14
Menaker Neutral Pacitanku
April Terbitkan
2022 Surat
Edaran THR
Tahun 2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
meminta para pemberi kerja memberikan Tunjangan
Hari Raya (THR) Tahun 2022 secara kontan kepada
pekerja/buruh. Hal itu ditegaskannya saat
meluncurkan Pos Komando (Posko) THR 2022 melalui
Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal
6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan. Tanpa dicicil, alias kontan," ujar Menaker,
dikutip dari laman resmi Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (13/4/2022).
Menaker pun menegaskan bahwa THR bukan hanya
hak para pekerja yang berstatus tetap tapi juga bagi
pekerja lainnya.

223. 14
Perusahaan Neutral Kanal Sembilan
April Wajib Bayar
2022 THR 100
Persen

kanalsembilan.net. Gubernur Khofifah menyampaikan
kabar baik pada pekerja terkait regulasi pencairan THR
Keagamaan Tahun 2022. Dimana THR harus dicairkan
dengan besaran penuh dan maksimal diberikan H-7
lebaran. Bahkan imbauan itu tak hanya untuk pabrik
Ecco, tapi semua perusahaan di Jawa Timur, agar
membayarkan hak karyawan untuk THR Keagamaan
tahun 2022 dengan besaran penuh dan tepat waktu.
"Selain Surat Edaran Menaker juga telah terbit Serat
Edaran Gubernur Jawa Timur agar THR Idul Fitri 2022
diberikan penuh besarannya, dan tepat waktu.

224. 14
VIRAL
Negative Tribun News Jatim
April TERPOPULE
2022 R:
Pencairan
Subsidi Gaji
Rp 1 Juta
2022 Sosok
Sebenarnya
Pengeroyok
Ade
Armando

Ada juga berita mengenai sosok sebenarnya
pengeroyok Ade Armando, saat aksi 11 April 2022 di
depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Polisi terus
memburu pengeroyok Ade Armando. Kepolisian saat
ini sudah menetapkan enam tersangka kasus
pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade
Armando. Diketahui, Ade Armando harus menjalani
perawatan setelah dikeroyok sejumlah orang saat aksi
11 April 2022 di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

225. 14
Menpan RB: Neutral Onews.me
April ASN boleh
2022 tambahkan
cuti

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan
aparatur sipil negara (ASN) boleh mengambil jatah cuti
tahunan saat sebelum dan sesudah cuti bersama Idul
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tahunan di
periode cuti
bersama

Fitri 1443 Hijriah. Dengan adanya kesempatan
tambahan cuti Lebaran, Tjahjo mengimbau seluruh
pegawai ASN yang mudik harus menerapkan protokol
perjalanan dan protokol kesehatan dengan ketat,
selaras dengan peraturan dari Satgas COVID-19.
Ketentuan cuti tahunan sebagai tambahan periode
cuti bersama Idul Fitri itu diatur Tjahjo dalam Surat
Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai
ASN selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti
Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yang
ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4). Pemerintah
telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan
Menpan RB Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun
2021, dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur
Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

226. 14
Presiden
Positive Tagar
April Jokowi
2022 Tinjau
Program
Padat Karya
di Kota
Cirebon

TAGAR.id, Kota Cirebon, Jawa Barat- Presiden RI, Joko
Widodo (Jokowi), meninjau kegiatan padat karya tunai
jalan dan jembatan yang dilakukan di Kelurahan
Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon,
Jawa Barat (Jawa Barat), 13 April 2022. "Hari ini kita
kerjakan di ruas Cirebon sampai ke Losari, Jawa
Tengah. Jokowi: Program Padat Karya Bantu
Pemulihan Ekonomi Daerah. Jokowi Minta Para
Walkot Ciptakan Lapangan Kerja Lewat Padat Karya.

227. 14
ASN Boleh Neutral Garuda-news.com Aparatur sipil negara (ASN) boleh mengambil jatah
April Tambahkan
cuti tahunan saat sebelum dan sesudah cuti bersama
2022 Cuti
Idul Fitri 1443 Hijriah. Tjahjo menyebut pemberian cuti
Tahunan di
diserahkan pada pejabat tempat ASN bekerja. Dengan
Periode Cuti
adanya kesempatan tambahan cuti Lebaran, Tjahjo
Bersama
mengimbau seluruh pegawai ASN yang mudik harus
Lebaran
menerapkan protokol perjalanan dan protokol
kesehatan dengan ketat, selaras dengan peraturan
dari Satgas COVID-19. Ketentuan cuti tahunan sebagai
tambahan periode cuti bersama Idul Fitri itu diatur
Tjahjo dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022
tentang Cuti Pegawai ASN selama Periode Hari Libur
Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443
Hijriah, yang ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4).
228. 14
Malaysia
Positive Serambi Indonesia
April Jamin Upah
2022 Pembantu
Rp 5 Juta

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, M
Saravanan, menjamin bahwa pekerja rumah tangga
asal Indonesia tidak akan dibayar lebih rendah dari
upah minimum yang diberlakukan pada saat mereka
bekerja di Malaysia. Ia mengatakan, nota
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kesepahaman (MoU) tentang pekerja rumah tangga
yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada 1
April 2022 sudah sangat jelas mengenai ketentuan ini.
"Saya berharap setelah ini tidak ada lagi kebingungan
tentang upah pekerja rumah tangga Indonesia,"
katanya dalam sebuah pernyataan singkat seperti
dikutip Free Malaysia Today, Rabu (12/4/2022).
Saravanan mengatakan selama diskusi dengan Jakarta,
pemerintah Malaysia tidak setuju untuk membayar
pembantu RM1. 500 karena upah minimum di
Malaysia saat itu masih RM1.200. Berdasarkan proses
yang disetujui, angkatan pertama pembantu rumah
tangga Indonesia diharapkan tiba mulai bulan depan
ketika upah minimum baru RM1. 500 diharapkan
mulai diberlakukan.
229. 14
ASN boleh Neutral Antara Babel
April tambahkan
2022 cuti
tahunan di
periode cuti
bersama

Dengan adanya kesempatan tambahan cuti Lebaran,
Tjahjo mengimbau seluruh pegawai ASN yang mudik
harus menerapkan protokol perjalanan dan protokol
kesehatan dengan ketat, selaras dengan peraturan
dari Satgas COVID-19. Ketentuan cuti tahunan sebagai
tambahan periode cuti bersama Idul Fitri itu diatur
Tjahjo dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022
tentang Cuti Pegawai ASN selama Periode Hari Libur
Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443
Hijriah, yang ditandatangani di Jakarta, Rabu telah
menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri
Ketenagakerjaan, dan Menpan RB Nomor 963 Tahun
2021, Nomor 3 Tahun 2021, dan Nomor 4 Tahun 2021
tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun
2022. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Kumolo mengatakan aparatur sipil negara
jatah cuti tahunan saat sebelum dan sesudah cuti
bersama Idul Fitri 1443 Hijriah. "Pemberian cuti pada
kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
disesuaikan dengan beban kerja, sifat, dan
karakteristik tugas masing-masing instansi
pemerintah," kata Tjahjo dalam keterangan kepada
wartawan di Jakarta, Kamis.

230. 14
Menpan RB: Neutral Antara Sumsel
April ASN boleh
2022 tambahkan
cuti
tahunan di

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan
aparatur sipil negara (ASN) boleh mengambil jatah cuti
tahunan saat sebelum dan sesudah cuti bersama Idul
Fitri 1443 Hijriah. Dengan adanya kesempatan
tambahan cuti Lebaran, Tjahjo mengimbau seluruh
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periode cuti
bersama

pegawai ASN yang mudik harus menerapkan protokol
perjalanan dan protokol kesehatan dengan ketat,
selaras dengan peraturan dari Satgas COVID-19.
Ketentuan cuti tahunan sebagai tambahan periode
cuti bersama Idul Fitri itu diatur Tjahjo dalam Surat
Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai
ASN selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti
Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yang
ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4). Pemerintah
telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan
Menpan RB Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun
2021, dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur
Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

231. 14
Wow, ASN Neutral Tvonenews
April Boleh
2022 Tambah
Cuti
Tahunan
Saat Cuti
Bersama
Lebaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan
aparatur sipil negara ( ASN ) boleh mengambil jatah
cuti tahunan saat sebelum dan sesudah cuti bersama
Idul Fitri 1443 Hijriah. Dengan adanya kesempatan
tambahan cuti Lebaran, Tjahjo mengimbau seluruh
pegawai ASN yang mudik harus menerapkan protokol
perjalanan dan protokol kesehatan dengan ketat,
selaras dengan peraturan dari Satgas Covid-19.
Ketentuan cuti tahunan sebagai tambahan periode
cuti bersama Idul Fitri itu diatur Tjahjo dalam Surat
Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai
ASN selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti
Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yang
ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4). "Pemberian
cuti (tahunan) diserahkan sepenuhnya pada
kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
masing-masing instansi, disesuaikan dengan beban
kerja, sifat, dan karakteristik tugas masing-masing
instansi pemerintah," kata Tjahjo dalam keterangan
kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

232. 14
Kawal THR, Negative Infopublik.id
April Kemnaker
2022 Sosialisasi
Apilkasi
Posko
Pengaduan
THR
Keagamaan
2022

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
melakukan sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan THR
Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal pelaksanaan
pembayaran THR 2022 dari pengusaha kepada
pekerja/buruh melalui
https://poskothr.kemnaker.go.id. Menurut Dirjen
Binwasnaker & K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang,
layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini dibuat
untuk mengantisipasi terjadinya keluhan,
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ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan Tahun 2022 yang dapat
dilakukan secara mandiri, individu dan terjamin
privacy para pengadu. Haiyani mengatakan secara
teknis THR Keagamaan yang wajib diberikan
pengusaha kepada pekerja 2022 ini sangat berbeda
dibandingkan dengan pemberian THR 2020 dan 2021.
Selain tugas bapak/ibu untuk mengawal pemberian
THR, dinamikanya nanti yakni merespon melalui
Posko, melaksanakan pengaduan dan bagaimana cara
menerapkan aturan tersebut," ujar Haiyani
Rumondang. "Posko-posko THR yang telah ada di
daerah inilah nantinya yang akan menindaklanjuti
apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam
pembayaran THR," katanya.
233. 14
Menpan RB: Neutral Antara Bengkulu
April ASN boleh
2022 tambahkan
cuti
tahunan di
periode cuti
bersama

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan
aparatur sipil negara (ASN) boleh mengambil jatah cuti
tahunan saat sebelum dan sesudah cuti bersama Idul
Fitri 1443 Hijriah. Dengan adanya kesempatan
tambahan cuti Lebaran, Tjahjo mengimbau seluruh
pegawai ASN yang mudik harus menerapkan protokol
perjalanan dan protokol kesehatan dengan ketat,
selaras dengan peraturan dari Satgas COVID-19.
Ketentuan cuti tahunan sebagai tambahan periode
cuti bersama Idul Fitri itu diatur Tjahjo dalam Surat
Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai
ASN selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti
Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yang
ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4). Pemerintah
telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan
Menpan RB Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun
2021, dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur
Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

234. 14
Pemerintah Positive Antara Jateng
April bolehkan
2022 ASN
tambah cuti
di periode
cuti
bersama
Lebaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan
aparatur sipil negara (ASN) boleh mengambil jatah cuti
tahunan saat sebelum dan sesudah cuti bersama Idul
Fitri 1443 Hijriah. Dengan adanya kesempatan
tambahan cuti Lebaran, Tjahjo mengimbau seluruh
pegawai ASN yang mudik harus menerapkan protokol
perjalanan dan protokol kesehatan dengan ketat,
selaras dengan peraturan dari Satgas COVID-19.
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Ketentuan cuti tahunan sebagai tambahan periode
cuti bersama Idul Fitri itu diatur Tjahjo dalam Surat
Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai
ASN selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti
Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yang
ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4). "Pemberian
cuti (tahunan) diserahkan sepenuhnya pada
kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
masing-masing instansi, disesuaikan dengan beban
kerja, sifat, dan karakteristik tugas masing-masing
instansi pemerintah," kata Tjahjo dalam keterangan
kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
235. 14
Kabar
Positive Antara Sumbar
April gembira,
2022 ASN
diperbolehk
an
menambah
kan cuti
tahunan di
periode cuti
bersama

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan
aparatur sipil negara (ASN) boleh mengambil jatah cuti
tahunan saat sebelum dan sesudah cuti bersama Idul
Fitri 1443 Hijriah. Dengan adanya kesempatan
tambahan cuti Lebaran, Tjahjo mengimbau seluruh
pegawai ASN yang mudik harus menerapkan protokol
perjalanan dan protokol kesehatan dengan ketat,
selaras dengan peraturan dari Satgas COVID-19.
Ketentuan cuti tahunan sebagai tambahan periode
cuti bersama Idul Fitri itu diatur Tjahjo dalam Surat
Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai
ASN selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti
Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yang
ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4). "Pemberian
cuti (tahunan) diserahkan sepenuhnya pada
kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
masing-masing instansi, disesuaikan dengan beban
kerja, sifat, dan karakteristik tugas masing-masing
instansi pemerintah," kata Tjahjo dalam keterangan
kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

236. 14
Menpan RB: Positive Antara Yogya
April ASN
2022 dibolehkan
tambah cuti
tahunan di
periode cuti
bersama

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan
aparatur sipil negara (ASN) boleh mengambil jatah cuti
tahunan saat sebelum dan sesudah cuti bersama Idul
Fitri 1443 Hijriah. Dengan adanya kesempatan
tambahan cuti Lebaran, Tjahjo mengimbau seluruh
pegawai ASN yang mudik harus menerapkan protokol
perjalanan dan protokol kesehatan dengan ketat,
selaras dengan peraturan dari Satgas COVID-19.
Ketentuan cuti tahunan sebagai tambahan periode
cuti bersama Idul Fitri itu diatur Tjahjo dalam Surat
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Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai
ASN selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti
Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yang
ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4). Pemerintah
telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan
Menpan RB Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun
2021, dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur
Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.
237. 14
Kawal THR, Negative Dobrak.co
April Kemnaker
2022 Sosialisasi
Aplikasi
Posko
Pengaduan
THR 2022 Dobrak

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker )
melakukan sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan
Tunjangan Hari Raya ( THR ) Keagamaan Tahun 2022
untuk mengawal pelaksanaan pembayaran THR 2022
dari pengusaha kepada pekerja/buruh melalui
Menurut Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, Haiyani
Rumondang, layanan Posko Pengaduan THR berbasis
web ini dibuat untuk mengantisipasi terjadinya
keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam
pelaksanaan pembayaran THR keagamaan Tahun 2022
yang dapat dilakukan secara mandiri, individu dan
terjamin privacy para pengadu. "Posko-posko THR
yang telah ada di daerah inilah nantinya yang akan
menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaranpelanggaran dalam pembayaran THR," katanya.
Kebijakan pemberian THR 2022 dikembalikan pada
pemberian THR pada tahun-tahun sebelumnya. Selain
tugas bapak/ibu untuk mengawal pemberian THR,
dinamikanya nanti yakni merespon melalui Posko,
melaksanakan pengaduan dan bagaimana cara
menerapkan aturan tersebut," ujar Haiyani
Rumondang.

238. 14
ASN Boleh Neutral Jawa Pos
April Tambah
2022 Cuti
Tahunan di
Periode Cuti
Bersama
Idul Fitri

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan
aparatur sipil negara (ASN) boleh mengambil jatah cuti
tahunan saat sebelum dan sesudah cuti bersama Idul
Fitri 1443 Hijriah. Dengan adanya kesempatan
tambahan cuti Lebaran, Tjahjo mengimbau seluruh
pegawai ASN yang mudik harus menerapkan protokol
perjalanan dan protokol kesehatan dengan ketat,
selaras dengan peraturan dari Satgas Covid-19.
Ketentuan cuti tahunan sebagai tambahan periode
cuti bersama Idul Fitri itu diatur Tjahjo dalam Surat
Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai
ASN selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti
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Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yang
ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4). "Pemberian
cuti (tahunan) diserahkan sepenuhnya pada
kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
masing-masing instansi, disesuaikan dengan beban
kerja, sifat, dan karakteristik tugas masing-masing
instansi pemerintah," kata Tjahjo dalam keterangan
kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/4).
239. 14
Daftar
Neutral Ayoindonesia.com AYOINDONESIACOM- Daftar calon penerima BSU
April Penerima
Subsidi Gaji 2022 bakal diumumkan melalui link situs
2022 BSU Subsidi
bsu.kemnaker.go.id. "Bantuan tenaga kerja BSU
Gaji Rp1
subsidi gaji 2022 ini untuk 8,8 juta dengan gaji di
Juta Bakal
bawah 3 juta," ucapnya. Kamu bisa mengecek apakah
Diumumkan
namamu terdaftar atau tidak. Pemerintah kembali
di Link
mengucurkan sejumlah bantuan untuk jaring
bsu.kemnag
pengaman sosial, diantaranya bantuan subsidi upah
er.go.id,
atau BSU 2022.
Cek Nama
Kamu
Segera Ayo
Indonesia
240. 14
Menpan
Neutral Antara Gorontalo
April sebut ASN
2022 boleh
tambahkan
cuti
tahunan di
periode cuti
bersama

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan
aparatur sipil negara (ASN) boleh mengambil jatah cuti
tahunan saat sebelum dan sesudah cuti bersama Idul
Fitri 1443 Hijriah. Dengan adanya kesempatan
tambahan cuti Lebaran, Tjahjo mengimbau seluruh
pegawai ASN yang mudik harus menerapkan protokol
perjalanan dan protokol kesehatan dengan ketat,
selaras dengan peraturan dari Satgas COVID-19.
Ketentuan cuti tahunan sebagai tambahan periode
cuti bersama Idul Fitri itu diatur Tjahjo dalam Surat
Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai
ASN selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti
Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yang
ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4). "Pemberian
cuti (tahunan) diserahkan sepenuhnya pada
kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
masing-masing instansi, disesuaikan dengan beban
kerja, sifat, dan karakteristik tugas masing-masing
instansi pemerintah," kata Tjahjo dalam keterangan
kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
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Summary THR, Isu Tahunan yang Selalu Jadi Persoalan Bagi Kalangan Pekerja. Jakarta,
Wartapembaruan.co.id- Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi isu tahunan yang selalu menjadi
persoalan bagi kalangan pekerja, karena ketidaktaatan pengusaha mematuhi regulasi
tentang THR, yang mewajibkan seluruh pengusaha membayar THR kepada pekerja yang
sudah bekerja minimal 1 bulan. Dari 444 pengaduan yang telah diselesaikan oleh pengusaha
melalui berbagai cara, seperti pembayaran sesuai ketentuan atau terjadi Perjanjian Bersama
(PB) antara pekerja dengan pengusaha untuk menyepakati pembayaran THR, apakah
memang Pengawas Ketenagakerjaan juga memastikan denda 5 persen dari total THR karena
keterlambatan yang diamanatkan Pasal 62 PP no. 36 Tahun 2021 dibayarkan perusahaan,
atau memang sekadar dibayar yang nilai THR-nya di bawah ketentuan, yang penting sudah
di PB kan?. Persoalan THR pun dikontribusi oleh lemahnya pengawasan dan penegakkan
hukum dari Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun propinsi.

THR, Isu Tahunan yang Selalu Jadi Persoalan Bagi Kalangan PekerjaOleh: Timboel Siregar (Pengamat
Ketenagakerjaan/Koordinator Advokasi BPJS Watch/Pengurus OPSI-KRPI)Jakarta, Wartapembaruan.co.id
- Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi isu tahunan yang selalu menjadi persoalan bagi kalangan pekerja,
karena ketidaktaatan pengusaha mematuhi regulasi tentang THR, yang mewajibkan seluruh pengusaha
membayar THR kepada pekerja yang sudah bekerja minimal 1 bulan. Persoalan THR pun dikontribusi oleh
lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum dari Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun
propinsi.Kewajiban pengawas ketenagakerjaan mengawal pembayaran THR kerap kali diserahkan kepada
proses perselisihan pembayaran THR sebagai perselisihan hak. Ini yang sering terjadi, sehingga proses
pembayaran THR menjadi lama karena berproses hingga ke Mahkamah Agung.Dalam rilisnya, Dirjen
Binwasnaker dan K3 Kemnaker, memaparkan tindaklanjut laporan pelanggaran pembayaran THR di 2021
yaitu sebanyak 2.624 pengaduan THR. Namun dari jumlah tersebut hanya 444 aduan yang dapat
ditindaklanjuti. Sementara 2.180 dinyatakan sebagai hal yang tidak bisa ditindaklanjuti karena aspek
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kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduanSaya nilai jumlah pengaduan
sebanya 2.180 yang tidak bisa ditindaklanjuti sangat tidak masuk akal. Terkait alasan kelengkapan data,
seharusnya Dirjen Binwasnaker dan K3 menjelaskan kelengkapan data apa yang harus disampaikan
pekerja ke Pengawas Ketenagakerjaan sehingga bisa ditindaklanjuti. Apakah pekerja yang mengadukan
pelanggaran THR tidak memiliki data valid tentang nama perusahaan dan alamatnya, nilai upah pekerja,
dsb. Saya yakin pekerja punya data yang disampaikan ke pengawas ketenagakerjaan. Alasan kelengkapan
data yang disampaikan Bu Dirjen sangat janggal.Demikian juga dengan alasan duplikasi dan repetisi,
apakah memang pekerja melaporkan pelanggaran ini ke semua kantor pengawas ketenagakerjaan di
propinsi dan pusat. Saya yakin tidak. Bukankah sudah ada posko THR, kan ini berarti laporannya ke posko
THR sehingga peluang terjadinya duplikasi dan repetisi sangat kecil. Kecuali kalau memang pengaduan
yang dilaporkan ke Posko THR tidak ditindaklanjuti sehingga pekerja melaporkan ke pusat dan propinsi
juga. Ini kan karena ketidakmampuan Posko menindaklanjuti.Lalu dari data yang banyak tersebut, yang
tidak bisa ditindaklanjuti, pelayanan apa yang akan diperbaiki Dirjen Binwasnaker dan K3 di 2022 ini
sehingga tidak ada lagi alasan tentang kelengkapan data, duplikasi aduan dan repetisi. Apakah ada sistem
online dari posko ke posko THR dengan kantor pengawas ketenagakerjaan di tingkat propinsi dan
Kementerian Ketenagakerjaan? Data apa yang harus dibawa pekerja ketika melapor pelanggaran THR
sehingga bisa diproses?Saya tidak mendengar dari rilis Dirjen Binwasnaker dan K3 tentang perbaikan apa
yang disampaikan sebagai evaluasi sehingga tidak ada lagi laporan yang tidak bisa ditindaklanjuti, apalagi
jumlahnya sangat banyak.Dari 444 pengaduan yang telah diselesaikan oleh pengusaha melalui berbagai
cara, seperti pembayaran sesuai ketentuan atau terjadi Perjanjian Bersama (PB) antara pekerja dengan
pengusaha untuk menyepakati pembayaran THR, apakah memang Pengawas Ketenagakerjaan juga
memastikan denda 5 persen dari total THR karena keterlambatan yang diamanatkan Pasal 62 PP no. 36
Tahun 2021 dibayarkan perusahaan, atau memang sekadar dibayar yang nilai THR-nya di bawah
ketentuan, yang penting sudah di PB kan?Seharusnya Dirjen Binwasnaker dan K3 dalam rilisnya juga
memaparkan berapa nilai THR yang dicantumkan pada PB sehingga jelas apakah memang ada peran
pengawas ketenagakerjaan untuk mendukung penegakkan hukum sehingga pekerja benar-benar
mendapatkan hak atas THR-nya sesuai regulasi.Terkait dengan sanksi administrasi yang disampaikan
Dirjen Binwasnaker dan K3 dalam rilisnya, saya kira sanksi tersebut hanya ada di regulasi tetapi sulit
diimplementasikan. Apakah para bupati/walikota atau Gubernur mau memberikan sanksi pembatasan
kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan melakukan pembekuan
kegiatan usaha, sementara para kepala daerah tersebut sangat berkepentingan meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya dari perusahaan-perusahaan tersebut, menurunkan tingkat
pengangguran di wilayahnya, hingga alasan-alasan lain yang memang tidak legal.Saya yakin para kepala
daerah tersebut tidak mau menjalankan sanksi-sanksi tersebut. Toh pelanggaran pembayaran THR kan
yang dirugikan pekerja, bukan para kepala daerah tersebut.Saya berharap dalam rilis Dirjen Binwasnaker
dan K3 disampaikan langkah-langkah proaktif untuk meminimalisir pelanggaran pembayaran THR ini.
Selama ini pengawas ketenagakerjaan hanya bersifat pasif hingga menerima pengaduan baru
bergerak.Saya usulkan, bentuk proaktif pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan propinsi adalah
melakukan sidak H-21 ke perusahaan-perusahaan yang selama ini memiliki masalah dalam pembayaran
THR dengan memastikan perusahaan sudah menganggarkan dana THR yang akan diberikan paling lama
7 hari sebelum Hari Raya. Dan terus mengawalnya sehingga pembayaran benar-benar dilakukan
maksimal H-7.Semoga Pengawas ketenagakerjaan mau serius menjalankan tugasnya. Selama ini
pengawas ketenagakerjaan menjadi simpul masalah bagi pekerja. (Azwar)Pinang Ranti, 12 April 2022
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Summary Sekjen Kemnaker Harapkan 4 Isu Prioritas Dapat Dukungan Anggota G20. Jakarta,
Wartapembaruan.co.id- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Anwar Sanusi mengungkapkan, pandemi COVID-19 telah mempercepat perubahan
pekerjaan di pasar tenaga kerja. Pengembangan kewirausahaan yang beradaptasi dengan
pasar tenaga kerja baru akan membantu mengurangi pengangguran dan kesenjangan
pekerjaan lebih lanjut. "Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung pengembangan
kewirausahaan dan UKM sebagai kunci penciptaan lapangan kerja baru pascapandemi,"
ungjap Anwar Sanusi ketika melakukan pertemuan bilateral membahas Employment
Working Group (EWG) II G20 dengan Departemen Pekerjaan dan Pensiun Inggris secara
virtual, Selasa (12/4/2022).

Sekjen Kemnaker Harapkan 4 Isu Prioritas Dapat Dukungan Anggota G20Jakarta, Wartapembaruan.co.id
- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengungkapkan, pandemi
COVID-19 telah mempercepat perubahan pekerjaan di pasar tenaga kerja. Pengembangan
kewirausahaan yang beradaptasi dengan pasar tenaga kerja baru akan membantu mengurangi
pengangguran dan kesenjangan pekerjaan lebih lanjut."Oleh karena itu, sangat penting untuk
mendukung pengembangan kewirausahaan dan UKM sebagai kunci penciptaan lapangan kerja baru
pascapandemi," ungjap Anwar Sanusi ketika melakukan pertemuan bilateral membahas Employment
Working Group (EWG) II G20 dengan Departemen Pekerjaan dan Pensiun Inggris secara virtual, Selasa
(12/4/2022).Anwar Sanusi mengatakan, pada Presidensi G20 Indonesia ada empat isu prioritas yang
dibahas dan diharapkan mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota G20.Isu pertama, pasar tenaga
kerja inklusif dan pekerjaan layak untuk penyandang disabilitas yang fokus pada situasi faktual di ekonomi
G20 dan negara-negara lain dalam mempromosikan inklusi penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja.
"Diharapkan negara-negara anggota G20 memperoleh best practice sehingga dapat merumuskan
rencana aksi yang konkrit dan terukur," kata Anwar.Kedua, menurut Anwar Sanusi, pengembangan
132

kapasitas manusia untuk peningkatan produktivitas melalui peran pusat pelatihan kejuruan berbasis
komunitas yang memegang peranan penting di negara-negara G20 dengan mempertimbangkan aspek
modal sosial, permintaan keterampilan, dan pasar kerja khususnya di pedesaan."Elemen desentralisasi
dalam pelatihan kejuruan berbasis masyarakat membuka peluang pengembangan keterampilan yang
didorong permintaan menggunakan pendekatan bottom-up dari masyarakat kepada penyedia pelatihan
dengan potensi untuk mengaktifkan kelompok-kelompok yang kurang beruntung," ujar Anwar.Anwar
Sanusi menyebut, isu yang ketiga, adanya penciptaan lapangan kerja berkelanjutan menuju perubahan
dunia kerja yang fokus pada pengembangan kewirausahaan, membangun ketahanan perusahaan, dan
meningkatkan produktivitas.Adapun isu keempat, dengan menyesuaikan perlindungan tenaga kerja
dengan memberikan perlindungan yang efektif dan meningkatkan ketahanan bagi semua
pekerja."Delegasi EWG G20 akan membahas, mengidentifikasi, dan mengumpulkan tanggapan kebijakan
yang diwujudkan ke dalam prinsip G20 untuk perlindungan tenaga kerja adaptif," pungkas Anwar Sanusi.
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Summary Menteri tenaga kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya sedang meratifikasi
konvensi international labour organization (ILO) atau konvensi 100 yang memberikan
perlindungan pekerja, baik pekerja perempuan maupun laki-laki dari sisi pengupahan. "Ini
merupakan salah satu bentuk perlindungan negara kepada pekerja perempuan," jelas
Menaker. Menteri tenaga kerja Ida Fauziyah. JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mengatur upah agar setara antara pekerja
perempuan dan laki-laki.

Menteri tenaga kerja Ida FauziyahJAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
berencana mengatur upah agar setara antara pekerja perempuan dan laki-laki.Menteri tenaga kerja
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya sedang meratifikasi konvensi international labour
organization (ILO) atau konvensi 100 yang memberikan perlindungan pekerja, baik pekerja perempuan
maupun laki-laki dari sisi pengupahan."Sebetulnya, dari sisi norma aturan, kami sudah menghapus segala
bentuk diskriminasi termasuk dari sisi pengupahan. Memang, masih ada beberapa kasus dimana pekerja
perempuan mendapatkan upah lebih rendah dari pada laki-laki," kata Ida dalam diskusi Forum Merdeka
Barat (FMB), seperti dikutip Selasa (12/4/2022).Dia mengatakan, sebetulnya dalam Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 juga telah memberikan hak yang sama atas semua jenis pekerjaan antara laki-laki
dan perempuan. "Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan negara kepada pekerja perempuan,"
jelas Menaker.Dia mengaku juga menggerakkan seluruh pengawas ketenagakerjaan untuk mengawasi
perusahaan yang masih memberikan upah yang berbeda antara pekerja laki-laki dan
perempuan.Mengacu pada data badan pusat statistik (BPS) pada 2021, rata-rata upah harian buruh untuk
pekerja laki-laki sebesar Rp18. 210 per jam. Sedangkan, untuk pekerja perempuan hanya sebesar Rp17.
848 per jam.Secara bulanan, rata-rata upah pekerja laki-laki per bulan sebesar Rp2,9 juta dan pekerja
perempuan sebesar Rp2,3 juta per bulan.Sementara itu, Ida mengatakan pemerintah juga memberikan
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perlindungan kepada pekerja perempuan dari sisi pengupahan. Pemerintah selama ini telah menerbitkan
3 kebijakan yang melindungi pekerja perempuan.Pertama, kebijakan protektif yang berupa hak cuti haid,
melahirkan, cuti keguguran, larangan shift kerja malam pada perempuan hamil.Kedua, kebijakan korektif
seperti larangan melakukan PHK bagi pekerja perempuan yang menikah dan hamil.Ketiga, kebijakan non
diskriminatif berupa perlindungan pekerja perempuan terhadap diskriminasi dan ketidakadilan dari sisi
perekrutan, jaminan kesehatan, tenaga kerja dan jaminan pensiun.

135

Title

Sekjen Kemnaker Harapkan 4 Isu Prioritas Dapat Dukungan
Anggota G20

Author

_noname

Media

Lombok Insider

Reporter

Date

13 April 2022

Tone

Link

http://www.lombokinsider.com/nasional/pr-1553195310/sekjen-kemnaker-harapkan-4isu-prioritas-dapat-dukungan-anggota-g20

Positive

Summary "Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung pengembangan kewirausahaan dan UKM
sebagai kunci penciptaan lapangan kerja baru pascapandemi," ujar Anwar Sanusi ketika
melakukan pertemuan bilateral membahas Employment Working Group (EWG) II G20
dengan Departemen Pekerjaan dan Pensiun Inggris secara virtual, Selasa (12/4/2022). Isu
pertama, pasar tenaga kerja inklusif dan pekerjaan layak untuk penyandang disabilitas yang
fokus pada situasi faktual di ekonomi G20 dan negara-negara lain dalam mempromosikan
inklusi penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja. Anwar Sanusi mengatakan, pada
Presidensi G20 Indonesia ada empat isu prioritas yang dibahas dan diharapkan mendapat
dukungan penuh dari seluruh anggota G20. "Diharapkan negara-negara anggota G20
memperoleh best practice sehingga dapat merumuskan rencana aksi yang konkrit dan
terukur," katanya.

JAKARTA, LOMBOK INSIDER - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
mengungkapkan, pandemi COVID-19 telah mempercepat perubahan pekerjaan di pasar tenaga kerja.
Pengembangan kewirausahaan yang beradaptasi dengan pasar tenaga kerja baru akan membantu
mengurangi pengangguran dan kesenjangan pekerjaan lebih lanjut."Oleh karena itu, sangat penting
untuk mendukung pengembangan kewirausahaan dan UKM sebagai kunci penciptaan lapangan kerja
baru pascapandemi," ujar Anwar Sanusi ketika melakukan pertemuan bilateral membahas Employment
Working Group (EWG) II G20 dengan Departemen Pekerjaan dan Pensiun Inggris secara virtual, Selasa
(12/4/2022).Anwar Sanusi mengatakan, pada Presidensi G20 Indonesia ada empat isu prioritas yang
dibahas dan diharapkan mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota G20.Isu pertama, pasar tenaga
kerja inklusif dan pekerjaan layak untuk penyandang disabilitas yang fokus pada situasi faktual di ekonomi
G20 dan negara-negara lain dalam mempromosikan inklusi penyandang disabilitas di pasar tenaga
kerja."Diharapkan negara-negara anggota G20 memperoleh best practice sehingga dapat merumuskan
136

rencana aksi yang konkrit dan terukur," katanya.Kedua, ucap Anwar Sanusi, pengembangan kapasitas
manusia untuk peningkatan produktivitas melalui peran pusat pelatihan kejuruan berbasis komunitas
yang memegang peranan penting di negara-negara G20 dengan mempertimbangkan aspek modal sosial,
permintaan keterampilan, dan pasar kerja khususnya di pedesaan."Elemen desentralisasi dalam
pelatihan kejuruan berbasis masyarakat membuka peluang pengembangan keterampilan yang didorong
permintaan menggunakan pendekatan bottom-up dari masyarakat kepada penyedia pelatihan dengan
potensi untuk mengaktifkan kelompok-kelompok yang kurang beruntung," katanya.Anwar Sanusi
menyebut, isu yang ketiga, adanya penciptaan lapangan kerja berkelanjutan menuju perubahan dunia
kerja yang fokus pada pengembangan kewirausahaan, membangun ketahanan perusahaan, dan
meningkatkan produktivitas.
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Summary Dia pun meminta pada Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) mengawal pelaksanaan
THR. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sosialisasi Posko Pengaduan THR
Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal pelaksanaan pembayaran THR 2022 dari
pengusaha kepada pekerja/buruh melalui https://poskothr.kemnaker.go.id. Menurut Dirjen
Binwasnaker & K3 Kemnaker Haiyani Rumondang layanan Posko Pengaduan THR berbasis
web ini dibuat untuk mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan Tahun 2022 yang dapat dilakukan secara
mandiri, individu dan terjamin kerahasian para pengadu. "Sesuai SE Menaker
M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi hak pekerja, karena itu dalam
pelaksanaannya perlu dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota
seluruh Indonesia," ujar Haiyani Rumondang secara virtual, kepada para Kadisnaker atau
Kabid Ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota, dikutip dari keterangan tertulis Kemnaker
pada Rabu (13/4/2022). Haiyani menjelaskan secara teknis THR Keagamaan yang wajib
diberikan pengusaha kepada pekerja tahun 2022 ini berbeda dibandingkan dengan
pemberian THR tahun 2020 dan 2021.
JakartaKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sosialisasi Posko Pengaduan THR Keagamaan Tahun
2022 untuk mengawal pelaksanaan pembayaran THR 2022 dari pengusaha kepada pekerja/buruh
melalui https://poskothr.kemnaker.go.id.Menurut Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker Haiyani
Rumondang layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini dibuat untuk mengantisipasi terjadinya
keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan Tahun 2022
yang dapat dilakukan secara mandiri, individu dan terjamin kerahasian para pengadu.Dia pun meminta
pada Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) mengawal pelaksanaan THR."Sesuai SE Menaker
M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya
perlu dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia," ujar
Haiyani Rumondang secara virtual, kepada para Kadisnaker atau Kabid Ketenagakerjaan
provinsi/kabupaten/kota, dikutip dari keterangan tertulis Kemnaker pada Rabu (13/4/2022).Haiyani
menjelaskan secara teknis THR Keagamaan yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja tahun 2022
ini berbeda dibandingkan dengan pemberian THR tahun 2020 dan 2021. Kebijakan pemberian THR 2022
dikembalikan pada pemberian THR pada tahun-tahun sebelumnya."Tentu ada dinamika nanti ya. Selain
tugas bapak/ibu untuk mengawal pemberian THR, dinamikanya nanti yakni merespon melalui Posko,
melaksanakan pengaduan dan bagaimana cara menerapkan aturan tersebut," terangnya.Selain itu
dalam mengawal pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan ini, Kemnaker tak dapat bekerja sendiri.
Dibutuhkan komitmen, kordinasi yang baik dan efektif antara Pusat dan daerah agar segala
permasalahan terkait pembayaran THR ini dapat diselesaikan dengan baik."Posko-posko THR yang telah
ada di daerah inilah nantinya yang akan menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran
dalam pembayaran THR," tutur Haiyani.(hns/hns)
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Summary Terdapat 3 link untuk cek daftar penerima BSU 2022 secara online lewat HP, yang bisa Anda
simak agar mendapatkan BLT gaji Rp1 juta. Tanpa basa-basi lagi, berikut 3 link beserta
caranya, untuk cek daftar penerima BSU 2022 online lewat HP:. Pemerintah dan
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), telah mengumumkan akan
menyalurkan kembali BSU 2022. Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 ini sudah cair pada
April 2022 dan hanya disalurkan kepada para pekerja/buruh dengan kategori tertentu.

Pemerintah dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), telah mengumumkan
akan menyalurkan kembali BSU 2022.Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 ini sudah cair pada April 2022
dan hanya disalurkan kepada para pekerja/buruh dengan kategori tertentu.Terdapat 3 link untuk cek
daftar penerima BSU 2022 secara online lewat HP, yang bisa Anda simak agar mendapatkan BLT gaji Rp1
juta.Untuk diketahui, BSU 2022 ini kabarnya akan disalurkan kepada 8,8 juga pekerja, yang memiliki gaji
di bawah Rp3,5 juta.Selain itu, pekerja/buruh yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta juga harus terdaftar
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan diwajibkan mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP).Tanpa
basa-basi lagi, berikut 3 link beserta caranya, untuk cek daftar penerima BSU 2022 online lewat HP:1. Cek
Melalui Situs bpjsketenagakerjaan.go.id
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Summary Sementara itu, SE tersebut menuliskan "untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam
pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, masing-masing provinsi membentuk Pos
Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan
Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 yang terintegrasi melalui website
https://poskothr.kemnaker.go.id." Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah, telah
memutuskan ketentuan Tunjangan Hari Raya (THR), bersamaan dengan ramainya THR ini
dibahas oleh masyarakat pekerja di bulan Ramadan ini. Surat Edaran (SE) dengan nomor
M/1/HK0.4/IV/2022 yang mengatur pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2022
bagi pekerja/buruh di perusahaan telah diterbitkan oleh Menaker. SE Menaker tersebut
mengimbau perusahaan yang mampu, untuk memberikan THR keagamaan lebih awal dan
juga mengimbau para gubernur untuk mendorong perusahaan di wilayahnya, agar
pelaksanaan pemberian THR berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah, telah memutuskan ketentuan Tunjangan Hari Raya
(THR), bersamaan dengan ramainya THR ini dibahas oleh masyarakat pekerja di bulan Ramadan ini.Surat
Edaran (SE) dengan nomor M/1/HK0.4/IV/2022 yang mengatur pelaksanaan pemberian THR Keagamaan
tahun 2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan telah diterbitkan oleh Menaker.Surat Edaran ini ditujukan
kepada para gubernur di seluruh Indonesia.SE tersebut berbunyi "Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, mempersembahkan
THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh."Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian THR sebagai berikut:1. THR
Keagamaan diberikan kepada:a. Pekerja/buruh yang telah memiliki masa kerja satu bulan secara terus
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menerus atau lebih.b. Pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan
perjanjian kerja tidak tertentu atau perjanjian waktu tertentu.2. Besaran THR Keagamaan diberikan
sebagai berikut:a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus
menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah.b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa
kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan secara proporsional
sesuai dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12, dikali satu bulan upah.3. Bagi pekerja/buruh yang
bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung sebagai berikut:a.
Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam dua belas bulan terakhir sebelum hari raya
keagamaan.b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari dua belas bulan, upah satu bulan
dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.4. Bagi pekerja/buruh
yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah
rata-rata dua belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.5. Bagi perusahaan yang menetapkan
besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama,
atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 2 di atas
maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan.6. THR Keagamaan wajib
diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.SE Menaker tersebut mengimbau
perusahaan yang mampu, untuk memberikan THR keagamaan lebih awal dan juga mengimbau para
gubernur untuk mendorong perusahaan di wilayahnya, agar pelaksanaan pemberian THR berjalan
dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Sementara itu, SE tersebut menuliskan
"untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, masingmasing provinsi membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan
Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 yang terintegrasi melalui website
https://poskothr.kemnaker.go.id."
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Neutral

Summary BSU tahun 2022 ditargetkan akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja dengan kriteria tertentu.
Pemerintah salurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) lagi kepada para pekerja terdampak
pandemi pada tahun 2022. Mengutip dari Keterangan Pers Menko Perekonomian usai SKP
"Antisipasi Situasi & Perkembangan Ekonomi Dunia pada Selasa (5/4/2022), Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa
pihaknya telah menyediakan anggaran untuk penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8 triliun pada
tahun ini. Besaran BSU yang diberikan kepada pekerja adalah sebesar Rp 1 juta bagi tiap
penerima.

Pemerintah salurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) lagi kepada para pekerja terdampak pandemi pada
tahun 2022.BSU tahun 2022 ditargetkan akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja dengan kriteria
tertentu.Mengutip dari Keterangan Pers Menko Perekonomian usai SKP "Antisipasi Situasi &
Perkembangan Ekonomi Dunia pada Selasa (5/4/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
(Menko Ekon), Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa pihaknya telah menyediakan anggaran untuk
penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8 triliun pada tahun ini.Besaran BSU yang diberikan kepada pekerja adalah
sebesar Rp 1 juta bagi tiap penerima.Kriteria Penerima BSU 2022Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah,
dalam Instagram @kemnaker, menyatakan beberapa kriteria penerima BSU sementara pada tahun ini
sebagai berikut:- Pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta;- Basis data penerima BSU juga
masih menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Kenagakerjaan;Untuk rincian kriteria dan
mekanisme BSU 2022 lebih lanjut, sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Alasan Pemberian
BSU
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Positive

Summary "Bayarkan THR tepat waktu karena akan jauh lebih bermanfaat. Meski Idulfitri 1443 Hijriah
masih sekitar tiga pekan lagi, namun pembahasan tunjangan hari raya (THR) sudah mulai
diperbincangkan. Pihak perusahaan ataupun pemerintahan diingatkan untuk dapat
membayarkan THR tepat waktu. Sesuai Surat Edaran (SE) Kemenaker RI No
M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022, tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan
Tahun 2022 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Meski Idulfitri 1443 Hijriah masih sekitar tiga pekan lagi, namun pembahasan tunjangan hari raya (THR)
sudah mulai diperbincangkan. Pihak perusahaan ataupun pemerintahan diingatkan untuk dapat
membayarkan THR tepat waktu."Bayarkan THR tepat waktu karena akan jauh lebih bermanfaat. Daripada
dibayarkan H-3 Idulfitri," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Ervan kepada wartawan, Senin
(11/4).Politisi Gerindra ini juga meminta kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pekanbaru selaku OPD
yang bertanggung jawab, untuk mewajibkan perusahaan membayar hak tunjangan hari raya dan
menyiapkan sanksi tegas jika diabaikan.Sesuai Surat Edaran (SE) Kemenaker RI No M/1/HK.04/IV/2022
tanggal 6 April 2022, tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja atau
Buruh di Perusahaan. "Jadi, kita ingatkan dari sekarang dan sesuaikan dengan aturan yang berlaku,"
tegasnya.Disampaikan Ervan, bahwa saat ini ekonomi masyarakat sangat bergantung pada bantuan dan
perhatian banyak kalangan yang ekonominya masih aman. Harapannya menjadi motivasi untuk
membangkitkan perekonomian masyarakat."Dalam hal ini, Disnaker harus mengawasinya secara
kontinyu. Mulai dari sekarang bisa disosialisasikan," sarannya.Dari keluhan masyarakat pekerja di
perusahaan, ada yang tidak mampu membayarkan THR kepada karyawannya, menurut khitmad Ervan,
diharapkan untuk membuat kesepakatan dengan para karyawan, sehingga tidak terjadi permasalahan di
kemudian hari."Makanya kami minta, selain sosialisasi juga dibuatkan posko pengaduan THR. Jangan
sampai karyawan dirugikan," harapnya.Diinfokan Ervan lagi, bahwa, Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3), Haiyani Rumondang,
mengatakan, bahwa pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban pengusaha, sebagai upaya
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memenuhi keperluan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya
keagamaannya.Dan mengenai ketidakpatuhan pengusaha dalam pembayaran THR, diungkapkannya lagi,
sesuai PP No 36 Tahun 2021 Pasal 78, tentang Pengupahan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi dan pembekuan kegiatan usaha."Untuk penerapan sanksi ini diberikan secara bertahap, dalam
waktu tertentu yang diberikan kepada pengusaha atas ketidakpatuhan membayar THR,"
tegasnya.(gus)Tweet Follow @riaupos Riau Pos
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Positive

Summary Daripada dibayarkan H-3 Idulfitri," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Ervan
kepada wartawan, Senin (11/4). "Bayarkan THR tepat waktu karena akan jauh lebih
bermanfaat. Sesuai Surat Edaran (SE) Kemenaker RI No M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April
2022, tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja atau Buruh
di Perusahaan. Meski Idulfitri 1443 Hijriah masih sekitar tiga pekan lagi, namun pembahasan
tunjangan hari raya (THR) sudah mulai diperbincangkan.

Meski Idulfitri 1443 Hijriah masih sekitar tiga pekan lagi, namun pembahasan tunjangan hari raya (THR)
sudah mulai diperbincangkan. Pihak perusahaan ataupun pemerintahan diingatkan untuk dapat
membayarkan THR tepat waktu."Bayarkan THR tepat waktu karena akan jauh lebih bermanfaat. Daripada
dibayarkan H-3 Idulfitri," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Ervan kepada wartawan, Senin
(11/4).Politisi Gerindra ini juga meminta kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pekanbaru selaku OPD
yang bertanggung jawab, untuk mewajibkan perusahaan membayar hak tunjangan hari raya dan
menyiapkan sanksi tegas jika diabaikan.Sesuai Surat Edaran (SE) Kemenaker RI No M/1/HK.04/IV/2022
tanggal 6 April 2022, tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja atau
Buruh di Perusahaan. "Jadi, kita ingatkan dari sekarang dan sesuaikan dengan aturan yang berlaku,"
tegasnya.Disampaikan Ervan, bahwa saat ini ekonomi masyarakat sangat bergantung pada bantuan dan
perhatian banyak kalangan yang ekonominya masih aman. Harapannya menjadi motivasi untuk
membangkitkan perekonomian masyarakat."Dalam hal ini, Disnaker harus mengawasinya secara
kontinyu. Mulai dari sekarang bisa disosialisasikan," sarannya.Dari keluhan masyarakat pekerja di
perusahaan, ada yang tidak mampu membayarkan THR kepada karyawannya, menurut khitmad Ervan,
diharapkan untuk membuat kesepakatan dengan para karyawan, sehingga tidak terjadi permasalahan di
kemudian hari."Makanya kami minta, selain sosialisasi juga dibuatkan posko pengaduan THR. Jangan
sampai karyawan dirugikan," harapnya.Diinfokan Ervan lagi, bahwa, Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3), Haiyani Rumondang,
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mengatakan, bahwa pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban pengusaha, sebagai upaya
memenuhi keperluan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya
keagamaannya.Dan mengenai ketidakpatuhan pengusaha dalam pembayaran THR, diungkapkannya lagi,
sesuai PP No 36 Tahun 2021 Pasal 78, tentang Pengupahan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi dan pembekuan kegiatan usaha."Untuk penerapan sanksi ini diberikan secara bertahap, dalam
waktu tertentu yang diberikan kepada pengusaha atas ketidakpatuhan membayar THR,"
tegasnya.(gus)Tweet Follow @riaupos Riau Pos
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Negative

Summary Pemprov Jawa Timur melalui Disnaker Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan sebanyak 54
titik Posko THR Keagamaan. Rinciannya, pertama, posko itu dibuka di Kantor Disnakertras
Jawa Timur Jalan Dukuh Menanggal Surabaya. Kemudian 15 posko di BLK Disnakertras Jawa
Timur yang ada di Sumenep, Jember, Singosari, Wonojati, Kediri, Tulungagung, Mojokerto,
Jombang, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Bojonegoro, Tuban, Pasuruan, Situbondo. Kemudian
posko juga dibuka di 38 kantor Disnaker kabupaten kota se-Jawa Timur.

Pemprov Jawa Timur melalui Disnaker Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan sebanyak 54 titik Posko
THR Keagamaan. Rinciannya, pertama, posko itu dibuka di Kantor Disnakertras Jawa Timur Jalan Dukuh
Menanggal Surabaya.Kemudian 15 posko di BLK Disnakertras Jawa Timur yang ada di Sumenep, Jember,
Singosari, Wonojati, Kediri, Tulungagung, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Bojonegoro,
Tuban, Pasuruan, Situbondo. Kemudian posko juga dibuka di 38 kantor Disnaker kabupaten kota se-Jawa
Timur."Jadi totalnya ada 54 Posko THR Keagamaan yang kita buka. Yang fungsinya memberikan fasilitas
layanan pengaduan, jika ada perusahaan yang tidak taat regulasi, terlambat membayarkan THR, atau ada
masalah-masalah di lapangan. Jadi silakan melapor di posko yang tersedia," terang Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Rabu (13/4/2022).Mantan Mensos tersebut mengatakan, dirinya
memastikan bahwa sesuai SE Kemenaker maupun SE Gubernur Jawa Timur terkait THR, ada sanksi yang
akan dikenakan pada mereka yang tidak memenuhi aturan pemberian THR Keagamaan.Untuk besaran
THR (Tunjangan Hari Raya) yang harus dibayarkan kepada buruh, Khofifah mengatakan, Surat Edaran
Menaker telah terbit, bersamaan juga Surat Edaran Gubernur Jawa Timur agar THR Idul Fitri 2022
diberikan penuh besarannya, dan tepat waktu."Cairnya maksimal H-7 sebelum Idul Fitri 1443 H. Mari
dikawal bersama-sama agar hak karyawan bisa terpenuhi, dan bisa membantu menambah kebahagiaan
menyambut hari raya," jelasnya.Sedangkan untuk pekerja yang akan mudik lebaran, Ketum Muslimat NU
ini menambahkan agar pekerja yang belum vaksin segera pro aktif mendatangi fasyankes guna
mendapatkan vaksinasi booster.Menurutnya ini penting guna memberi upaya perlindungan masyarakat
dalam kegiatan mudik lebaran 1443 H. Terlebih vaksinasi booster juga menjadi hal yang disyaratkan oleh
pemerintah dalam pelaksanaan mudik lebaran tahun ini. (C)
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Positive

Summary Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit- Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI), Roy Jinto Ferianto meminta pemerintah dalam hal
ini Kemenaker harus tegas dalam mengawasi Tunjangan Hari Raya (THR). Masyarakat sangat
membutuhkan THR. Roy berharap perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) di
tahun 2022 jangan sampai molor, hal itu sesuai ketentuan berlaku, minimal satu bulan upah,
dibayarkan paling lambat satu minggu sebelum Idul Fitri, kepada pekerja (buruh). Ia
mengatakan, dimana perusahaan wajib membayar THR kepada pekerja (buruh) secara tunai
dan sekaligus, sejak dulu Permenaker 6 Tahun 2016 tentang Pembayaran THR tidak
mengatur THR boleh dicicil atau ditunda.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (FSP TSK SPSI), Roy Jinto Ferianto meminta pemerintah dalam hal ini Kemenaker harus tegas
dalam mengawasi Tunjangan Hari Raya (THR).Pasalnya ditengah kondisi perekonomian yang sedang
masa pemulihan ditambah dengan melonjaknya harga-harga bahan pokok. Masyarakat sangat
membutuhkan THR.Roy berharap perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) di tahun 2022
jangan sampai molor, hal itu sesuai ketentuan berlaku, minimal satu bulan upah, dibayarkan paling
lambat satu minggu sebelum Idul Fitri, kepada pekerja (buruh)."Sebagaimana diatur Peraturan Menteri
Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016," kata Roy Jinto Ferianto, dikutip dari Jawa
Baratnews.com, Rabu (13/4/2022).Ia mengatakan, dimana perusahaan wajib membayar THR kepada
pekerja (buruh) secara tunai dan sekaligus, sejak dulu Permenaker 6 Tahun 2016 tentang Pembayaran
THR tidak mengatur THR boleh dicicil atau ditunda.Pelanggaran lanjut dia, pembayaran THR terus terjadi
sampai saat ini masih ada perusahaan yang belum membayar THR 2021 kepada buruh."Artinya ketegasan
pemerintah dalam menegakkan aturan THR sangat ditunggu oleh pekerja dalam hal ini oleh para buruh,"
ujar Roy.Masih ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI ini, sehingga sanksi tersebut akan
berdampak efek jera terhadap perusahaan-perusahaan yang yang nakal, THR merupakan hak normatif
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para buruhDia menyebutkan, tidak alasan untuk tidak melaksanakannya sanksi keterlambatan
pembayaran THR adalah denda, perusahaan yang tidak membayar THR diberikan sanksi administratif dari
teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha."Sanksi ini perlu ditegakkan kepada perusahaan
yang masih banyak yang nakal," terangnya.Ia menyambungkan, sehingga aturan THR tidak hanya tertulis.
Tapi dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah, jangan pekerja yang terus menjadi korban
dari ketidaktegasan pemerintah."Nah! Pemerintah tidak boleh ragu-ragu dalam memberikan sanksi,"
harapnya mewakili para buruh.Terakhir, Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI ini menambahkan,
akan mengawal pelaksanaan pembayaran THR serta akan membuka posko pengaduan di setiap
kabupaten dan kota juga provinsi. Dan, akan melakukan advokasi terhadap pekerja yang tidak dibayar
atau penangguhan pembayaran THR.
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Neutral

Summary HALO SEMARANG- Adanya aturan dari Pemerintah mengenai pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR) bagi pekerja secara penuh pada lebaran tahun ini, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Kota Semarang akan mengawalnya hingga tuntas. Yakni dengan menindaklanjuti membuat
surat edaran tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja atau
buruh di wilayah Kota Semarang Nomor 560/1465/IV/2022 tanggal 6 April 2022. Kepala
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang, Sutrisno mengatakan, hal ini berdasarkan
pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/1/HK.04/IV/2022
tanggal 06 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2022 Bagi Pekerja / Buruh Di Perusahaan. Pihaknya menekankan dalam surat edaran
yang diberikan kepada semua perusahaan atau pabrik di Kota Semarang tersebut, untuk
membayarkan THR kepada karyawannya dalam bentuk uang dan secara kontan sekaligus
atau tidak dicicil.

HALO SEMARANG - Adanya aturan dari Pemerintah mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
bagi pekerja secara penuh pada lebaran tahun ini, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang akan
mengawalnya hingga tuntas.Yakni dengan menindaklanjuti membuat surat edaran tentang pelaksanaan
pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di wilayah Kota Semarang Nomor
560/1465/IV/2022 tanggal 6 April 2022.Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang, Sutrisno
mengatakan, hal ini berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 06 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja / Buruh Di Perusahaan.Pihaknya menekankan dalam surat edaran
yang diberikan kepada semua perusahaan atau pabrik di Kota Semarang tersebut, untuk membayarkan
THR kepada karyawannya dalam bentuk uang dan secara kontan sekaligus atau tidak dicicil."Pembayaran
THR paling lambat dilaksanakan tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan Idul Fitri. Agar terpantau terkait
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pembayaran THR bagi pekerja di perusahaan, kami juga membuka posko aduan tentang THR di Kantor
Disnaker Kota Semarang mulai 11-30 April 2022. Dengan jadwal pelayanan di posko mulai pukul 08.00
sampai 16.00 WIB, dan hari Minggu pelayanan libur," jelasnya, Rabu (13/4/2022).Selain itu, pihaknya juga
mengimbau, guna tertib administrasi hubungan industrial yang harmonis, dimohon kepada pimpinan
perusahaan untuk menginformasikan pelaksanaaan pembayaran THR di perusahaan secara online ke
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melalui tautan smg.city/laporthr2.Dikatakan Sutrisno, adapun
ketentuan pemberian THR berdasarkan surat tembusan dari Gubernur Jawa Tengah kepada
kabupaten/kota yakni THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa
kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Dan pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan
kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pejanjian kerja waktu
tertentu."Sedangkan besaran THR Keagamaan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12
bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu kali upah. Dan bagi pekerja atau buruh
yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan
secara proporsional sesuai dengan perhitungan adalah masa kerja dikali satu bulan upah,"
paparnya.Sementara bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas,
upah satu bulan dihitung bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih,
upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari
raya keagamaan."Dan pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu
bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Lalu bagi pekerja
atau buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah satu bulan dihitung
berdasarkan upah rata-rala 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan," urainya."Namun, bagi
perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR
Keagamaan yang diatur tersebut maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai
dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah
dilakukan," imbuhnya.Selain itu, THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan.Sedangkan untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dapat berjalan
dengan baik, pihaknya mendorong perusahaan di wilayah masing-masing agar membayar THR
keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bagi perusahaan yang mampu
dihimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR
keagamaan."Serta untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR
Keagamaan, masing-masing daerah membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas)
Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 yang
terintegrasi melalui website kemnaker. qo. id," pungkasnya.Seperti diketahui, sebelumnya Ketua Apindo
Kota Semarang, Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mengimbau kepada perusahaan yang sudah berjalan
normal untuk membayarkan THR karyawannya dalam menyambut lebaran Idul Fitri.Dirinya juga meminta
kepada pengusaha yang belum mampu membayar THR bisa mengajak karyawannya untuk berdialog,
untuk mencari jalan keluar atau kesepakatan jangan sampai ditanggapi dengan aksi demo."Kalau demo,
bisa merugikan banyak pihak baik dari sisi pengusaha maupun pekerja sendiri. Balum lagi tentunya akan
mengganggu iklim bisnis di Kota Semarang menjadi tidak kondusif," katanya.
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Summary Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) membuka
posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Posko pengaduan ini dibuka di Gedung
Disnaker lantai 2 yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II No 1, Cikokol, Kota
Tangerang, yang akan dibuka mulai Rabu, 13 April 2022- Jumat, 29 April 2022. Kepala
Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan posko ini merujuk dari Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/1/HK.04/IV/2022 terkait
pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh
di perusahaan. "Sejauh ini, kami pun telah menyosialisasikan hak-hak tenaga kerja ke 8 ribu
perusahaan mikro dan makro yang ada di Kota Tangerang," ujarnya dalam keterangan yang
diterima, Rabu (3/4/2022).

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) membuka posko
pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).Posko pengaduan ini dibuka di Gedung Disnaker lantai 2 yang
terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II No 1, Cikokol, Kota Tangerang, yang akan dibuka mulai Rabu, 13
April 2022 - Jumat, 29 April 2022.Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan posko ini
merujuk dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/1/HK.04/IV/2022
terkait pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di
perusahaan."Sejauh ini, kami pun telah menyosialisasikan hak-hak tenaga kerja ke 8 ribu perusahaan
mikro dan makro yang ada di Kota Tangerang," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Rabu
(3/4/2022).Dijelaskan Ujang untuk perusahaan yang tidak mampu memberikan THR, dapat melakukan
dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan kekeluargaan.Sedangkan untuk perusahaan yang
yang mengalami keterlambatan pemberian THR, dapat dengan menunjukan bukti ketidakmampuan
membayar tepat waktu.Tentunya, hal ini juga turut melihat dari laporan keuangan yang transparan dan
melaporkan hasil kesepakatan tersebut ke pihak Disnaker.Sebagai informasi, pegawai di Kota Tangerang
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per-April 2022 untuk pekerja laki-laki tercatat sebanyak 177,813 ribu jiwa. Sedangkan pekerja perempuan
sebanyak 81,460 jiwa.Ujang menuturkan bagi para pekerja di Kota Tangerang yang miliki keluhan terkait
THR, dapat melakukan pengaduan hingga diskusi ke Kantor Disnaker.Terkait prosedur pelayanan sendiri,
Ujang menjelaskan nantinya akan menindaklanjuti proses tersebut setelah adanya penerimaan aduan,
dengan melakukan mediasi dan pemanggilan pada perusahaan yang bersangkutan.
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Summary Namun bagaimana jika kontrak pekerja habis sebelum Lebaran, apakah masih dapat THR?.
Kemnaker melalui Instagramnya menerangkan, pekerja yang kontraknya habis sebelum
Lebaran, maka tidak berhak mendapatkan THR. Bagaimana pula nasib pekerja yang
dirumahkan, apakah berhak mendapatkan THR?. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
2022 paling lambat yakni tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 paling lambat yakni tujuh hari sebelum Hari Raya Idul
Fitri.Hal itu sebagaimana dinyatakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah dalam Surat
Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan."Pemberian THR Keagamaan bagi
pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam
merayakan hari raya keagamaan," terang Menaker Ida Fauziyah dalam SE tersebut.THR bukan hanya hak
para pekerja yang berstatus tetap, tapi juga Pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, ataupun buruh
harian lepas.Dalam Permenaker No 6 tahun 2016 dijelaskan, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR
Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih secara terusmenerus.Peraturan ini tidak membedakan status pekerja apakah telah menjadi karyawan tetap,
karyawan kontrak, atau karyawan paruh waktu.Namun bagaimana jika kontrak pekerja habis sebelum
Lebaran, apakah masih dapat THR?Kemnaker melalui Instagramnya menerangkan, pekerja yang
kontraknya habis sebelum Lebaran, maka tidak berhak mendapatkan THR."Pekerja/buruh yang
mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT/kontrak) dan telah
berakhir masa kerjanya sebelum hari raya keagamaan, maka tidak berhak atas THR Keagamaan," ungkap
Kemnaker.Hal itu sebagaimana dasar hukum dalam pasal 7 ayat 3 Permenaker 6 Tahun 2016 tentang THR
Keagamaan bagi pekerja/buruh di Perusahaan.Nasib Pekerja yang Dirumahkan dan PHK sebelum
Lebaran?Bagaimana pula nasib pekerja yang dirumahkan, apakah berhak mendapatkan THR?Kemnaker
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menerangkan, dalam hal ini selama sudah memiliki masa kerja sebulan atau lebih secara terus menerus
dan masih memiliki hubungan kerja, maka berhak mendapatkan THR."Ya, selama memiliki masa kerja
sebulan atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja maka pengusaha wajib memberikan THR," terang
Kemnaker.Dalam Permenaker No 6 tahun 2016 pasal 7 disebutkan, bahwa pekerja/buruh yang
mengalami PHK terhitung sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan juga berhak menerima THR.Pasal
8 juga disebutkan bahwa pekerja buruh yang dipindah ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut,
juga berhak atas THR pada perusahaan yang baru apabila dari perusahaan yang lama belum
mendapatkan THR.Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Membayar atau TelatKemnaker melalui
Instagramnya menerangkan, perusahaan yang tidak patuh dalam membayar THR ini akan dikenakan
sanksi administratif sampai denda.Ketidakpatuhan pengusaha dalam pembayaran THR, sesuai Pasal 78
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dapat dikenakan sanksi.Sanksi
administratif, yakni berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara
sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.Pengenaan sanksi ini diberikan
secara bertahap dalam kurun waktu tertentu yang diberikan kepada pengusaha atas ketidakpatuhan
membayar THR.Sementara itu, apabila perusahaan terlambat membayar THR, maka akan dikenakan
denda 5% dari total yang harus dibayar. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan
pekerja/buruh.
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Summary Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan, perusahaan wajib mematuhi pembayaran THR
sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. "Pelanggaran pembayaran THR terus terjadi,
sampai saat ini masih ada perusahaan yang belum membayar THR 2021 kepada buruh," kata
Roy yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI. . Buruh
mendesak perusahaan-perusahaan agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2022
sesuai aturan yang berlaku. Minimal senilai satu bulan upah, tidak dicicil dan harus cair paling
lambat sepekan sebelum lebaran.

Buruh mendesak perusahaan-perusahaan agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2022 sesuai
aturan yang berlaku. Minimal senilai satu bulan upah, tidak dicicil dan harus cair paling lambat sepekan
sebelum lebaran.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan, perusahaan wajib mematuhi pembayaran THR sesuai
Permenaker Nomor 6 Tahun 2016."Perusahaan wajib membayar THR kepada pekerja atau buruh secara
tunai dan sekaligus. Sejak dulu Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembayaran THR ini tidak
mengatur THR boleh dicicil atau ditunda," katanya kepada Suara.com, secara tertulis, Rabu
(12/4/2022).Roy menegaskan, THR merupakan hak normatif untuk pekerja/buruh. Namun, selama
pandemi Covid-19 keterlambatan pembayaran THR kerap terjadi.Ada perusahaan-perusahaan yang
membayarkan THR tidak sesuai ketentuan, misalnya dengan cara dicicil. Dalihnya, kondisi perusahaan
terdampak pandemi."Pelanggaran pembayaran THR terus terjadi, sampai saat ini masih ada perusahaan
yang belum membayar THR 2021 kepada buruh," kata Roy yang juga menjabat sebagai Ketua Umum
Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI.Dalam hal ini, sambung Roy, ketegasan pemerintah dalam menegakkan
aturan THR sangat ditunggu oleh pekerja/buruh. Diharapkan, ketegasan pemerintah bisa membuat jera
para perusahaan nakal yang tidak mau membayar THR sesuai ketentuan."Sanksi keterlambatan
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pembayaran THR adalah denda, perusahaan yang tidak membayar THR diberikan sanksi administratif dari
teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha," jelas Roy.Menurut Roy, sanksi perlu ditegakkan
kepada perusahaan yang nakal tersebut sehingga aturan THR itu tidak hanya sebatas tulisan tapi menjadi
implementasi nyata. Roy tak ingin pekerja/buruh terus menjadi korban dari ketidaktegasan pemerintah.
Pemerintah didesak agar tidak ragu-ragu dalam memberikan sanksi."Kami akan mengawal pelaksanaan
pembayaran THR serta akan membuka posko pengaduan THR 2022 di setiap Kabupaten/kota dan
provinsi dan akan melakukan advokasi terhadap pekerja/buruh yang tidak dibayar mendapatkan THR
atau penangguhan pembayaran THR," tandas Roy.
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Summary Komisi bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) DPRD Jawa Timur mengimbau kepada para
pengusaha supaya memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan sesuai jadwal
dan tidak diangsur agar geliat dan kebangkitan ekonomi Jawa Timur semakin tumbuh.
Pemerintah juga harus pro aktif memastikan perusahaan membayar THR secara penuh dan
tidak telat," kata wakil ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih, Selasa (12/4/2022).
Bukan hanya itu, mantan ketua PW Fatayat NU Jawa Timur ini mengigatkan perusahaan
bahwa THR bukanlah hadiah yang diberikan sukarela, tapi kewajiban yang harus ditunaikan
perusahaan dan menjadi hak setiap karyawan. "Kami minta perusahaan perusahaan di Jawa
Timur, jangan sampai menunda-nunda waktu untuk memberikan THR kepada pekerja,"
harap politikus asal Mojokerto ini.

Komisi bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) DPRD Jawa Timur mengimbau kepada para pengusaha
supaya memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan sesuai jadwal dan tidak diangsur agar
geliat dan kebangkitan ekonomi Jawa Timur semakin tumbuh. "Kami berharap pada hari raya Idul Fitri
mendatang semua pekerja mendapatkan THR. Pemerintah juga harus pro aktif memastikan perusahaan
membayar THR secara penuh dan tidak telat," kata wakil ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah
Bafaqih, Selasa (12/4/2022). Menurut politikus asal Malang ini, selama 2 tahun terakhir pemerintah
sudah memberikan relaksasi kepada pengusaha, berupa keringanan mengenai pemberian THR kepada
pekerja atau buruh akibat dampak pandemi Covid-19.Namun pada tahun 2022 ini pengusaha kembali
harus memberikan THR sesuai ketentuan yang ada berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Pembayaran THR diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan dan Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan," jelas Hikmah Bafaqih. Bukan hanya itu, mantan ketua PW Fatayat NU Jawa
Timur ini mengigatkan perusahaan bahwa THR bukanlah hadiah yang diberikan sukarela, tapi kewajiban
yang harus ditunaikan perusahaan dan menjadi hak setiap karyawan. "Suka atau tidak, perusahaan
sedang lapang atau sulit, THR pekerja wajib dibayarkan," harap Hikmah Bafaqih. Anggota Komisi E
lainnya, Suwandy Firdaus meminta kepada para pengusaha untuk tidak menunda pemberian THR kepada
para pekerja atau buruh. "Kami minta perusahaan perusahaan di Jawa Timur, jangan sampai menundanunda waktu untuk memberikan THR kepada pekerja," harap politikus asal Mojokerto ini. Sebagaimana
imbauan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bahwa diharapkan pengusaha memberikan
THR kepada pekerja atau buruh maksimal H-7 lebaran. Oleh karenanya, Suwandy menekankan, untuk
segera melapor jika mengalami kesulitan. "Bila ada permasalahan terkait THR, pengusaha harus
menyampaikan kepada perwakilan serikat pekerja di dalam salah satu perusahaan tersebut. Sehingga
tidak timbul gejolak," tegas politikus Partai NasDem. Suwandy juga meminta kepada Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengawal pemberian THR ini. Bilamana terjadi
ketidakmampuan pembayaran oleh perusahaan, maka pemerintah langsung dapat menyelesaikan.
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"Bilamana terjadi penyimpangan atau ketidakmampuan pembayaran, Disnaker Jawa Timur dan
Kabupaten Kota wajib mendampingi dan menyelesaikannya. Supaya tidak ada permasalahan menjelang
H-7," pungkasnya. Masih di tempat yang sama, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur lainmya, Hartoyo
meminta semua perusahaan membayar penuh dan tidak telat THR kepada para pekerja. "Kami berharap
pada hari raya Idul Fitri mendatang semua pekerja mendapatkan THR. Pemerintah juga harus pro aktif
memastikan perusahaan membayar THR secara penuh dan tidak telat," pungkas politikus asal Fraksi
Partai Demokrat Jawa Timur.
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Summary Para pekerja di Kota Malang tentu berharap tunjangan hari raya (THR) bisa dicairkan sesuai
ketentuan. Jika ada keterlambatan atau malah tak mendapat THR, pekerja bisa melapor ke
pos pengaduan THR di kantor terpadu Block Office, Arjowinangun. Berbeda dengan tahun
sebelumnya, pencairan THR yang dilakukan perusahaan kepada pekerja tak boleh dicicil.
Artinya para pekerja bakal mendapatkan THR kurang lebih sebesar satu kali gaji.

Para pekerja di Kota Malang tentu berharap tunjangan hari raya (THR) bisa dicairkan sesuai ketentuan.
Yakni tepat waktu dan dibayarkan secara penuh alias tak boleh dicicil. Jika ada keterlambatan atau malah
tak mendapat THR, pekerja bisa melapor ke pos pengaduan THR di kantor terpadu Block Office,
Arjowinangun.Berbeda dengan tahun sebelumnya, pencairan THR yang dilakukan perusahaan kepada
pekerja tak boleh dicicil. Artinya para pekerja bakal mendapatkan THR kurang lebih sebesar satu kali
gaji.Di Kota Malang, total sebanyak 1.170 perusahaan yang diwajibkan membayar THR secara penuh
kepada para pekerja. Jumlah pekerjanya pun terbilang cukup banyak, mencapai 64 ribu orang. Tentu
pencairan THR ini tak mau ada kendala seperti telat pembayaran. Sebab, pemerintah pusat telah
memerintahkan kepada perusahaan bisa membayarkan THR paling lambat H-7 Lebaran.Untuk mengawal
hak pekerja mendapatkan THR, Dinas Ketenagakerjaan-Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Disnaker-PMPTSP) Kota Malang bakal melakukan monitoring. Bahkan mulai Senin lalu (11/5), mereka
telah mendirikan pos pengaduan THR di kantor terpadu Block Office, Arjowinangun. "Nanti di sana
dibantu tim dari bidang ketenagakerjaan bakal melayani pekerja yang nanti THR-nya memang belum
dicairkan," kata Plt Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Siti Mahmudah.Dia menambahkan, tempat
pengaduan tersebut memang baru didirikan tahun ini. Pada tahun lalu, pihaknya tak mendirikan pos
pengaduan dan lebih memilih laporan biasa ke bidang ketenagakerjaan. Evaluasi dari tahun lalu,
Mahmudah menyebut tidak ada laporan THR pekerja yang telat dibayarkan. Seluruh perusahaan yang
menjadi tempat mereka bekerja mampu membayarkan THR walau dengan sistem dicicil.Namun karena
kebijakan saat ini berbeda dalam sistem pencairan THR, Mahmudah meminta para perusahaan bisa
mencairkan THR tersebut tepat waktu. Dia juga berharap para pekerja yang memang belum THR hingga
Lebaran nanti bisa mengadu ke pos pengaduan yang telah didirikan. "Nanti kalau aduan masuk pasti kami
proses dengan memanggil pekerja tersebut dan perusahaan," tegas wanita berhijab itu.Adanya posko
pengaduan THR tersebut memang sangat dibutuhkan para pekerja. Ketua Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI) Kota Malang Suhirno menjelaskan, masalah THR adalah hak yang harus dibayarkan
perusahaan kepada pekerja. Jika tidak, menurutnya sudah termasuk pelanggaran yang merampas hak
pekerja. "Sesuai dengan Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) Nomor 6 Tahun 2016 tentang
THR kami tak ingin ada keterlambatan pembayaran, jika ada maka posko pengaduan yang ada kami
gunakan," katanya.Berkaca dari tahun lalu, pencairan THR tahun sedikit melegakan para pekerja.
Pasalnya pada tahun lalu pencairan THR diperbolehkan dengan cara dicicil. Untuk itu Suhirno ingin
pemegang kekuasaan perusahaan bisa melakukan persiapan sejak dini. Dengan itu, kesejahteraan
pekerja yang merupakan umat muslim bisa terjamiPara pekerja di Kota Malang tentu berharap tunjangan
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hari raya (THR) bisa dicairkan sesuai ketentuan. Yakni tepat waktu dan dibayarkan secara penuh alias tak
boleh dicicil. Jika ada keterlambatan atau malah tak mendapat THR, pekerja bisa melapor ke pos
pengaduan THR di kantor terpadu Block Office, Arjowinangun.Berbeda dengan tahun sebelumnya,
pencairan THR yang dilakukan perusahaan kepada pekerja tak boleh dicicil. Artinya para pekerja bakal
mendapatkan THR kurang lebih sebesar satu kali gaji.Di Kota Malang, total sebanyak 1.170 perusahaan
yang diwajibkan membayar THR secara penuh kepada para pekerja. Jumlah pekerjanya pun terbilang
cukup banyak, mencapai 64 ribu orang. Tentu pencairan THR ini tak mau ada kendala seperti telat
pembayaran. Sebab, pemerintah pusat telah memerintahkan kepada perusahaan bisa membayarkan
THR paling lambat H-7 Lebaran.Untuk mengawal hak pekerja mendapatkan THR, Dinas KetenagakerjaanPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang bakal melakukan
monitoring. Bahkan mulai Senin lalu (11/5), mereka telah mendirikan pos pengaduan THR di kantor
terpadu Block Office, Arjowinangun. "Nanti di sana dibantu tim dari bidang ketenagakerjaan bakal
melayani pekerja yang nanti THR-nya memang belum dicairkan," kata Plt Kepala Disnaker-PMPTSP Kota
Malang Siti Mahmudah.Dia menambahkan, tempat pengaduan tersebut memang baru didirikan tahun
ini. Pada tahun lalu, pihaknya tak mendirikan pos pengaduan dan lebih memilih laporan biasa ke bidang
ketenagakerjaan. Evaluasi dari tahun lalu, Mahmudah menyebut tidak ada laporan THR pekerja yang telat
dibayarkan. Seluruh perusahaan yang menjadi tempat mereka bekerja mampu membayarkan THR walau
dengan sistem dicicil.Namun karena kebijakan saat ini berbeda dalam sistem pencairan THR, Mahmudah
meminta para perusahaan bisa mencairkan THR tersebut tepat waktu. Dia juga berharap para pekerja
yang memang belum THR hingga Lebaran nanti bisa mengadu ke pos pengaduan yang telah didirikan.
"Nanti kalau aduan masuk pasti kami proses dengan memanggil pekerja tersebut dan perusahaan," tegas
wanita berhijab itu.Adanya posko pengaduan THR tersebut memang sangat dibutuhkan para pekerja.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Malang Suhirno menjelaskan, masalah THR adalah
hak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerja. Jika tidak, menurutnya sudah termasuk
pelanggaran yang merampas hak pekerja. "Sesuai dengan Permenaker (Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR kami tak ingin ada keterlambatan pembayaran, jika
ada maka posko pengaduan yang ada kami gunakan," katanya.Berkaca dari tahun lalu, pencairan THR
tahun sedikit melegakan para pekerja. Pasalnya pada tahun lalu pencairan THR diperbolehkan dengan
cara dicicil. Untuk itu Suhirno ingin pemegang kekuasaan perusahaan bisa melakukan persiapan sejak
dini. Dengan itu, kesejahteraan pekerja yang merupakan umat muslim bisa terjami
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Positive

Summary Inilah informasi Surat Edaran THR 2022 PDF dari Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia. Bagi Anda yang ingin download Surat Edaran THR 2022 PDF dan cek cara
perhitungan THR 2022, silakan simak artikel ini sampai tuntas. Tersaji di bawah ini link
download Surat Edaran THR 2022 PDF dari Menaker untuk memahami Peraturan THR 2022
dan cara perhitungan THR 2022. Bagi Anda yang ingin donwload Surat Edaran Menaker THR
2022 PDF, atau SE Nomor M/1/HK.04/IV/2022, silakan klik link PDF di bawah ini:.

Inilah informasi Surat Edaran THR 2022 PDF dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.Bagi Anda
yang ingin download Surat Edaran THR 2022 PDF dan cek cara perhitungan THR 2022, silakan simak artikel
ini sampai tuntas.Tersaji di bawah ini link download Surat Edaran THR 2022 PDF dari Menaker untuk
memahami Peraturan THR 2022 dan cara perhitungan THR 2022.Memasuki pertengahan Ramadhan
2022, mulai banyak netizen yang mencari info tentang Surat Edaran THR 2022.THR atau Tunjangan Hari
Raya memang menjadi salah satu hal yang dinanti-nantikan oleh para pekerja jelang Lebaran 2022
ini.Dengan memahami bagaimana aturan THR 2022, pekerja bisa tahu perhitungan THR 2022 dan bisa
menghitung besaran THR yang diterima nanti.Terkait Surat Edaran THR 2022, Menteri Ketenagakerjaan
RI telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Di dalam Surat
Edaran THR 2022 tersebut, dijelaskan beragai ketentuan terkait pembayaran THR yang wajib diberikan
perusahaan pada pekerja.Di antara informasi yang terdapat di Surat Edaran Menaker tentang THR 2022
di bawah ini adalah: siapa saja yang berhak mendapatkan THR, besaran THR, hingga cara perhitungan
THR 2022.Bagi Anda yang ingin donwload Surat Edaran Menaker THR 2022 PDF, atau SE Nomor
M/1/HK.04/IV/2022, silakan klik link PDF di bawah ini: KLIK DI SINIDemikian informasi Surat Edaran THR
2022 PDF dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.***
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Positive

Summary Organisasi buruh di Jawa Barat meminta perusahaan untuk melaksanakan pembayaran
tunjangan hari raya (THR) paling lambat satu minggu sebelum Lebaran dan tanpa dicicil.
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI/Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat Roy Jinto
menyatakan, pihaknya meminta agar perusahaan membayar THR 2022 sesuai ketentuan
yang berlaku. "Kewajiban membayar THR ini sangat jelas diatur dalam Permenaker 6 Tahun
2016, dimana perusahaan wajib membayar THR kepada pekerja atau buruh secara tunai dan
sekaligus," jelas dia. Menurut dia, sejak dulu Permenaker 6 Tahun 2016 tentang Pembayaran
THR tidak mengatur THR boleh dicicil atau ditunda.

Organisasi buruh di Jawa Barat meminta perusahaan untuk melaksanakan pembayaran tunjangan hari
raya (THR) paling lambat satu minggu sebelum Lebaran dan tanpa dicicil. Mereka juga meminta
pemerintah tegas memberi sanksi kepada perusahaan nakal.Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK
SPSI/Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat Roy Jinto menyatakan, pihaknya meminta agar perusahaan
membayar THR 2022 sesuai ketentuan yang berlaku. Di mana, minimal 1 bulan upah dan dibayarkan
paling lambat 1 minggu sebelum hari Raya Idul Fitri."Kewajiban membayar THR ini sangat jelas diatur
dalam Permenaker 6 Tahun 2016, dimana perusahaan wajib membayar THR kepada pekerja atau buruh
secara tunai dan sekaligus," jelas dia.Menurut dia, sejak dulu Permenaker 6 Tahun 2016 tentang
Pembayaran THR tidak mengatur THR boleh dicicil atau ditunda. Sementara sampai saat ini ada
pelanggan pembayaran THR dan terus terjadi sampai saat ini."Masih ada perusahaan yang belum
membayar THR 2021 kepada buruh. Ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan THR sangat
ditunggu oleh pekerja/buruh, sehingga sanksi tersebut akan berdampak efek jera terhadap perusahaanperusahaan yang yang nakal," jelas dia.
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Neutral

Summary Hal itu sebagaimana dinyatakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah dalam
Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. THR bukan hanya hak
para pekerja yang berstatus tetap, tapi juga Pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer,
ataupun buruh harian lepas. Dalam Permenaker No 6 tahun 2016 dijelaskan, pengusaha
diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa
kerja 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus. Namun bagaimana jika kontrak pekerja
habis sebelum Lebaran, apakah masih dapat THR?

Ibadah puasa Ramadhan 1443 hijriah sudah memasuki hari ke 13. Itu artinya umat muslim tak lama lagi
akan merayakan hari raya Idul Fitri 1443 hijriah.Hal yang paling ditunggu oleh pekerja adalah THR.
Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 paling lambat yakni tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Hal itu sebagaimana dinyatakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah dalam Surat Edaran
(SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. "Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan
upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya
keagamaan," terang Menaker Ida Fauziyah dalam SE tersebut. THR bukan hanya hak para pekerja yang
berstatus tetap, tapi juga Pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, ataupun buruh harian lepas.
Dalam Permenaker No 6 tahun 2016 dijelaskan, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan
kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih secara terusmenerus.Peraturan ini tidak membedakan status pekerja apakah telah menjadi karyawan tetap,
karyawan kontrak, atau karyawan paruh waktu.Kemnaker melalui Instagramnya menerangkan,
perusahaan yang tidak patuh dalam membayar THR ini akan dikenakan sanksi administratif sampai
denda. Ketidakpatuhan pengusaha dalam pembayaran THR, sesuai Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP)
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Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dapat dikenakan sanksi.Sanksi administratif, yakni berupa
teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi dan pembekuan kegiatan usaha. Pengenaan sanksi ini diberikan secara bertahap dalam kurun
waktu tertentu yang diberikan kepada pengusaha atas ketidakpatuhan membayar THR.Namun
bagaimana jika kontrak pekerja habis sebelum Lebaran, apakah masih dapat THR? Kemnaker melalui
Instagramnya menerangkan, pekerja yang kontraknya habis sebelum Lebaran, maka tidak berhak
mendapatkan THR. "Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT/kontrak) dan telah berakhir masa kerjanya sebelum hari raya keagamaan, maka tidak
berhak atas THR Keagamaan," ungkap Kemnaker.Hal itu sebagaimana dasar hukum dalam pasal 7 ayat 3
Permenaker 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di Perusahaan.Bagaimana pula
nasib pekerja yang dirumahkan, apakah berhak mendapatkan THR? Kemnaker menerangkan, dalam hal
ini selama sudah memiliki masa kerja sebulan atau lebih secara terus menerus dan masih memiliki
hubungan kerja, maka berhak mendapatkan THR. "Ya, selama memiliki masa kerja sebulan atau lebih dan
masih memiliki hubungan kerja maka pengusaha wajib memberikan THR," terang Kemnaker. Dalam
Permenaker No 6 tahun 2016 pasal 7 disebutkan, bahwa pekerja/buruh yang mengalami PHK terhitung
sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan juga berhak menerima THR.Pasal 8 juga disebutkan bahwa
pekerja buruh yang dipindah ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, juga berhak atas THR pada
perusahaan yang baru apabila dari perusahaan yang lama belum mendapatkan THR.
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Positive

Summary Organisasi buruh di Jawa Barat meminta perusahaan melaksanakan pembayaran tunjangan
hari raya (THR) paling lambat satu minggu sebelum Lebaran dan tanpa dicicil. Ketua Umum
Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI/Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat Roy Jinto menyatakan,
pihaknya meminta agar perusahaan membayar THR 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kewajiban membayar THR ini sangat jelas diatur dalam Permenaker 6 Tahun 2016, dimana
perusahaan wajib membayar THR kepada pekerja atau buruh secara tunai dan sekaligus,"
jelas dia. Menurut dia, sejak dulu Permenaker 6 Tahun 2016 tentang Pembayaran THR tidak
mengatur THR boleh dicicil atau ditunda.

Organisasi buruh di Jawa Barat meminta perusahaan melaksanakan pembayaran tunjangan hari raya
(THR) paling lambat satu minggu sebelum Lebaran dan tanpa dicicil. Pemerintah diminta tegas memberi
sanksi kepada perusahaan nakal.Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI/Ketua DPD KSPSI Provinsi
Jawa Barat Roy Jinto menyatakan, pihaknya meminta agar perusahaan membayar THR 2022 sesuai
ketentuan yang berlaku. Di mana, minimal 1 bulan upah dan dibayarkan paling lambat 1 minggu sebelum
Hari Raya Idul Fitri."Kewajiban membayar THR ini sangat jelas diatur dalam Permenaker 6 Tahun 2016,
dimana perusahaan wajib membayar THR kepada pekerja atau buruh secara tunai dan sekaligus," jelas
dia.Menurut dia, sejak dulu Permenaker 6 Tahun 2016 tentang Pembayaran THR tidak mengatur THR
boleh dicicil atau ditunda. Sementara sampai saat ini ada pelanggan pembayaran THR dan terus terjadi
sampai saat ini."Masih ada perusahaan yang belum membayar THR 2021 kepada buruh. Ketegasan
pemerintah dalam menegakkan aturan THR sangat ditunggu oleh pekerja/buruh, sehingga sanksi
tersebut akan berdampak efek jera terhadap perusahaan-perusahaan yang yang nakal," jelas dia.
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Positive

Summary Sebelum membahas penjelasan Bantuan Subsidi Upah 2022 dari Menaker, penjelasan
mengenai rencana pencairan Bantuan Subsidi Upah 2022 yang akan segera cair ini
disampaikan oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers PPKM
hari Senin, 4 April 2022. : Link Login Dashboard Penerima BSU Subsidi Gaji 2022, Ayo Cek
Nama Kamu!. Di sinilah pencairan dana Bantuan Subsidi Upah 2022 berperan. : Kriteria
Penerima BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022, Perhatikan Bidang Pekerjaanmu. Tentu,
kabar terbaru terkait Bantuan Subsidi Upah 2022 kini banyak dicari masyarakat yang
merupakan pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta. Bantuan Subsidi Upah atau biasa
disingkat BSU 2022 dikabarkan akan cair dalam waktu dekat.

Bantuan Subsidi Upah atau biasa disingkat BSU 2022 dikabarkan akan cair dalam waktu dekat. Pada
proses pencairan Bantuan Subsidi Upah 2022 ini terdapat tiga tahapan pemberitahuan yang akan
diterima para calon penerima Bantuan Subsidi Upah.Tentu, kabar terbaru terkait Bantuan Subsidi Upah
2022 kini banyak dicari masyarakat yang merupakan pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta. Kabar
Bantuan Subsidi Upah 2022 yang rencananya akan segera dicairkan dalam waktu dekat ini, telah
dikonfirmasi langsung oleh Presiden dan Menteri terkait.Sebelum membahas penjelasan Bantuan Subsidi
Upah 2022 dari Menaker, penjelasan mengenai rencana pencairan Bantuan Subsidi Upah 2022 yang akan
segera cair ini disampaikan oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers PPKM
hari Senin, 4 April 2022.: Link Login Dashboard Penerima BSU Subsidi Gaji 2022, Ayo Cek Nama Kamu!BSU
Kapan Cair 2022? Ini Bocoran dari Kemnaker dan Cek Daftar Penerima di Sini!Dalam pemaparannya,
Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Bantuan Subsidi Upah 2022 ini masih dalam tahap pematangan.
Pematangan Bantuan Subsidi Upah 2022 ini ia utarakan sesuai dengan arahan langsung dari Presiden
Jokowi. "Tadi ada arahan Bapak Presiden terkait program Bantuan Subsidi Upah 2022 atau BSU ini agar
terus dimatangkan," ucap Airlangga Hartarto.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan
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bahwa tren kasus positif maupun angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia telah mengalami
penurunan secara signifikan. Meski begitu, dampak ekonomi dari pandemi masih terasa. Di sinilah
pencairan dana Bantuan Subsidi Upah 2022 berperan.: Kriteria Penerima BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan
2022, Perhatikan Bidang Pekerjaanmu
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Neutral

Summary Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja kembali menyalurkan BSU Subsidi gaji
sebesar Rp1 juta, Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) ini akan dicairkan secara bertahap.
SINARJATENG.COM- BSU Kemnaker segera cair, bagi Anda yang sudah mendaftarkan
namanya, berikut ini panduan cara mudah cek BSU. Dana tersebut akan dicairkan melalui
rekening bank himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN dan BCA. Saat ini Kemenaker masih
membahas mekanisme pencairan bersama bank penyalur dan BPJS Ketenagakerjaan.

SINARJATENG.COM - BSU Kemnaker segera cair, bagi Anda yang sudah mendaftarkan namanya, berikut
ini panduan cara mudah cek BSU. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja kembali menyalurkan
BSU Subsidi gaji sebesar Rp1 juta, Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) ini akan dicairkan secara bertahap. Dana
tersebut akan dicairkan melalui rekening bank himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN dan BCA. Saat ini
Kemenaker masih membahas mekanisme pencairan bersama bank penyalur dan BPJS
Ketenagakerjaan.Untuk itu segera siapkan data Anda untuk verifikasi agar memudahkan proses
pencairan dana dan tidak mengalami gagal transfer. Bagi karyawan yang memenuhi persyaratan,
nantinya masing-masing akan menerima bantuan subsidi Rp1 juta. Pencairannya akan dilakukan secara
kolektif melalui rekening bank himbara.

169

Title

THR Harus Dibayarkan Tujuh Hari Sebelum Lebaran

Author

_noname

Media

Suarabaru.id

Reporter

Date

13 April 2022

Tone

Link

http://suarabaru.id/2022/04/13/thr-harus-dibayarkan-tujuh-hari-sebelum-lebaran

Neutral

Summary Jelang Lebaran kali ini, pihak perusahaan diminta membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR),
kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelumnya. "Maka dari itu, pengusaha harus
memberikan THR pada pekerja, sesuai aturan THR diberikan paling lambat tujuh hari
sebelum Lebaran," kata Agus Sarwono dalam keterangannya di Temanggung, Selasa
(12/4/2022). Jika tidak membayar THR, pihak perusahaan terancam sanksi, mulai teguran
hingga pembekuan operasional. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker)
Kabupaten Temanggung, Agus Sarwono mengatakan, pemberian THR adalah kewajiban dari
pengusaha pada pekerja.

Jelang Lebaran kali ini, pihak perusahaan diminta membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR), kepada
pekerja paling lambat tujuh hari sebelumnya. Jika tidak membayar THR, pihak perusahaan terancam
sanksi, mulai teguran hingga pembekuan operasional.Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
(Dinperinaker) Kabupaten Temanggung, Agus Sarwono mengatakan, pemberian THR adalah kewajiban
dari pengusaha pada pekerja."Maka dari itu, pengusaha harus memberikan THR pada pekerja, sesuai
aturan THR diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran," kata Agus Sarwono dalam
keterangannya di Temanggung, Selasa (12/4/2022).Dijelaskan dia, saat ini ada 678 badan usaha swasta
atau perusahaan di Temanggung. Badan usaha itu dari mulai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
dengan jumlah pekerja mencapai 22.906 orang.Sedangkan untuk skala sedang sampai dengan besar,
terdapat 94 perusahaan, dengan jumlah karyawan 18.045 orang. "Saat ini tercatat ada 40.951 pekerja
yang harus mendapat THR," jelasnya.Disampaikan juga, Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker)
telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022, tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan."Kami mengimbau untuk
perusahaan yang mampu, membayar THR lebih awal sebelum batas waktu yang telah disepakati," tegas
Agus.Berdasar aturan, imbuhnya, THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di
perusahaan, minimal satu bulan atau lebih. Selain itu juga pekerja yang memiliki perjanjian hubungan
kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu, ataupun tidak tentu.Untuk pekerja atau buruh
yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan pekerja
atau buruh dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai
perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan, dan dikali besaran gaji satu bulan.Dikemukakan
Agus, besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas, dapat
dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir, sebelum hari raya
keagamaan."Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil,"
tuturnya.Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja. Untuk perusahaan yang
sudah menetapkan besaran nilai THR Keagamaan pada kontrak atau perjanjian kerja sama, peraturan
perusahaan atau kebiasaan tertentu, THR dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian atau
kebiasaan yang berlaku di perusahaan itu.Agus menyampaikan juga, perusahaan yang tidak memberikan
THR pada pekerjanya, akan mendapat sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasional. Sanksi
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ini diatur pada Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, di mana
perusahaan akan dikenakan sanksi, apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya.Dinperinaker
sendiri telah membentuk pos Pelayanan Konsultasi dan Penegakkan Hukum THR 2022, aduan terkait
dengan THR.Riyan

171

Title

Kemenaker Sosialisasikan Posko Pengaduan THR Berbasis Online,
Berikut Akses Linknya Dibawah ini

Author

_noname

Media

Radar Cirebon

Reporter

Date

13 April 2022

Tone

Link

http://www.radarcirebon.com/2022/04/14/kemenaker-sosialisasikan-posko-pengaduanthr-berbasis-online-berikut-akses-linknya-dibawah-ini

Negative

Summary Menurut Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker Haiyani Rumondang, layanan Posko Pengaduan
THR berbasis web ini dibuat untuk mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan,
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran THR.>. Adanya layanan/kanal Posko
Pengaduan THR berbasis web ini kata Haiyani, tidak hanya menjadi sarana bagi
pekerja/buruh untuk mengadukan permasalahan THR. Aplikasi Posko Pengaduan THR
Keagamaan Tahun 2022, mulai disosialisasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. "Poskoposko THR yang telah ada di daerah inilah nantinya yang akan menindaklanjuti apabila
terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pembayaran THR," katanya.

Aplikasi Posko Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022, mulai disosialisasikan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan.Menurut Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker Haiyani Rumondang, layanan Posko
Pengaduan THR berbasis web ini dibuat untuk mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan,
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran THR.>Sesuai SE Menaker M/1/HK.04/IV/2022 pada 6
April lalu, THR itu menjadi hak pekerja. Karena itu, dalam pelaksanaannya perlu dikawal dengan baik oleh
para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia.Haiyani mengatakan, secara teknis THR
Keagamaan yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja tahun 2022 ini sangat berbeda dibandingkan
dengan pemberian THR tahun 2020 dan 2021.Kebijakan pemberian THR 2022 dikembalikan pada
pemberian THR pada tahun-tahun sebelumnya."Tentu ada dinamika nanti ya. Selain tugas bapak/ibu
untuk mengawal pemberian THR, dinamikanya nanti yakni merespon melalui Posko, melaksanakan
pengaduan dan bagaimana cara menerapkan aturan tersebut," ujar Haiyani Rumondang, Rabu, 13 April
2022.Haiyani Rumondang menjelaskan dalam mengawal pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan ini,
pihaknya tak dapat bekerja sendiri.>Sangat diperlukan komitmen, kordinasi yang baik dan efektif antara
pusat dan daerah agar segala permasalahan terkait pembayaran THR ini dapat diselesaikan dengan
baik."Posko-posko THR yang telah ada di daerah inilah nantinya yang akan menindaklanjuti apabila
terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pembayaran THR," katanya.Adanya layanan/kanal Posko
Pengaduan THR berbasis web ini kata Haiyani, tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja/buruh untuk
mengadukan permasalahan THR.Web tersebut juga dapat menjadi rujukan perusahaan untuk mencari
informasi dan berkonsultasi terkait pembayaran THR berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.

172

Title

Tanggal 15 April Hari Apa? Ada Peringatan Wafat Isa Al
Masih

Author

Tim detikcom

Media

Detik

Reporter

Date

13 April 2022

Tone

Link

http://news.detik.com/berita/d-6030503/tanggal-15-april-hari-apa-ada-peringatan-wafatisa-al-masih

Negative

Summary Sabtu, 1 Januari 2022: Tahun Baru 2022 Selasa, 1 Februari 2022: Tahun Baru Imlek 2573
Kongzili Senin, 28 Februari 2022: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW Kamis, 3 Maret 2022:
Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 Jumat, 15 April 2022: Wafat Isa Al Masih/Wafat Yesus
Kristus/Jumat Agung Minggu, 1 Mei 2022: Hari Buruh Internasional Senin dan Selasa, 2-3 Mei
2022: Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Senin, 16 Mei 2022: Hari Raya Waisak 2566 BE Kamis,
26 Mei 2022: Kenaikan Isa Al Masih/Kenaikan Yesus Kristus Rabu, 1 Juni 2022: Hari Lahir
Pancasila Sabtu, 9 Juli 2022: Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah Sabtu, 30 Juli 2022: Tahun Baru
Islam 1444 Hijriah Rabu, 17 Agustus 2022: Hari Kemerdekaan RI Sabtu, 8 Oktober 2022:
Maulid Nabi Muhammad SAW Minggu, 25 Desember 2022: Hari Raya Natal. Dari daftar libur
di atas, tanggal 15 April adalah hari Wafat Isa Al Masih atau Jumat Agung. Tanggal 15 April
hari apa mulai banyak dicari tahu. Kamis Putih, saat Yesus mengadakan Perjamuan Malam
terakhir bersama para murid-Nya Jumat Agung, saat Yesus diadili dan dijatuhi hukuman mati
oleh Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan.

Tanggal 15 April hari apa mulai banyak dicari tahu. Hal ini karena pada bulan April 2022 ini, hanya
terdapat satu tanggal merah atau hari libur.Diketahui penetapan hari libur nasional dituangkan dalam
Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yaitu SKB Menteri Agama nomor 375 Tahun 2022, Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas SKB Menag, Menaker dan Menpan RB nomor 963
tahun 2021, nomor 3 tahun 2021 dan nomor 4 tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama
tahun 2022.Dalam SKB 3 Menteri terbaru dimuat daftar hari libur nasional dan cuti bersama tahun
2022.Sabtu, 1 Januari 2022: Tahun Baru 2022 Selasa, 1 Februari 2022: Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
Senin, 28 Februari 2022: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW Kamis, 3 Maret 2022: Hari Suci Nyepi Tahun
Baru Saka 1944 Jumat, 15 April 2022: Wafat Isa Al Masih/Wafat Yesus Kristus/Jumat Agung Minggu, 1
Mei 2022: Hari Buruh Internasional Senin dan Selasa, 2-3 Mei 2022: Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Senin,
16 Mei 2022: Hari Raya Waisak 2566 BE Kamis, 26 Mei 2022: Kenaikan Isa Al Masih/Kenaikan Yesus Kristus
Rabu, 1 Juni 2022: Hari Lahir Pancasila Sabtu, 9 Juli 2022: Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah Sabtu, 30 Juli
2022: Tahun Baru Islam 1444 Hijriah Rabu, 17 Agustus 2022: Hari Kemerdekaan RI Sabtu, 8 Oktober 2022:
Maulid Nabi Muhammad SAW Minggu, 25 Desember 2022: Hari Raya NatalCuti bersama:29 April, 4 Mei,
5 Mei dan 6 Mei 2022: Hari Raya Idul Fitri 1443 HijriahDari daftar libur di atas, tanggal 15 April adalah
hari Wafat Isa Al Masih atau Jumat Agung. Jumat Agung merupakan hari Jumat sebelum Minggu Paskah,
yang bertujuan memperingati penyaliban Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib dan penguburan
Yesus.Jumat Agung adalah satu dari lima bagian dalam pekan suci umat Kristiani untuk memperingati
kematian Yesus. Pekan suci ini terdiri dari:Minggu Palma (Palem), saat Yesus masuk kota Yerusalem dan
disambut serta dielu-elukan sebagai seorang raja. Kamis Putih, saat Yesus mengadakan Perjamuan
Malam terakhir bersama para murid-Nya Jumat Agung, saat Yesus diadili dan dijatuhi hukuman mati oleh
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Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Sabtu Suci, saat Yesus turun ke tempat penantian,
ke dunia orang mati, untuk mengabarkan Injil. Hari Minggu Paskah, saat Yesus bangkit kembali dari antara
orang matiDilansir situs resmi Kementerian Agama (Kemenag RI), perayaan Jumat Agung adalah
pengingat serta dorongan bahwa Kristus senantiasa mencintai dan memelihara seluruh dunia, mengatasi
kematian dengan kehidupan, menaklukkan ketakutan dan ketidakpastian dengan harapan.Tanggal 15
April 2022 hari apa? Selain ada libur nasional peringatan Wafat Isa Al-Masih, diperingati juga Hari Zeni.
Simak informasinya di halaman berikut ini.Tanggal 15 April Hari Apa? Ada Peringatan Hari ZeniDiketahui
Zeni merupakan salah satu korps tertua di jajaran TNI Angkatan Darat (AD). Dilansir laman resmi TNI AD,
Zeni berasal dari bahasa Belanda 'Genie' yang memiliki arti pandai/banyak kecerdikannya. Zeni memiliki
peran penting dalam Angkatan Darat, termasuk bantuan tempur yang melancarkan pergerakan pasukan
dan lainnya.Zeni berperan aktif dalam membantu tugas pasukan Angkatan Darat. Selain membantu
pasukan AD dalam hal tempur, Zeni juga memiliki sejumlah tugas lain di antaranya:Konstruksi prasarana
militer, khususnya di daratan Pembangunan perkubuan, khususnya konstruksi dan destruksi militer di
medan perang Penyamaran atau kamuflase Penyelidikan Penjinakan badan peledak (Jihandak)
Penyediaan fasilitas hidup di lapangan bagi pasukan
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Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak Asosiasi
Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (AP2TKI) bersama-sama mencegah
pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non prosedural. "Mohon kerjasama yang
baik antara Disnakertrans Provinsi, Kabupaten/Kota dan AP2TKI dalam menyiapkan CPMI
yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri," ujar mantan Irbansus pada
Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, saat memberikan sambutan pada acara
Pelantikan DPD AP2TKI Nusa Tenggara Barat di Kantor BLKLN Lombok Mandiri di Banyumulek
Lombok Barat, Selasa malam (12/4/2022). Ia menyampaikan selamat kepada pengurus DPD
AP2TKI periode ke II yang terpilih dan berharap ke depannya agar selalu bersinergi/
berkolaborasi dengan Disnakertrans Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara
Barat dalam upaya menyiapkan CPMI yang kompeten. Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu
Aryadi, S.Sos, MH mengingatkan pentingnya penguatan kolaborasi dan sinergi antara AP2TKI
dengan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sekaligus
mewujudkan program Zero Unprosedural PMI.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak Asosiasi Pengelola Pelatihan
Tenaga Kerja Indonesia (AP2TKI) bersama-sama mencegah pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) Non prosedural.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Nusa Tenggara Barat, I Gede
Putu Aryadi, S.Sos, MH mengingatkan pentingnya penguatan kolaborasi dan sinergi antara AP2TKI
dengan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sekaligus mewujudkan
program Zero Unprosedural PMI."Mohon kerjasama yang baik antara Disnakertrans Provinsi,
Kabupaten/Kota dan AP2TKI dalam menyiapkan CPMI yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja luar
negeri," ujar mantan Irbansus pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, saat memberikan
sambutan pada acara Pelantikan DPD AP2TKI Nusa Tenggara Barat di Kantor BLKLN Lombok Mandiri di
Banyumulek Lombok Barat, Selasa malam (12/4/2022).Ia menyampaikan selamat kepada pengurus DPD
AP2TKI periode ke II yang terpilih dan berharap ke depannya agar selalu bersinergi/ berkolaborasi dengan
Disnakertrans Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat dalam upaya menyiapkan CPMI
yang kompeten. Tak lupa juga Gede mengucapkan terima kasih kepada Ketua APJATI sekaligus Pengelola
BLKLN Lombok Mandiri yang telah berkontribusi besar dalam menyiapkan CPMI kompeten sesuai
kebutuhan pasar kerja luar negeri."LPKS di Provinsi Nusa Tenggara Barat tumbuh seperti jamur di musim
hujan, ada sekitar 328 LPKS yang memiliki izin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota.
Namun, hanya 225 yang sudah terakreditasi. Ada 48 BLK komunitas yang sudah berdiri di Nusa Tenggara
Barat dan hanya 25 sudah terakreditasi. Jadi, masih banyak LPKS dan BLK komunitas yang perlu
ditertibkan," jelas GedePada kesempatan itu, Gede menjelaskan ada temuan kasus LPKS yang justru ikut
merekrut CPMI secara non prosedural. LPKS tersebut mengeluarkan sertifikat pelatihan tanpa melakukan
pelatihan. Jadi, peserta cukup menyerahkan uang dan foto, kemudian terbit sertifikat seperti yang
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dikeluarkan oleh BNSP."Hal hal seperti inilah yang sedang kami tertibkan, dan kami minta keterlibatan
dari Asosiasi bersama stakeholder terkait lainnya untuk mengintensifkan pembinaan dan juga
pengawasan," ungkapnya.Kaitan MoU dengan Malaysia, Mantan Kepala Dinas Kominfotik Nusa Tenggara
Barat memaparkan satu-satunya daerah yang mendesak Menteri Ketenagakerjaan RI agar segera
membuka penempatan ke Negara Malaysia adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada 2 aspek yang
menjadi fokus pemerintah, yaitu gaji/upah dan perlindungan. Seluruh CPMI yang berangkat harus melalui
jalur prosedural dan mulai menerapkan UU 18 tahun 2017 tentang perlindungan pra penempatan, saat
penempatan dan pasca penempatan.Berdasarkan penjelasan yang ada di MoU tersebut, CPMI yang
bekerja di Malaysia boleh menggunakan alat komunikasi, paspor tidak boleh ditahan dan bagi yang
bekerja di sektor informal tidak boleh bekerja di keluarga yang anggotanya melebihi 6 orang. Proses
penempatan harus melalui satu kamar agar yang berangkat benar-benar ada perlindungan. Untuk
penempatan Malaysia, Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang menunggu penunjuk teknis
dari Kemnaker RI."Kami mengajak kabupaten kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bekerja
sama dengan asosiasi dan stake holders terkait, sehingga informasi terkait pasar kerja luar negeri dan
menjadi PMI yang sukses harus benar-benar dibooming kan, diseminasi kan dan ditularkan sampai ke
tingkat desa. Sehingga tidak terjebak iming-iming calo dan mafia," pungkasnya.Sementara itu, Ketua
Umum AP2TKI, Hj. Lolynda Usman, SE, MH menyampaikan Hj. Siti Islamiah menjadi Ketua DPD AP2TKI
Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode II masa bhakti tahun 2022-2027 yang disahkan dalam Surat
Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengelola Pelatihan TKI (DPP AP2TKI) Nomor: 021/Nusa
Tenggara Barat/DPD/AP2TKI/4/2022 tentang Pengangkatan Dewan Pengurus Dewan Daerah Pengelola
Pelatihan TKI Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti Tahun 2022-2027."Sesuai hasil rapat dari kawan-kawan
BLKLN yang ada di Nusa Tenggara Barat, maka disepakati Hj. Siti Islamiah yang menjadi ketua," jelas Ketua
Umum AP2TKI.Ketua Umum AP2TKI menjelaskan tugas dan fungsi sebagaimana porsinya, silahkan
berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, Kabupaten/Kota. AP2TKI berharap
bisa menciptakan anak-anak Nusa Tenggara Barat yang kompeten. Jadi, tidak ada satupun CPMI yang
bekerja di luar negeri tanpa kompetensi. Ke depannya, AP2TKI ingin membuat sistem online dan
terpantau, sehingga terdata dengan baik peserta yang lulus dan kompeten dalam bekerja."AP2TKI kurang
lebih sudah berumur 32 tahun. Di Nusa Tenggara Barat sudah periode yg ke II artinya mencapai 10 tahun,
tetapi sempat terhenti karena pandemi kemarin. Sehingga ke depannya bisa kembali normal dan para
peserta pelatihan ini bisa segera ditempatkan," ujar Hj. Lolynda Usman, SE, MH.Lolynda juga berharap
AP2TKI Prov. Nusa Tenggara Barat memberikan laporan hasil kegiatan kepada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat per enam bulan sekali terkait data sertifikasi. Selain itu,
pengurus AP2TKI perlu melakukan pendekatan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk
mendapatkan informasi terkait jumlah BLKLN atau LPKLN yang mendapatkan izin. Perlunya sinkronisasi
data antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, UP3 dan AP2TKI."Jadi, AP2TKI dapat memantau dan
mengarahkan BLKLN atau LPKLN untuk menjadi anggota, sehingga bisa mempertanggungjawabkan
kompetensi dari lulusannya," ujarnya
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Summary Seperti yang telah dikabarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui
peluncuran Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya 2022 mengacu pada Surat Edaran
(SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 pada tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian
THR Keagamaan tahun 2022. Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan tahun 2022 tersebut
diperuntukan untuk pekerja/buruh di perusahaan. "THR itu hak pekerja dan kewajiban
pengusaha. THR atau Tunjangan Hari Raya merupakan hak pendapatan pekerja yang wajib
dibayarkan pihak swasta sebagai pelaku usaha, lantas bagaimana cara menghitung THR?.

THR atau Tunjangan Hari Raya merupakan hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan pihak swasta
sebagai pelaku usaha, lantas bagaimana cara menghitung THR?Seperti yang telah dikabarkan oleh
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui peluncuran Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya
2022 mengacu pada Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 pada tanggal 6 April 2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan tahun 2022.Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan tahun
2022 tersebut diperuntukan untuk pekerja/buruh di perusahaan.Surat Edaran (SE) disampaikan oleh
Menteri Ketenagakerjaan dalam konferensi pers Menaker pada tanggal 8 April di Jakarta."THR itu hak
pekerja dan kewajiban pengusaha. Di tahun ini, karena situasi ekonomi sudah lebih baik, kami kembalikan
besaran THR kepada aturan semula, yaitu 1 bulan gaji bagi yang sudah bekerja minimal 12 bulan. Bagi
yang kurang dari 12 bulan, ya dihitung secara proporsional. Tanpa dicicil, alias kontan," Ujar Menaker Ida
Fauziyah.Lanjutnya, Menaker menegaskan bahwa THR yang diberikan tidak terpaku hanya pada hak
pekerja yang berstatus tetap.Pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, buruh harian lepas, supir,
bahkan pekerja rumah tangga berhak mendapatkan THR.Posko THR disiapkan oleh Menaker untuk
menangani pengaduan serta konsultasi, baik dari pekerja maupun pelaku usaha.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU
2022 untuk 8,8 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam menentukan penerima BSU 2022, Kemnaker menggunakan basis data pekerja yang
telah melalui proses verifikasi dan validasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini pun banyak
pekerja yang bertanya-tanya apakah masuk dalam kategori yang lolos verifikasi dan validasi
BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat BSU 2022. Untuk mengetahui apakah lolos proses
verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan atau tidak, pekerja bisa cek melalui situs
bsu.bpjsketenagakerjaaan.go.id. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa selain aktif sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan, pekerja harus memenuhi beberapa syarat lain untuk dapat
BSU 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 untuk 8,8
juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.Dalam menentukan penerima
BSU 2022, Kemnaker menggunakan basis data pekerja yang telah melalui proses verifikasi dan validasi
dari BPJS Ketenagakerjaan.Saat ini pun banyak pekerja yang bertanya-tanya apakah masuk dalam
kategori yang lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat BSU 2022.Untuk mengetahui
apakah lolos proses verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan atau tidak, pekerja bisa cek melalui situs
bsu.bpjsketenagakerjaaan.go.id.Sebelum itu, perlu diketahui bahwa selain aktif sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan, pekerja harus memenuhi beberapa syarat lain untuk dapat BSU 2022.Berikut syarat
dapat BSU 2022:1. Pekerja merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP.
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Summary Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran
(SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022. SE ini mengatur tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang ditujukan
kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022. SE ini
mengatur tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun
2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh
Indonesia. "Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh," demikian bunyi
SE tersebut. "Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR
Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh," demikian bunyi SE tersebut.

JAKARTA. Menjelang Idul Fitri 2022, salah satu isu yang ramai dibahas adalah soal Tunjangan Hari Raya
(THR).Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE)
Nomor M/1/HK.04/IV/2022. SE ini mengatur tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di
seluruh Indonesia.Melansir laman setkab.go.id, Ida menjelaskan, pemberian THR keagamaan bagi
pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam
merayakan hari raya keagamaan."Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
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Pengupahan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh," demikian bunyi SE
tersebut.Pembayaran THR Keagamaan harus dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:1. THR Keagamaan diberikan kepada:a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu
bulan secara terus menerus atau lebih.b. pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.2.
Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai berikut:a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa
kerja dua belas bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah.b. Bagi
pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari dua belas
bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan
upah.3. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan
dihitung sebagai berikut:a.Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan atau lebih,
upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam dua belas bulan terakhir
sebelum hari raya keagamaan.b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari dua belas bulan,
upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.4. Bagi
pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah satu bulan dihitung
berdasarkan upah rata-rata dua belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.5. Bagi perusahaan
yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan
sebagaimana nomor 2 di atas maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai
dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah
dilakukan.6. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan.Selanjutnya, dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dapat
berjalan dengan baik, melalui SE Menaker juga meminta para gubernur untuk mendorong perusahaan di
wilayahnya agar membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Selain itu, bagi perusahaan yang mampu diimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal
sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan."Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan
dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, masing-masing provinsi membentuk Pos Komando
Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan
Hari Raya Tahun 2022 yang terintegrasi melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id," tulis SE
tersebut. JAKARTA. Menjelang Idul Fitri 2022, salah satu isu yang ramai dibahas adalah soal Tunjangan
Hari Raya (THR).Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat
Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022. SE ini mengatur tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang ditujukan kepada para
gubernur di seluruh Indonesia.Melansir laman setkab.go.id, Ida menjelaskan, pemberian THR keagamaan
bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya
dalam merayakan hari raya keagamaan."Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh," demikian bunyi SE
tersebut.Pembayaran THR Keagamaan harus dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:1. THR Keagamaan diberikan kepada:a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu
bulan secara terus menerus atau lebih.b. pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.2.
Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai berikut:a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa
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kerja dua belas bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah.b. Bagi
pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari dua belas
bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan
upah.3. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan
dihitung sebagai berikut:a.Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan atau lebih,
upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam dua belas bulan terakhir
sebelum hari raya keagamaan.b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari dua belas bulan,
upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.4. Bagi
pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah satu bulan dihitung
berdasarkan upah rata-rata dua belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.5. Bagi perusahaan
yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan
sebagaimana nomor 2 di atas maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai
dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah
dilakukan.6. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan.Selanjutnya, dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dapat
berjalan dengan baik, melalui SE Menaker juga meminta para gubernur untuk mendorong perusahaan di
wilayahnya agar membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Selain itu, bagi perusahaan yang mampu diimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal
sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan."Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan
dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, masing-masing provinsi membentuk Pos Komando
Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan
Hari Raya Tahun 2022 yang terintegrasi melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id," tulis SE
tersebut.
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Positive

Summary 3. Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR
Keagamaan, masing-masing provinsi membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas)
Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun
2022 yang terintegrasi melalui website https://poskothr.kemnaker.qo.id. Kabar baik bagi
para pekerja dan buruh, THR siap cair, Menaker Ida Fauziyah jelaskan secara rinci. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menerbitkan peraturan pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) 2022. Menuju Lebaran 2022 dan pemerintah mendorong cairnya
THR bagi para pekerja dan buruh. Peraturan tersebut terdapat pada Surat Edaran (SE) Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus menerus atau lebih,
diberikan sebesar satu bulan upah.b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara
terus menerus tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan
perhitungan: masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah.3. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan
perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung sebagai berikut:a. Pekerja/buruh yang telah
mempunyai masa kerja dua belas bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima dalam dua belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.b. Pekerja/buruh yang
mempunyai masa kerja kurang dari dua belas bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima tiap bulan selama masa kerja.4. Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan
satuan hasil maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata dua belas bulan terakhir sebelum
hari raya keagamaan.5. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan
lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 2 di atas maka THR Keagamaan yang
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dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja
bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan.6. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh
hari sebelum hari raya keagamaan.Langkah-langkah yang Perlu Diperhatikan agar Pelaksanaan
pembayaran keagamaan Dapat Berjalan dengan Baik:1. Mendorong perusahaan di wilayah
Saudara/Saudari agar membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan2. Bagi perusahaan yang mampu dihimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal
sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan3. Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan
dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, masing-masing provinsi membentuk Pos Komando
Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan
Hari Raya Tahun 2022 yang terintegrasi melalui website https://poskothr.kemnaker.qo.id.Kabar baik bagi
para pekerja dan buruh, THR siap cair, Menaker Ida Fauziyah jelaskan secara rinci.Menuju Lebaran 2022
dan pemerintah mendorong cairnya THR bagi para pekerja dan buruh.Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah telah menerbitkan peraturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
2022.Peraturan baru ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.Peraturan tersebut
terdapat pada Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Menaker Ida Fuziyah menjelasakan
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.Dalam SE
tersebut dijelaskan bahwa pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan
oleh pengusaha kepada pekerja/buruh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Lalu bagaimana isi peraturan pembayaran
2022?Peraturan Pembayaran 2022Dikutip dari setkab.go.id, berikut peraturan pembayaran THR 2022:1.
Keagamaan diberikan kepada:a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus
menerus atau lebih.b. Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.2. Besaran Keagamaan
diberikan sebagai berikut:
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Neutral

Summary PURWAKARTA NEWS- BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 ramai jadi perbincangan. Mari simak
penjelasannya soal BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 berikut ini. BSU BPJS Ketenagakerjaan
adalah Subsidi Gaji yang diberikan untuk para pekerja atau buruh. Program yang dijalankan
oleh Kemenaker ini juga sekaligus dalam rangka meningkatkan kembali ekonomi nasional
dengan upaya meningkatkan jual beli masyarakat.

PURWAKARTA NEWS - BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 ramai jadi perbincangan. Pda apakah dengan BSU
Subsidi Upah atau Subsidi Gaji tersebut? Mari simak penjelasannya soal BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
berikut ini. BSU BPJS Ketenagakerjaan adalah Subsidi Gaji yang diberikan untuk para pekerja atau
buruh.Bantaun berupa uang sebesar Rp1 juta untuk karyawan ini akan dicairkan kembali pada tahun
2022. Program ini ditujukan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Program yang dijalankan oleh
Kemenaker ini juga sekaligus dalam rangka meningkatkan kembali ekonomi nasional dengan upaya
meningkatkan jual beli masyarakat.Selanjutnya jika Anda merupakan Calon penerima BSU maka
Notifikasi yang muncul menjelaskan bahwa Anda adalah calon penerima BSU 2022. Syarat Penerima BSU
BPJS Ketenagakerjaan 1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. 2. Peserta
aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan .3. Mempunyai Gaji/Upah paling
banyak sebesar Rp 3,5 juta. 4. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah
5. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti
dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral
BPJSTK).Beberapa waktu lalu, Menaker Ida Fauziyah mengatakan pemerintah melalui BSU memberikan
perlindungan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. "Tujuan dari BSU ini selain melindungi dan
mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja/buruh, juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli
masyarakat sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam pernyataan
tertulisnya, Rabu 6 April 2022. Cara Cek Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 1. Situs BSU Kemnaker
di kemnaker.go.id. 2. Daftar Akun dan Aktivasi akun dengan kode OTP yang dikirim ke nomor handpone
Anda.3. Login 4. Lengkapi Profil 5. Cek Pemberitahuan/Notifikasi di akun Anda.
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Negative

Summary Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan menyebutkan, posko pengaduan THR itu,
dibuka di lantai 2, Gedung Disnaker Kota Tangerang, di Jalan Perintis Kemerdekaan II No 1,
Cikokol, Kota Tangerang. Sejauh ini, kami telah mensosialisasikan hak-hak tenaga kerja,
melalui surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan ke 8 ribu perusahaan mikro dan makro
yang ada di Kota Tangerang," ungkap Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra
Gunawan, Rabu (13/4). Selanjutnya, pihak Disnaker Kota Tangerang, akan melakukan
mediasi dan pemanggilan pada perusahaan yang bersangkutan. Dinas Ketenagakerjaan
(Disnaker).Kota Tangerang membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR).

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).Kota Tangerang membuka posko pengaduan tunjangan hari raya
(THR). Posko ini tujukan bagi pekerja atau buruh yang terancam tidak memperoleh hak tunjangan hari
raya keagamaan (lebaran) tahun 2022.Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan menyebutkan,
posko pengaduan THR itu, dibuka di lantai 2, Gedung Disnaker Kota Tangerang, di Jalan Perintis
Kemerdekaan II No 1, Cikokol, Kota Tangerang."Posko pengaduan THR kami buka mulai Rabu, 13 April
hingga Jumat 29 April 2022. Sejauh ini, kami telah mensosialisasikan hak-hak tenaga kerja, melalui surat
edaran Kementerian Ketenagakerjaan ke 8 ribu perusahaan mikro dan makro yang ada di Kota
Tangerang," ungkap Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan, Rabu (13/4).Menurutnya,
berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/1/HK.04/IV/2022
terkait pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 diharuskan bagi perusahaan
dan pelaku usaha memberikan hak THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan."Sedangkan bagi
perusahaan yang tidak mampu memberikan THR, dapat melakukan dialog dengan pekerja untuk
mencapai kesepakatan kekeluargaan," terang dia.Meski begitu, perusahaan yang mengalami
keterlambatan pemberian THR kepada pekerjanya. Dapat menunaikan kewajiban itu dengan
menunjukan bukti ketidakmampuan membayar tepat waktu, dengan bukti hasil laporan keuangan yang
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transparan dan melaporkan hasil kesepakatan tersebut ke pihak Disnaker."Namun itu tidak
menghilangkan kewajiban perusahaan membayar THR," jelas dia.Ujang mengungkapkan, hingga saat ini
tercatat 8 ribu perusahaan mikro / makro dan wajib lapor ketenagakerjaan yang ada di Kota Tangerang,
dengan jumlah pekerja per April 2022 sebanyak 177. 813 pekerja laki-laki dan 81.460 pekerja
perempuan."Bagi para tenaga pekerja di Kota Tangerang yang memiliki keluhan akan terkait THR, bisa
melakukan pengaduan atau diskusi ke Kantor Disnaker. Kami ada 5 petugas yang akan melayani,
menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan," katanya.Dalam prosedur pelayanan di posko
pengaduan THR, pihaknya akan menindaklanjuti laporan pekerja, setelah adanya penerimaan aduan.
Selanjutnya, pihak Disnaker Kota Tangerang, akan melakukan mediasi dan pemanggilan pada perusahaan
yang bersangkutan."Untuk peneguran dan penindakan masuk pada ranah pengawasan tingkat Provinsi
Banten," terang dia.Advertisement
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Negative

Summary Lebih lanjut, Khofifah menyebutkan bahwa Pemprov Jawa Timur melalui Disnakertrans Jawa
Timur telah menyiapkan sebanyak 54 titik Posko THR Keagamaan. Com- Gubernur Jawa
Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan kabar baik pada pekerja terkait regulasi
pencairan THR Keagamaan Tahun 2022. Ini agar hak pekerja terpenuhi dan kondusivitas di
Jawa Timur bisa terjaga. "Selain Surat Edaran Menaker juga telah terbit Serat Edaran
Gubernur Jawa Timur agar THR Idul Fitri 2022 diberikan penuh besarannya, dan tepat waktu.
SURABAYA, detikkota. com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan kabar baik
pada pekerja terkait regulasi pencairan THR Keagamaan Tahun 2022. Dimana THR harus dicairkan dengan
besaran penuh dan maksimal diberikan H-7 lebaran. Selain itu, Khofifah juga mengkoordinasikan hal
tersebut pada pihak pengusaha agar regulasi itu dilaksanakan dan dikawal benar. Ini agar hak pekerja
terpenuhi dan kondusivitas di Jawa Timur bisa terjaga."Selain Surat Edaran Menaker juga telah terbit
Serat Edaran Gubernur Jawa Timur agar THR Idul Fitri 2022 diberikan penuh besarannya, dan tepat
waktu. Cairnya maksimal H-7 sebelum Idul Fitri 1443 H. Mari dikawal bersama-sama agar hak karyawan
bisa terpenuhi, dan bisa membantu menambah kebahagiaan menyambut hari raya," tegas Khofifah,
Selasa (12/4/2022).Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial itu, kesejahteraan
karyawan menjadi salah satu tolok ukur bahwa dualitas ekonomi dan kesehatan di Jawa Timur kini mulai
bangkit. "Kondisi pandemi di Jawa Timur saat ini sangat terkendali. Maka, pencairan THR tahun ini adalah
salah satu wujud nyata bagaimana ekonomi jalan dan kesehatan terlindungi. Keberseiringan antara
dualitas ekonomi dan kesehatan ini menandakan Jawa Timur mulai bangkit dari Covid-19," tuturnya.
Lebih lanjut, Khofifah menyebutkan bahwa Pemprov Jawa Timur melalui Disnakertrans Jawa Timur telah
menyiapkan sebanyak 54 titik Posko THR Keagamaan. Rinciannya, pertama, posko itu dibuka di Kantor
Disnakertras Jawa Timur, Jalan Dukuh Menanggal Surabaya. Kemudian, 15 posko di BLK Disnakertras
Jawa Timur yang ada di Sumenep, Jember, Singosari, Wonojati, Kediri, Tulungagung, Mojokerto,
Jombang, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Bojonegoro, Tuban, Pasuruan, Situbondo. Lalu, posko juga dibuka
di 38 kantor Disnaker kabupaten/kota se-Jawa Timur. "Jadi, totalnya ada 54 Posko THR Keagamaan yang
kami buka. Yang fungsinya memberikan fasilitas layanan pengaduan, jika ada perusahaan yang tidak taat
regulasi, terlambat membayarkan THR, atau ada masalah-masalah di lapangan. Jadi, silakan melapor di
posko yang tersedia," tegas Khofifah. Ia memastikan bahwa sesuai SE Kemenaker maupun SE Gubernur
Jawa Timur terkait THR, ada sanksi yang akan dikenakan pada mereka yang tidak memenuhi aturan
pemberian THR Keagamaan. Tidak hanya itu, Khofifah juga mengingatkan tentang pentingnya vaksin
booster. Ia meminta pekerja yang belum vaksin segera pro aktif mendatangi fasyankes guna
mendapatkan vaksinasi booster. Menurutnya, ini penting guna memberi upaya perlindungan masyarakat
dalam kegiatan mudik lebaran 1443 H. Terlebih vaksinasi booster juga menjadi hal yang disyaratkan oleh
pemerintah dalam pelaksanaan mudik lebaran tahun ini. "Beberapa minggu lagi akan memasuki Hari
Raya Idul Fitri. Menjelang lebaran, saya mengimbau sekaligus mengajak para pekerja untuk mendapatkan
vaksinasi booster. Booster ini diharapkan untuk karyawan dan keluarganya," pungkasnya.
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Positive

Summary Bantuan yang akan cair pada bulan April ini diberikan kepada para pekerja yang memiliki gaji
atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Sama seperti tahun 2020 dan 2021, Pemerintah
masih terus memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja yang terdaftar di
BPJS Ketenagakerjaan. Apakah sudah tahu bagaimana cara mengeceknya?. Ada dua situs
yang bisa dikunjungi terkait informasi mengenai BSU, yaitu bsu.kemnaker.go.id dan
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Masih dalam situasi pandemi COVID-19, BSU adalah langkah
yang dilakukan Pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional dan juga upaya
untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau
buruh.

Sama seperti tahun 2020 dan 2021, Pemerintah masih terus memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan yang akan cair pada bulan April ini
diberikan kepada para pekerja yang memiliki gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Apakah
sudah tahu bagaimana cara mengeceknya?Ada dua situs yang bisa dikunjungi terkait informasi mengenai
BSU, yaitu bsu.kemnaker.go.id dan bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Masih dalam situasi pandemi COVID19, BSU adalah langkah yang dilakukan Pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional dan
juga upaya untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau
buruh.Besaran nominal yang akan diterima oleh para pekerja atau buruh adalah sebesar Rp 1 juta.
Berikut adalah cara yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah Anda termasuk dari calon penerima
BSU atau tidak.Setelah itu, akan terlihat hasilnya apakah terdaftar atau tidak. Jika terdaftar, maka akan
keluar notifikasi terdaftar sebagai calon penerima subsidi upah sesuai dengan tahapan penyerahan data
calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Jika tidak
terdaftar, maka akan keluar notifikasi bahwa Anda belum memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU
sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021.Selain pada situs BSU BPJS Ketenagakerjaan, cara
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pengecekan juga bisa dilakukanNamun, jika tidak terdaftar namun ternyata Anda memenuhi persyaratan
untuk menerima BSU, bisa langsung menghubungi nomor Whatsapp 62 813 800 70175.Ada 3 tahapan
untuk mendapatkan BSU. Yang pertama adalah tahap Calon, dimana pekerja atau buruh berhasil
terdaftar atau tidak. Kedua adalah tahap Penetapan, dimana pekerja sudah memenuhi persyaratan atau
belum. Dan yang ketiga adalah tahap Tersalurkan ke rekening pekerja (Mandiri, BTN, BRI, dan BNI)
ataupun dengan melakukan aktivasi rekening terlebih dahulu apabila tidak memiliki rekening di keempat
bank tersebut.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginformasikan program BSU BPJS
Ketenagakerjaan yang akan disalurkan pada 2022. Penerima BSU ini nantinya tetap mengacu
pada basis data peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian besaran BSU 2022 yang akan
disalurkan sebesar Rp 1 juta per penerima. Rincian kriteria dan mekanisme BSU 2022 sedang
dipersiapkan oleh Kemnaker, sesuai penjelasan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginformasikan program BSU BPJS Ketenagakerjaan yang
akan disalurkan pada 2022."Berdasarkan arahan Bapak Presiden, Program Bantuan Subsidi Upah (BSU)
akan terus dimatangkan untuk diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja dengan gaji kurang dari Rp 3,5 juta,
dan ini dalam waktu dekat akan diumumkan," kata Menko Airlangga Hartanto, dikutip dari laman
Kominfo.Penerima BSU ini nantinya tetap mengacu pada basis data peserta BPJS
Ketenagakerjaan.Kemudian besaran BSU 2022 yang akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per
penerima.Rincian kriteria dan mekanisme BSU 2022 sedang dipersiapkan oleh Kemnaker, sesuai
penjelasan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah.Berikut ini 4 cara cek data peserta BPJS Ketenagakerjaan
yang mungkin menerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta.Cek Penerima BSU melalui
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id1. Masuk ke laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id;2. Isi email beserta
Password, jika kamu sudah punya akun;3. Jika belum punya, klik '"Buat Akun Baru" dan ikuti petunjuk
yang tersedia;4. Setelah mempunyai akun, masuk ke laman awal;5. Klik tombol "Kartu Digital" dan klik
gambar kartu;6. Tunggu hingga muncul nama dan data diri peserta yang menunjukkan status aktif atau
tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta nomor rekening.7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan
yang terdaftar akan menerima bantuan saat BSU disalurkan oleh Kemnaker.Cek Penerima BSU melalui
laman BPJS Ketenagakerjaan1. Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id;3. Masukkan nomor KTPmu;4. Masukkan nama lengkap;5. Masukkan tanggal lahir;6. Kemudian, klik I'm Not A Robot;7. Klik
Lanjutkan;8. Tunggu beberapa saat hingga muncul apakah kamu terdaftar sebagai penerima BSU atau
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tidak.Jika kamu termasuk penerima BSU, maka muncul notifikasi berikut,Anda lolos verfikasi dan validasi
BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya
akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verfikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor
16 tahun 2021.Jika tidak terdaftar maka akan muncul notifikasi Mohon maaf, data tidak
ditemukan.Namun, jika datamu masih dalam tahap verifikasi, maka akan muncul keterangan ,"Data Anda
sedang dalam proses verifikasi sesuai kriteria Permenaker Nomor 16 tahun 2021."Cek Penerima BSU
melalui Kemnaker1. Masuk ke laman kemnaker.go.id;2. Jika kamu belum punya akun, buat akun terlebih
dahulu;3. Jika kamu sudah punya akun, silakan login ke akunmu;4. Lengkapi profil biodata diri;5. Cek
menu pemberitahuan;6. Kamu akan mendapatkan notifikasi pada layar, jika kamu terdaftar sebagai
penerima BSU.Cek Penerima BSU melalui Layanan Call Center BPJS Ketenagakerjaan1. Hubungi nomor
175;2. Peserta dapat menyebutkan data pribadi KTP, Nama, dan Tanggal Lahir jika diminta oleh karyawan
BPJS yang bertugas.3. Jika peserta terdaftar, peserta datang ke kantor cabang terdekat dengan membawa
KTP dan Kartu Peserta BPJAMSOSTEK.Syarat Penerima BSUKemnaker akan menggunakan data dari BPJS
Ketenagakerjaan.Adapun syarat tertentu yang ditetapkan oleh Kemnaker bagi penerima BSU pada 2021,
sebagai berikut.1. WNI, dibuktikan dengan KTP;2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan;3. Mempunyai Gaji/Upah kurang dari Rp 3,5 juta;4. Diutamakan bagi pekerja di
sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan &
jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan.5. Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya dari
pemerintah selama pandemi.Penerima BSU dengan syarat di atas harus memastikan telah terdaftar
sebagai penerima BSU.Bagi penerima yang telah terdaftar, nantinya dapat langsung mengecek ke
rekening masing-masing untuk mengetahui apabila dana bantuan sudah disalurkan.Bank PenyalurJika
Anda memiliki rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus
wilayah Aceh), maka dana BSU 2021 akan langsung ditransfer ke rekening Anda.Jika Anda belum memiliki
rekening Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh), maka
Anda akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja sama dengan pihak bank dan
perusahaan tempat Anda bekerja.
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Neutral

Summary Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja lulusan D3 untuk
formasi yang tersedia di BUMN PT Pos Logistik Indonesia :. - Produce clean, testable, efficient
code based on specifications. Bagi yang tertarik untuk mendaftar loker atau lowongan kerja
BUMN PT Pos Logistik Indonesia, info lebih lanjut kunjungi Instagram Poslog Official. Salah
satunya adalah lowongan BUMN untuk PT Pos Logistik Indonesia bagi para lulusan D3.
Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan kerja
formasi yang tersedia di BUMN PT Pos Logistik Indonesia.

SEMARANGKU- Anda lulusan D3 bisa cek info lowongan BUMN terbaru dibulan April 2022.Adapun
lowongan BUMN untuk lulusan D3 bulan April terangkum di artikel ini dengan lengkap.Salah satunya
adalah lowongan BUMN untuk PT Pos Logistik Indonesia bagi para lulusan D3.Berikut info lowongan
BUMN untuk bulan April bagi lulusan D3Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan loker
atau lowongan kerja formasi yang tersedia di BUMN PT Pos Logistik Indonesia."PT Pos Logistik Indonesia
membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada Instagram
resminya.Pendaftaran loker atau lowongan kerja D3 untuk formasi yang tersedia di BUMN PT Pos Logistik
Indonesia paling lambat 15 April 2022.Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar loker atau
lowongan kerja lulusan D3 untuk formasi yang tersedia di BUMN PT Pos Logistik Indonesia :- Produce
clean, testable, efficient code based on specifications.- Create website layout/user interface by using
standard HTML/CSS.- Integrate data form various back-end services and databases.- Gather and refine
specifications and requirements based on technical needs.- Researching, designing, implementing,
managing, maintaining and upgrading existing systems.- Always connect with emerging technology
trends and apply it to operations and activities.Cara MendaftarBagi yang tertarik untuk mendaftar loker
atau lowongan kerja BUMN PT Pos Logistik Indonesia, info lebih lanjut kunjungi Instagram Poslog
Official.Demikian persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja lulusan D3 untuk formasi
yang tersedia di BUMN PT Pos Logistik Indonesia.***Software DeveloperKualifikasi:1. Diploma degree in
Informatics Engineering or related field2. Male/female age max. 25 years3. Min. 1 years experience in
Web Developer4. Have good communication and interaction skills5. Able to work independency as well
as in team6. Experience using Code Igniter is a plus.Deskripsi Pekerjaan
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Summary Untuk pertama kalinya dalam tiga tahun, pekerja Muslim Singapura bisa melaksanakan
sholat tarawih berjamaah hingga 500 jamaah selama Ramadhan. Kementerian Tenaga Kerja
Singapura dan JTC Corporation mengatakan akan terus memfasilitasi sesi sholat berjamaah
di pusat rekreasi dan asrama di sini. Pusat Rekreasi Kranji akan menampung 500 pekerja
migran untuk pelaksanaan sholat. Makanan juga akan disiapkan untuk para pekerja sehingga
mereka dapat menikmati buka puasa bersama.

Untuk pertama kalinya dalam tiga tahun, pekerja Muslim Singapura bisa melaksanakan sholat tarawih
berjamaah hingga 500 jamaah selama Ramadhan. Pusat Rekreasi Kranji akan menampung 500 pekerja
migran untuk pelaksanaan sholat.Makanan juga akan disiapkan untuk para pekerja sehingga mereka
dapat menikmati buka puasa bersama. Juga akan ada acara di Pusat Rekreasi Tuas Selatan pada 3 Mei
untuk menandai akhir Ramadhan, dan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, seperti dilansir Straits Times,
Selasa (12/4/2022).Berbagai pertemuan tersebut dimungkinkan karena adanya pelonggaran langkahlangkah manajemen yang aman yang dimulai pada 29 Maret. Hal ini mencakup tidak lagi mengharuskan
jaga jarak fisik. Artinya, sholat berjamaah bisa dilakukan tanpa harus ada jarak pada shafnya.Pada 2020,
pekerja migran yang tinggal di asrama sebagian besar harus sholat sendiri atau bersama teman sekamar
selama Ramadhan. Situasi membaik tahun lalu, ketika hingga 200 pekerja sehari dapat menghadiri sesi
sholat berjamaah di setiap asrama setiap hari.Kementerian Tenaga Kerja Singapura dan JTC Corporation
mengatakan akan terus memfasilitasi sesi sholat berjamaah di pusat rekreasi dan asrama di sini.
Kementerian juga akan mempertimbangkan untuk menjadwalkan acara seperti itu pada akhir pekan
ketika lebih banyak pekerja migran mengunjungi pusat rekreasi.
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Positive

Summary Peraturan THR 2022 banyak dicari oleh para pekerja, termasuk karyawan swasta kala
mendekati Hari Raya Lebaran atau Idulfitri. Peraturan Tunjangan Hari Raya atau THR 2022
telah dirilis oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang ditandatangani pada
6 April 2022. Menurut Peraturan Tunjangan Hari Raya, besaran yang akan diterima sebagai
THR 2022 bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus
atau lebih, diberikan sebesar 1 satu bulan upah. Pembagian THR 2022 telah tertuang dalam
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/ 2022 Tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.

Peraturan THR 2022 banyak dicari oleh para pekerja, termasuk karyawan swasta kala mendekati Hari
Raya Lebaran atau Idulfitri. Peraturan Tunjangan Hari Raya atau THR 2022 telah dirilis oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang ditandatangani pada 6 April 2022. Pembagian THR 2022
telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/ 2022 Tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.Dalam peraturan tersebut, syarat penerima THR 2022 yakni perkerja yang telah mempunyai
masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.Selain itu, pekerja yang mempunyai hubungan
kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atiau pedanjian kerja waktu
tertentu juga bisa mendapatkan THR 2022. Menurut Peraturan Tunjangan Hari Raya, besaran yang akan
diterima sebagai THR 2022 bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus
atau lebih, diberikan sebesar 1 satu bulan upah. Sedangkan besaran yang diterima pekerja dengan masa
kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai
dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 kemudian dikalikan satu bulan upah. Adapun pekerja, termasuk
karyawan swasta dengan kategori lainnya sesuai dengan peraturan THR 2022 adalah sebagai berikut ini.
12:25 WIBRabu, 13 April 2022 | 11:53 WIBRabu, 13 April 2022 | 10:52 WIBSelasa, 12 April 2022 | 23:10
WIBSelasa, 12 April 2022 | 17:15 WIBSelasa, 12 April 2022 | 14:40 WIBSelasa, 12 April 2022 | 11:28
WIBSelasa, 12 April 2022 | 11:04 WIBSenin, 11 April 2022 | 18:20 WIBSenin, 11 April 2022 | 15:29
WIBSenin, 11 April 2022 | 14:39 WIBSenin, 11 April 2022 | 14:30 WIBSenin, 11 April 2022 | 14:18
WIBSenin, 11 April 2022 | 13:57 WIBSenin, 11 April 2022 | 11:18 WIBSenin, 11 April 2022 | 08:55
WIBSenin, 11 April 2022 | 07:05 WIBBagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian
lepas, upah satu bulan dihitung sebagai berikut: a. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan
atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rala-rala upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir
sebelum hari raya keagamaan. b. Pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu
bulan dihitung berdasarkan Gta-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.Sementara itu,
pekerja dengan upah yang ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah satu bulan dihitung
berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.THR keagamaan wajib
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dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Pemberian THR merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja yang
telah mempunyai masa kerja satu bulan selama terus menerus atau lebih. Hal tersebut tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan. Demikian informasi mengenai peraturan THR 2022 bagi semua pekerja, termasuk karyawan
swasta yang perlu diketahui.
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Positive

Summary Berikut adalah ketentuan penghitungan THR berdasarkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor
M/1/HK.04/IV/2022. Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai berikut:. ". Pemberian THR
Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh," demikian bunyi surat edaran yang dikutip dari lama Sekretariat Kabinet
pada Rabu (13/4/2022). Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak karyawan yang wajib
dibayarkan perusahaan menjelang hari raya. Sesuai Undang-Undang yang berlaku, THR wajib
dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak karyawan yang wajib dibayarkan perusahaan menjelang hari
raya. Sesuai Undang-Undang yang berlaku, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemberian THR merupakan upaya
untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya
keagamaan.Menaker pun telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Melalui surat ini, Menaker meminta para
kepala daerah untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajibannya membayarkan THR pada
pekerja.". pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh," demikian bunyi surat edaran yang dikutip dari lama Sekretariat Kabinet pada
Rabu (13/4/2022).Berapa besaran THR bagi pekerja?Berikut adalah ketentuan penghitungan THR
berdasarkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022Besaran THR Keagamaan diberikan
sebagai berikut:Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus
menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja
satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan secara proporsional sesuai
dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah.Bagi pekerja/buruh yang bekerja
berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung sebagai berikut:Pekerja/buruh yang
telah mempunyai masa kerja dua belas bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata
upah yang diterima dalam dua belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Pekerja/buruh yang
mempunyai masa kerja kurang dari dua belas bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima tiap bulan selama masa kerja.Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan
satuan hasil maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata dua belas bulan terakhir sebelum
hari raya keagamaan.Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar
dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 2 di atas maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada
pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau
kebiasaan yang telah dilakukan."SE Menaker juga meminta para gubernur untuk mendorong perusahaan
di wilayahnya agar membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu, bagi perusahaan yang mampu diimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal
sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan."
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginformasikan program BSU BPJS
Ketenagakerjaan yang akan disalurkan pada 2022. Penerima BSU ini nantinya tetap mengacu
pada basis data peserta BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini 4 cara cek data peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang mungkin menerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta. Kemnaker
akan menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan.

Berikut cara cek data penerima bantuan subsidi upah tahun 2022. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menginformasikan program BSU BPJS Ketenagakerjaan yang akan disalurkan pada
2022."Berdasarkan arahan Bapak Presiden, Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan terus
dimatangkan untuk diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja dengan gaji kurang dari Rp 3,5 juta, dan ini
dalam waktu dekat akan diumumkan," kata Menko Airlangga Hartanto, dikutip dari laman Kominfo.
Penerima BSU ini nantinya tetap mengacu pada basis data peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian
besaran BSU 2022 yang akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per penerima. Rincian kriteria dan mekanisme
BSU 2022 sedang dipersiapkan oleh Kemnaker, sesuai penjelasan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah.
Berikut ini 4 cara cek data peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin menerima Bantuan Subsidi
Gaji/Upah Rp 1 juta.1. Masuk ke laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.1. Masuk ke laman kemnaker.go.id;
2. Jika kamu belum punya akun, buat akun terlebih dahulu; 3. Jika kamu sudah punya akun, silakan login
ke akunmu;4. Lengkapi profil biodata diri; 5. Cek menu pemberitahuan; 6. Kamu akan mendapatkan
notifikasi pada layar, jika kamu terdaftar sebagai penerima BSU. 1. Hubungi nomor 175; 2. Peserta dapat
menyebutkan data pribadi KTP, Nama, dan Tanggal Lahir jika diminta oleh karyawan BPJS yang
bertugas.3. Jika peserta terdaftar, peserta datang ke kantor cabang terdekat dengan membawa KTP dan
Kartu Peserta BPJAMSOSTEK. Kemnaker akan menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan. Adapun
syarat tertentu yang ditetapkan oleh Kemnaker bagi penerima BSU pada 2021, sebagai berikut. 1. WNI,
dibuktikan dengan KTP; 2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan;
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3. Mempunyai Gaji/Upah kurang dari Rp 3,5 juta; 4. Diutamakan bagi pekerja di sektor industri barang
konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan
dan Kesehatan. 5. Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah selama
pandemi. Penerima BSU dengan syarat di atas harus memastikan telah terdaftar sebagai penerima BSU.
Bagi penerima yang telah terdaftar, nantinya dapat langsung mengecek ke rekening masing-masing untuk
mengetahui apabila dana bantuan sudah disalurkan. Jika Anda memiliki rekening Bank Himbara (BRI, BNI,
Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh), maka dana BSU 2021 akan langsung
ditransfer ke rekening Anda. Jika Anda belum memiliki rekening Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau
Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh), maka Anda akan dibuatkan rekening kolektif oleh
Kemnaker yang bekerja sama dengan pihak bank dan perusahaan tempat Anda bekerja. Artikel ini telah
tayang di Tribunnews.2. Isi email beserta Password, jika kamu sudah punya akun; 3. Jika belum punya,
klik '"Buat Akun Baru" dan ikuti petunjuk yang tersedia; 4. Setelah mempunyai akun, masuk ke laman
awal;5. Klik tombol "Kartu Digital" dan klik gambar kartu; 6. Tunggu hingga muncul nama dan data diri
peserta yang menunjukkan status aktif atau tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta nomor
rekening. 7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar akan menerima bantuan saat BSU disalurkan
oleh Kemnaker. 1. Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id; 2. Pada halaman utama, cari bagian Cek
Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?;3.4. Masukkan nama lengkap; 5. Masukkan tanggal lahir;
6. Kemudian, klik I'm Not A Robot;7. Klik Lanjutkan; 8. Tunggu beberapa saat hingga muncul apakah kamu
terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak. Jika kamu termasuk penerima BSU, maka muncul notifikasi
berikut, Jika tidak terdaftar maka akan muncul notifikasi Mohon maaf, data tidak ditemukan. Namun, jika
datamu masih dalam tahap verifikasi, maka akan muncul keterangan ,"Data Anda sedang dalam proses
verifikasi sesuai kriteria Permenaker Nomor 16 tahun 2021."
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Positive

Summary Ketua Umum (Ketum) Kadin Sultra, Anton Timbang mengatakan, pengusaha dibawah
naungan kadin pun harus siap memenuhi kewajiban tersebut. Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengimbau pengusaha mematuhi aturan atau regulasi
pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2022. "Kita merujuk pada pertumbuhan
ekonomi yang sudah mulai membaik progresnya. Dampak pandemi juga terus dikawal
pemerintah.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengimbau pengusaha mematuhi aturan
atau regulasi pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2022. Ketua Umum (Ketum) Kadin Sultra,
Anton Timbang mengatakan, pengusaha dibawah naungan kadin pun harus siap memenuhi kewajiban
tersebut. "Kita merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai membaik progresnya. Dampak
pandemi juga terus dikawal pemerintah. Berpijak dari sana, kami mendukung apa yang menjadi kebijakan
pemerintah," kata Anton, Rabu 13 April 2022. Menurutnya, pengusaha skala menengah sampai besar
seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban THR pekerja.Meski demikian, tak
dapat dipungkiri beberapa sektor masih merasakan dampak pandemi seperti hotel, restoran dan
sejenisnya. Namun, hal ini juga tidak boleh dijadikan pengecualian bagi perusahaan untuk tidak
memenuhi kewajiban pemberian THR."Untuk pengusaha UMKM, jika ada yang tidak mampu, tentu hal
tersebut harus dibicarakan melalui dialog pekerja dan pengusaha untuk mencari titik temu," ujar Anton.
"Ketidakmampuan tersebut tak berarti lantas tidak dibayarkan, mungkin hanya masalah mekanismenya.
Kita dilingkungan pengusaha juga tidak sepakat jika ada pengusaha yang memutuskan secara sepihak,"
Anton memungkas. Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan, tahun ini (2022) THR
wajib dibayarkan secara langsung tanpa dicicil kepada pekerja atau buruh. Dibayarkan paling lama tujuh
hari sebelum hari raya Idul Fitri 2022.
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Neutral

Summary Kalau kurang dari setahun, ada persentasenya atau perhitungannya sendiri," tegas Agus
Sutanto kepada TribunKaltara.com. Aturan ini sama dengan tahun sebelumnya. - Hingga
memasuki pekan kedua April atau dua pekan sudah pelaksanaan ibadah puasa Ramadan
1443 Hijriah, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan masih menunggu surat
edaran resmi yang dirilis Menteri Ketenagakerjaan terkait pencairan THR tahun 2022 ini bagi
pekerja atau karyawan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan, Agus
Sutanto mengungkapkan sampai saat ini dari Provinsi Kaltara dan Kota belum menerima
edaran dari pusat. "Biasanya kalau sudah ada, maka diturunkan ke provinsi lalu dilanjutkan
ke kota, nanti akan keluar SE Pak Wali Kota dan meneruskan ke kami," ujarnya.

- Hingga memasuki pekan kedua April atau dua pekan sudah pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1443
Hijriah, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan masih menunggu surat edaran resmi yang
dirilis Menteri Ketenagakerjaan terkait pencairan THR tahun 2022 ini bagi pekerja atau karyawan.Kepala
Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan, Agus Sutanto mengungkapkan sampai saat ini
dari Provinsi Kaltara dan Kota belum menerima edaran dari pusat."Biasanya kalau sudah ada, maka
diturunkan ke provinsi lalu dilanjutkan ke kota, nanti akan keluar SE Pak Wali Kota dan meneruskan ke
kami," ujarnya.Persoalan THR sendiri lanjutnya, secara umum sudah ada aturannya. Mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan."Untuk pekerja, yang memiliki masa kerja di atas satu tahun bisa mendapatkan THR satu
bulan gaji. Kalau kurang dari setahun, ada persentasenya atau perhitungannya sendiri," tegas Agus
Sutanto kepada TribunKaltara.com.Aturan ini sama dengan tahun sebelumnya. Dalam hal ini, setelah
edaran dari pusat sudah diturunkan, pihaknya akan membuat edaran ke perusahaan.Ia melanjutkan,
walaupun status pekerja tersebut belum sampai berstatus karyawan tetap, THR yang diberikan harus
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satu bulan gaji yang diterima.Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan yang
menjadi Posko Pengaduan THR. (TribunKaltara.com / Andi Pausiah) (TribunKaltara.com / Andi
Pausiah)Bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR mengikuti aturan tersebut aka nada sanksi yang
diberikan."Sanksinya yang menentukan adalah pengawas dan ada di Provinsi Kaltara. Tarakan atau kota
hanya memonitor. Silakan dilaporkan kalau tidak sesuai," ujarnya.Memang sejauh ini belum ada laporan
masuk ke pihaknya dan akan meneruskan ke Provinsi Kaltara.
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Positive

Summary "Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung pengembangan kewirausahaan dan UKM
sebagai kunci penciptaan lapangan kerja baru pascapandemi," ujar Anwar Sanusi ketika
melakukan pertemuan bilateral membahas Employment Working Group (EWG) II G20
dengan Departemen Pekerjaan dan Pensiun Inggris secara virtual, Selasa (12/4). Isu pertama,
pasar tenaga kerja inklusif dan pekerjaan layak untuk penyandang disabilitas yang fokus pada
situasi faktual di ekonomi G20 dan negara-negara lain dalam mempromosikan inklusi
penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja. Anwar Sanusi mengatakan, pada Presidensi
G20 Indonesia ada empat isu prioritas yang dibahas dan diharapkan mendapat dukungan
penuh dari seluruh anggota G20. "Diharapkan negara-negara anggota G20 memperoleh best
practice sehingga dapat merumuskan rencana aksi yang konkrit dan terukur," katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengungkapkan, pandemi Covid-19
telah mempercepat perubahan pekerjaan di pasar tenaga kerja. Pengembangan kewirausahaan yang
beradaptasi dengan pasar tenaga kerja baru akan membantu mengurangi pengangguran dan
kesenjangan pekerjaan lebih lanjut."Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung pengembangan
kewirausahaan dan UKM sebagai kunci penciptaan lapangan kerja baru pascapandemi," ujar Anwar
Sanusi ketika melakukan pertemuan bilateral membahas Employment Working Group (EWG) II G20
dengan Departemen Pekerjaan dan Pensiun Inggris secara virtual, Selasa (12/4).Anwar Sanusi
mengatakan, pada Presidensi G20 Indonesia ada empat isu prioritas yang dibahas dan diharapkan
mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota G20.Isu pertama, pasar tenaga kerja inklusif dan
pekerjaan layak untuk penyandang disabilitas yang fokus pada situasi faktual di ekonomi G20 dan negaranegara lain dalam mempromosikan inklusi penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja."Diharapkan
negara-negara anggota G20 memperoleh best practice sehingga dapat merumuskan rencana aksi yang
konkrit dan terukur," katanya.Kedua, ucap Anwar Sanusi, pengembangan kapasitas manusia untuk
peningkatan produktivitas melalui peran pusat pelatihan kejuruan berbasis komunitas yang memegang
peranan penting di negara-negara G20 dengan mempertimbangkan aspek modal sosial, permintaan
keterampilan, dan pasar kerja khususnya di pedesaan."Elemen desentralisasi dalam pelatihan kejuruan
berbasis masyarakat membuka peluang pengembangan keterampilan yang didorong permintaan
menggunakan pendekatan bottom-up dari masyarakat kepada penyedia pelatihan dengan potensi untuk
mengaktifkan kelompok-kelompok yang kurang beruntung," katanya.Anwar Sanusi menyebut, isu yang
ketiga, adanya penciptaan lapangan kerja berkelanjutan menuju perubahan dunia kerja yang fokus pada
pengembangan kewirausahaan, membangun ketahanan perusahaan, dan meningkatkan
produktivitas.Adapun isu keempat, dengan menyesuaikan perlindungan tenaga kerja dengan
memberikan perlindungan yang efektif dan meningkatkan ketahanan bagi semua pekerja."Delegasi EWG
G20 akan membahas, mengidentifikasi, dan mengumpulkan tanggapan kebijakan yang diwujudkan ke
dalam prinsip G20 untuk perlindungan tenaga kerja adaptif," kata Anwar Sanusi.
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Summary Lalu, apakah pekerja yang dirumahkan akan tetap dapat THR? Dalam gambar yang di posting
oleh akun resmi dari Kemnaker, selama sudah memiliki masa kerja sebulan atau lebih secara
terus menerus dan masih memiliki hubungan kerja maka pengusaha wajib memberikan THR.
Namun, saat ini masih banyak dari para pekerja atau pegawai yang dirumahkan.
Berhubungan dengan THR, banyak dari para pekerja atau pegawai yang masih dirumahkan
ini bertanya-tanya, apakah mereka memiliki hak untuk mendapatkan THR.

Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para pekerja atau pegawai akan cair dalam waktu dekat. Hal ini menjadi
kabar baik bagi buruh yang tengah menantikan kepastian terkait THR karyawan 2022 kapan cair.Pada
dasarnya, THR adalah pendapatan yang berhak didapatkan oleh semua tenaga kerja dan diberikan oleh
pihak pemberi kerja atau perusahaan menjelang Hari Raya Keagamaan berlangsung.THR yang diterima
oleh para pekerja bisa dijadikan sebagai modal dalam memenuhi kebutuhan Hari Raya seperti mudik,
zakat, kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya.Namun, saat ini masih banyak dari para pekerja atau
pegawai yang dirumahkan. Berhubungan dengan THR, banyak dari para pekerja atau pegawai yang masih
dirumahkan ini bertanya-tanya, apakah mereka memiliki hak untuk mendapatkan THR.Lalu, apakah
pekerja yang dirumahkan akan tetap dapat THR? Menjawab pertanyaan tersebut, Kemnaker melalui
akun instagram resminya memberikan sebuah informasi untuk permasalahan tersebut."Ya, selama
memiliki masa kerja sebulan atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja maka pengusaha wajib
memberikan THR," tulis akun Instagram @kemnaker yang dikutip PortalJember. com pada 13 April
2022.Hal ini juga didasari dengan dasar hukum yaitu PP Nomor 36 tahun 2021 Permenaker Nomor 6
Tahun 2016.Dalam gambar yang di posting oleh akun resmi dari Kemnaker, selama sudah memiliki masa
kerja sebulan atau lebih secara terus menerus dan masih memiliki hubungan kerja maka pengusaha wajib
memberikan THR.
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Summary Pemerintah kabarnya akan mencairkan BSU 2022 (Bantuan Subsidi Upah) atau BLT Karyawan
yang dikabarkan akan cair April 2022. Adapun BSU 2022 atau BLT Karyawan yang akan cair
pada April 2022, atas instruksi Presiden Jokowi kepada Menko Ekonomi Airlangga Hartarto.
Simak syarat dapat BSU 2022 atau BLT Karyawan Rp1 juta yang akan cair April 2022. "Tadi
ada arahan Bapak Presiden terkait program BSU ini agar terus dimatangkan," ujar Menteri
Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip PikiranrakyatDepok.com dari Antara.

Pemerintah kabarnya akan mencairkan BSU 2022 (Bantuan Subsidi Upah) atau BLT Karyawan yang
dikabarkan akan cair April 2022.Adapun BSU 2022 atau BLT Karyawan yang akan cair pada April 2022,
atas instruksi Presiden Jokowi kepada Menko Ekonomi Airlangga Hartarto."Tadi ada arahan Bapak
Presiden terkait program BSU ini agar terus dimatangkan," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.BSU 2022 atau BLT
Karyawan adalah program bantuan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta yang sebelumnya pun
telah dilaksanakan.Besaran BSU 2022 atau BLT Karyawan, sebagaimana dikutip dari Kemnaker, para
pekerja akan mendapat Rp1 juta.Simak syarat dapat BSU 2022 atau BLT Karyawan Rp1 juta yang akan
cair April 2022.-WNI yang memiliki NIK.
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Summary "Satgas pengawasan THR dibentuk mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi," kata
Kepala Disnaker Pemprov Kepri Mangara Simarmata di Tanjungpinang, Rabu (13/4/2022).
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri membentuk satgas pengawasan yang fokus
memastikan pihak perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR) pekerja tepat waktu dan
sesuai aturan. Satgas itu, kata dia, terdiri dari pengawas ketenagakerjaan dan mediator yang
akan menangani apabila ada pengaduan-pengaduan menyangkut permasalahan
pembayaran THR. Pihaknya juga mulai gencar menyosialisasi kepada perusahaanperusahaan menyangkut Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah
yang terbit tanggal 6 April 2022 perihal pelaksanaan pemberian THR keagamaan Tahun 2022.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri membentuk satgas pengawasan yang fokus memastikan
pihak perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR) pekerja tepat waktu dan sesuai aturan."Satgas
pengawasan THR dibentuk mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi," kata Kepala Disnaker Pemprov
Kepri Mangara Simarmata di Tanjungpinang, Rabu (13/4/2022).Satgas itu, kata dia, terdiri dari pengawas
ketenagakerjaan dan mediator yang akan menangani apabila ada pengaduan-pengaduan menyangkut
permasalahan pembayaran THR.Pihaknya juga mulai gencar menyosialisasi kepada perusahaanperusahaan menyangkut Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang terbit
tanggal 6 April 2022 perihal pelaksanaan pemberian THR keagamaan Tahun 2022.Berdasarkan SE
tersebut, katanya, perusahaan harus membayar THR karyawan tepat waktu atau selambat-lambatnya
seminggu menjelang lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah.Selain itu, perusahaan diminta membayar THR secara
kontan atau tak boleh dicicil. Ini mengingat kondisi perekonomian di Indonesia mulai membaik seiring
melandainya kasus pandemi COVID-19."THR wajib dibayar penuh. Pekerja dengan masa kerja 1 tahun
berhak terima 1 bulan gaji. Kalau baru 6 bulan bekerja, maka tinggal dibagi 12 lalu dikali besaran gaji per
bulan," jelas Mangara.Lebih lanjut Mangara menyampaikan akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak
membayar THR karyawan, dengan melihat kasus atau persoalan yang dihadapi oleh pihak perusahaan
terkait."Kalau soal sanksi, kita lihat dulu kendala apa yang dihadapi perusahaan, sehingga tidak bisa
membayarkan THR karyawan," pungkasnya.
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Neutral

Summary Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, para karyawan sebuah
perusahaan yang sudah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus berhak
mendapatkan Tunjangan Hari Raya sebesar satu bulan gaji. Sedangkan bagi pekerja yang
sudah bekerja secara terus-menerus namun belum mencapai genap 12 bulan, THR tetap
harus diberikan secara proporsional dengan masa kerja. Jika terlambat, maka perusahaan
akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022, perusahaan wajib
membayarkan THR kepada karyawan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya
bergulir.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari
Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, para karyawan sebuah perusahaan yang sudah
memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya sebesar
satu bulan gaji.Sedangkan bagi pekerja yang sudah bekerja secara terus-menerus namun belum
mencapai genap 12 bulan, THR tetap harus diberikan secara proporsional dengan masa kerja.
Sederhananya dihitung lewat masa kerja dibagi 12 dan dikalikan dengan jumlah upah satu
bulan.Berdasarkan Surat Edaran Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Tahun 2022, perusahaan wajib membayarkan THR kepada karyawan selambatlambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya bergulir. Jika terlambat, maka perusahaan akan dikenakan sanksi
sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.Meski Indonesia
punya banyak Hari Raya, perusahaan hanya punya kewajiban untuk memberikan THR sebanyak satu kali
dalam setahun. Dibayarkan sesuai kepercayaan karyawan kecuali ditentukan lain, Hari Raya yang diakui
antara lain Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Imlek.
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Summary Tahun ini, kami kembalikan besaran THR pada aturan semula," ujar Menaker Ida. Karena itu,
Menaker Ida Fauziyah meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) 2022
melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. SE itu
disampaikan Menaker Ida dalam konferensi pers pada 8 April di Jakarta. Menaker
menegaskan THR bukan hanya hak para pekerja yang berstatus tetap.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan pengusaha atau perusahaan membayar THR bagi
pekerja atau buruh paling lambat seminggu sebelum Lebaran.Karena itu, Menaker Ida Fauziyah
meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 melalui Surat Edaran (SE) Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja
atau buruh di perusahaan.SE itu disampaikan Menaker Ida dalam konferensi pers pada 8 April di
Jakarta."THR itu hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Tahun ini, kami kembalikan besaran THR pada
aturan semula," ujar Menaker Ida. Yaitu, THR satu bulan gaji bagi yang bekerja minimal 12 bulan,
sedangkan yang kurang dari satu tahun dihitung secara proporsional."Tanpa dicicil alias kontan," kata
Ida.Menaker menegaskan THR bukan hanya hak para pekerja yang berstatus tetap."Pekerja kontrak,
outsourcing, tenaga honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, sopir, bahkan pekerja rumah tangga
alias PRT berhak terima THR. Jadi, cakupan penerimanya jangan disempitkan," ungkap Ida.Posko THR
yang disiapkan akan menangani pengaduan dan konsultasi, baik pekerja maupun pengusaha."Pokoknya,
kalau cuma ingin tanya-tanya soal THR, kami siap melayani," ucapnya. Dalam kesempatan ini, secara
khusus, Menaker meminta perusahaan yang tumbuh positif dan profitnya bagus agar memberikan THR
lebih dari satu bulan gaji kepada pekerjanya."Bagi perusahaan yang mampu, tolong, berbagilah lebih
banyak. Berikan lebih dari gaji sebulan. Jika bukan dalam bentuk uang, minimal sembako agar keluarga
pekerja bisa buka puasa dan berlebaran dengan hidangan yang lebih baik," ucap Ida.Kemnaker meminta
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untuk saling gotong rotong untuk menaikkan daya beli pekerja. "Upah para pengusaha yang murah hati
insya Allah pahalanya besar di akhirat. Bisnisnya bakal jadi berkah karena didoakan terus oleh
pekerjanya," tandas Menaker Ida. (jpnn/*)
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Summary THR berdasarkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022. Besaran THR
Keagamaan diberikan sebagai berikut:. Dikatakan Fauziah, pemberian THR Keagamaan
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh,
demikian bunyi surat edaran yang dikutip dari lama Sekretariat Kabinet pada Rabu
(13/4/2022). Meski lebaran masih lama, namun tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak
karyawan yang wajib dibayarkan perusahaan menjelang hari raya. Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah mengatakan pemberian THR merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

Meski lebaran masih lama, namun tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak karyawan yang wajib
dibayarkan perusahaan menjelang hari raya.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan
pemberian THR merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam
merayakan hari raya keagamaan.Diketahui sesuai Undang-Undang yang berlaku, THR wajib dibayarkan
paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.Menaker pun telah menerbitkan Surat Edaran (SE)
Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.
Melalui surat ini, Menaker meminta para kepala daerah untuk memastikan bahwa perusahaan
memenuhi kewajibannya membayarkan THR pada pekerja.Dikatakan Fauziah, pemberian THR
Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh,"
demikian bunyi surat edaran yang dikutip dari lama Sekretariat Kabinet pada Rabu (13/4/2022).Lalu,
berapa besaran THR bagi pekerja?Inilah aturan ketentuan penghitunganTHR berdasarkan Surat Edaran
(SE) Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai berikut:Bagi
pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus menerus atau lebih,
diberikan sebesar satu bulan upah.Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara
terus menerus tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan
perhitungan: masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah.Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan
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perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung sebagai berikut:Pekerja/buruh yang telah
mempunyai masa kerja dua belas bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima dalam dua belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.Pekerja/buruh yang
mempunyai masa kerja kurang dari dua belas bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima tiap bulan selama masa kerja.Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan
satuan hasil maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata dua belas bulan terakhir sebelum
hari raya keagamaan.Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar
dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 2 di atas maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada
pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau
kebiasaan yang telah dilakukan."SE Menaker juga meminta para gubernur untuk mendorong perusahaan
di wilayahnya agar membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu, bagi perusahaan yang mampu diimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal
sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan."

210

Title

THR Solusi Sesaat Tak Menyetuh Akar

Author

_noname

Media

Radar Aceh

Reporter

Date

13 April 2022

Tone

Link

http://www.radaraceh.id/2022/04/thr-solusi-sesaat-tak-menyetuh-akar.html

Neutral

Summary Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya
untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya
keagamaan. Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat
menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi, ujar Menaker
dalam keterangan pers, Jakarta, Senin (12/04/2021). Dalam surat edaran tersebut, Menaker
menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Devita Deandra (Aktivis Muslimah)Baru-baru ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE yang ditandatangani pada
tanggal 12 April 2021 ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.Pemberian THR
Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.
Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus, dalam masa
pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong
pertumbuhan ekonomi, ujar Menaker dalam keterangan pers, Jakarta, Senin (12/04/2021).Dalam surat
edaran tersebut, Menaker menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Ia meminta
perusahaan agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan.Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan, ujarnya.Adapun dalam pelaksanaannya, pembayaran THR
Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus
menerus atau lebih. THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan
kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu.Pemerintah berharap dengan pembayaran THR, daya beli masyarakat bisa naik sehingga dapat
memulihkan ekonomi secara nasional. Namun, apakah THR akan menjamin masyarakat secara
keseluruhan menjadi sejahtera? Lalu bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki THR?
Bagaimana juga dengan pelaku industri kecil yang akibat pandemi tidak mampu membayar THR
pegawainya?Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang selama ini lebih pro terhadap korporasi telah
mengikis kepercayaan masyarakat. Banyak masyarakat menyangsikan pemerintah bisa tegas pada
pengusaha yang tidak dapat memenuhi hak pegawainya. Hal ini karena pembayaran THR bukanlah
kebijakan baru. Selama ini, persoalan tidak terpenuhinya hak pekerja, termasuk pembayaran THR masih
menjadi benang kusut yang belum bisa diurai oleh pemerintah.Mungkin pembayaran THR memang akan
menaikkan daya beli masyarakat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun, hal tersebut bersifat
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temporer dan tidak berkelanjutan. Hal ini hanya solusi sesaat tidak menyentuh akarnya. Apalagi dengan
perekonomian yang tidak stabil ditambah harga kebutuhan pokok yang terus meroket, yang sangat
memberatkan masyarakat. Sehingga, kebijakan THR yang diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat sangatlah mustahil dan tidak tepat. Rakyat hidup 12 bulan
lamanya selama setahun, sedangkan THR hanya ada satu kali dalam satu tahun.Sebenarnya, jika mau
jujur. Kacaunya kebijakan pemerintah, dan akar masalah dari polemik THR adalah akibat dari penerapan
sistem ekonomi kapitalisme yang prokorporasi. Asas sekularisme yang digunakan dalam sistem
kapitalisme memosisikan manusia hanya sebagai faktor produksi. Tidak lebih berharga dari faktor
produksi lain seperti tanah, modal, dan SDA. Negara tidak memiliki fungsi menjamin kesejahteraan
rakyat. Seluruh kebutuhan rakyat diserahkan pada swasta dan negara sebagai regulator saja.Sejatinya,
THR hanyalah solusi sesaat sistem kapitalisme dalam menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Sistem
inilah yang menjadi biang kerok berbagai permasalahan yang melanda negeri ini. Sehingga, sudah
seharusnya negara menggantinya dengan sistem ekonomi Islam. Sistem yang telah terbukti selama
berabad-abad lamanya mampu menyejahterakan rakyat.Dalam pemerintah Islam, negara fokus pada
ummat. Negara sebagai pihak sentral dalam mengurus seluruh urusan ummat dengan kekuatan baitul
malnya. Selain itu, negara akan menindak tegas para pengusaha yang mangkir dari kewajibannya
memenuhi hak pekerja dan memastikan pekerja diupah sepadan. Upah yang diperoleh setara dengan
manfaat yang diberikan pekerja pada majikannya. Jika upah tersebut masih belum bisa memenuhi
kebutuhan hidup seseorang, maka semua itu menjadi tanggung jawab negara.Negara pun tak akan
tunduk pada mafia dagang dan korporasi. Kebijakan dalam negara Islam akan dibuat seadil mungkin
antara pengusaha dan pekerja. Sehingga, tidak akan ada pihak yang dirugikan. Dengan penerapan Islam
secara utuh atau kaffah, dalam bingkai daulah yaitu Khilafah. Sebab dengan demikian penyelesaian
problematika hari ini tidaklah hanya sesaat namun telah menyentuh ke akar persoalannya. Alhasil sebuah
keberkahan dan keadilan akan terwujud dan kembali dirasakan. Wallahu alam
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Positive

Summary Link download peraturan Tunjangan Hari Raya atau THR 2022 akan dibagikan melalui tulisan
di bawah ini. Peraturan pemberian THR 2022 tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Terdapat dua kategori
penerima THR 2022 yakni pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus
menerus atau lebih dan pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atiau pedanjian kerja waktu tertentu. Link
download peraturan THR 2022 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, klik
di sini.

Link download peraturan Tunjangan Hari Raya atau THR 2022 akan dibagikan melalui tulisan di bawah
ini. Peraturan pemberian THR 2022 tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Aturan tersebut telah dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah yang ditandatangani pada 6 April 2022.Dalam peraturan tersebut dijelaskan
mengenai sejumlah hal seperti penerima, besaran THR hingga jadwal penyaluran tunjangan
tersebut.Terdapat dua kategori penerima THR 2022 yakni pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu
bulan secara terus menerus atau lebih dan pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atiau pedanjian kerja waktu tertentu. Sementara itu,
besaran THR yang akan diterima oleh pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih yaitu sebesar satu
bulan upah. Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan diberikan secara
proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 kemudian dikalikan satu bulan upah.
Adapun link download peraturan THR 2022 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia akan
dibagikan di akhir tulisan ini.Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan
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oleh pengusaha kepada pekerja untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan
hari raya keagamaan. Oleh karena itu apabila pengusaha tidak memberikan THR sesuai dengan Surat
Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022, maka akan mendapatkan sanksi.
Hukuman atau sanksi yang diterima mengacu pada aturan yang tertuang dalam Pasal 78 Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan berupa sanksi administratif seperti teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan
pembekuan kegiatan usaha.Sanksi tersebut akan diberikan secara bertahap dalam kurun waktu tertentu
kepada pengusaha atas ketidakpatuhan membayar THR. Link download peraturan THR 2022 dari
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, klik di sini .
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Neutral

Summary Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Sulawesi Tenggara ( Sultra ) mengingatkan pengusaha
agar bayarkan Tunjangan Hari Raya ( THR ) karyawan sebelum lebaran Idul Fitri 2022.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang mengaku pengusaha yang
bernaung di bawah organisasinya siap memenuhi kewajiban tersebut. Sebagaimana
diberitakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tahun 2022 THR wajib
dibayarkan secara langsung tanpa dicicil kepada pekerja atau buruh. Hal itu seiring dengan
perekonomian yang semakin membaik.

Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Sulawesi Tenggara ( Sultra ) mengingatkan pengusaha agar bayarkan
Tunjangan Hari Raya ( THR ) karyawan sebelum lebaran Idul Fitri 2022. Sebagaimana diberitakan bahwa
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tahun 2022 THR wajib dibayarkan secara langsung
tanpa dicicil kepada pekerja atau buruh. Hal itu seiring dengan perekonomian yang semakin membaik.
THR dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri 2022. Menanggapi hal itu, Ketua Umum
Kadin Sultra, Anton Timbang mengaku pengusaha yang bernaung di bawah organisasinya siap memenuhi
kewajiban tersebut. Anton Timbang mengatakan bahwa pihaknya telah mengimbau pengusaha untuk
taat pada regulasi dalam memenuhi THR. "Kita merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang sudah
membaik progresnya saat ini. Dampak pandemi juga terus dikawal pemerintah. Berpijak dari sana, kami
mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah," kata Anton, Rabu, 13 April 2022. Anton Timbang
menerangkan bahwa, pengusaha skala menengah sampai besar seharusnya tidak mengalami kesulitan
yang berarti untuk memenuhi kewajiban THR pekerja. Menurutnya, meski beberapa sektor masih
merasakan dampak pandemi seperti hotel, restoran, dan sejenisnya. Namun, pengusaha pasti
mempersiapkan kewajiban THR dari jauh-jauh hari.
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Neutral

Summary "Kami akan mengawal pelaksanaan pembayaran THR serta akan membuka posko pengaduan
THR 2022 di setiap kabupaten/kota dan provinsi dan akan melakukan advokasi terhadap
pekerja/buruh yang tidak dibayar THR Nya atau penangguhan pembayaran THR," paparnya.
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja (FSP) Tekstil Sandang dan Kulit (TSK) Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (SPSI), Roy Jinto Ferianto, meminta agar perusahaan membayar THR 2022
sesuai ketentuan yang berlaku. "Hal ini, diatur di Permenaker 6 Tahun 2016, dimana
perusahaan wajib membayar THR kepada pekerja/buruh secara tunai dan sekaligus," ujar
Roy kepada Republika, Rabu (13/4). Hal itu terlihat, masih adanya perusahaan yang belum
membayar THR 2021 kepada Buruh.

Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja (FSP) Tekstil Sandang dan Kulit (TSK) Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI), Roy Jinto Ferianto, meminta agar perusahaan membayar THR 2022 sesuai ketentuan
yang berlaku. Yakni, minimal 1 bulan upah, dibayarkan paling lambat 1 pekan sebelum hari Raya Idul
Fitri."Hal ini, diatur di Permenaker 6 Tahun 2016, dimana perusahaan wajib membayar THR kepada
pekerja/buruh secara tunai dan sekaligus," ujar Roy kepada Republika, Rabu (13/4).Menurut Roy, sejak
dulu PERMENAKER 6 Tahun 2016 tentang Pembayaran THR tidak mengatur THR boleh dicicil atau
ditunda. Namun, pelanggaran pembayaran THR terus terjadi sampai saat ini masih ada. Hal itu terlihat,
masih adanya perusahaan yang belum membayar THR 2021 kepada Buruh."Ketegasan pemerintah dalam
menegakkan aturan THR sangat ditunggu oleh pekerja/buruh," katanya.Agar, kata dia, sanksi tersebut
akan berdampak efek jera terhadap perusahaan-perusahaan yang yang nakal. Karena, THR merupakan
hak normatif pekerja/buruh sehingga tidak alasan untuk tidak melaksanakannya sanksi keterlambatan
pembayaran THR adalah denda.Menurutnya, perusahaan yang tidak membayar THR diberikan sanksi
administratif dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha. Sanksi ini perlu ditegakkan
kepada perusahaan yang nakal. Sehingga, kata dia, aturan THR tidak hanya tertulis tapi dapat di
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implementasi kan dengan baik oleh pemerintah.Jadi, jangan pekerja/buruh yang terus menjadi korban
dari ketidak tegasan pemerintah, dan pemerintah tidak boleh ragu-ragu dalam memberikan sanksi. "Kami
akan mengawal pelaksanaan pembayaran THR serta akan membuka posko pengaduan THR 2022 di setiap
kabupaten/kota dan provinsi dan akan melakukan advokasi terhadap pekerja/buruh yang tidak dibayar
THR Nya atau penangguhan pembayaran THR," paparnya.Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku
republika .
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Neutral

Summary Cara Hitung THR Prorata (Karyawan yang Belum Setahun Kerja). Berikut cara menghitung
THR prorata (pro rate) untuk karyawan yang kerja belum genap setahun. Cara Hitung THR
2022. Sesuai dengan SE Menaker, THR diberikan dengan rasio satu kali gaji hanya diberikan
kepada karyawan yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih.

Memasuki minggu kedua bulan Ramadan, para karyawan tentu menunggu cairnya Tunjangan Hari Raya
(THR). Berikut cara menghitung THR prorata (pro rate) untuk karyawan yang kerja belum genap
setahun.Pemberian THR sejalan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) Nomor
M/1/HK.04/IV/2022. Beleid tersebut menyebutkan jika pemberian THR tahun ini akan diberikan secara
penuh kepada karyawan dan tidak ada pengangsuran THR.Menurut ketentuan dari SE Menaker tersebut,
THR diberikan paling lambat tujuh hari atau seminggu sebelum Hari Raya Idulfitri. Sesuai dengan SE
Menaker, THR diberikan dengan rasio satu kali gaji hanya diberikan kepada karyawan yang sudah bekerja
selama 12 bulan atau lebih.Untuk karyawan yang belum genap setahun bekerja, pemberian THR akan
dihitung dari berapa bulan mereka efekti bekerja atau yang dikenal dengan istilah pro rata (prorate).Cara
Hitung THR 2022Dalam SE Menaker Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022, terdapat cara
perhitungan THR bagi para pekerja di tahun 2022 yang sesuai dengan Permenaker No.6/2016, berikut
perhitungannya.a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus
menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah.b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa
kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan secara proporsional
sesuai dengan perhitungan. Contohnya, masa kerja/12 bulan dikali satu bulan upah gaji.Karyawan
Dengan Masa Bakti Lebih dari 12 BulanDalam contoh kasus, semisal ada pekerja atau karyawan yang
sudah berbakti kepada satu perusahaan selaman 12 bulan atau lebih dari 12 bulan. Maka, pemberian
dari THR yang diberikan kepadanya bersifat full atau satu kali gaji yang biasa dirinya terima satu
bulan.Cara Hitung THR Prorata (Karyawan yang Belum Setahun Kerja)Dalam kasus pekerja yang memiliki
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masa bakti kepada perusahaan belum sampai lebih dari 12 bulan, maka pemberian THR mengikuti berapa
bulan dari pekerja itu sudah mengabdi kepada perusaan tersebut.Contohnya, satu pekerja sudah
mengabdi selama enam bulan di sebuah perusahaan dan dirinya berhak mendapatkan THR sesuai dengan
SE Menaker. Lalu berapa THR yang didapatkan dapatkan?Dalam contoh ini, pekerja tersebut memiliki gaji
sebesar Rp 5.000.000 per bulannya, maka perhitungan dari pemberian THR prorata adalah sebagai
berikut:Masa kerja/12 x 1 bulan upah6/12 x Rp5.000.000 = Rp2.500.000Artinya, bagi pekerja atau
karyawan yang sudah mengabdi selama enam bulan di suatu perusahaan akan mendapatkan THR dengan
besaran Rp2.500.000 pada tahun 2022.
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Neutral

Summary Nama kamu termasuk dalam gologan 8,8 juta orang penerima bantuan subsidi upah (BSU)?
Pemerintah kembali menyalurkan BSU untuk para pekerja terdampak pandemi pada tahun
2022. (*). Artikel ini telah tayang di Tribunnews. Cek keriteria penerima BSU Rp1 juta yang
akan dicairkan pada April 2022.

Nama kamu termasuk dalam gologan 8,8 juta orang penerima bantuan subsidi upah (BSU)? Cek keriteria
penerima BSU Rp1 juta yang akan dicairkan pada April 2022. Pemerintah kembali menyalurkan BSU untuk
para pekerja terdampak pandemi pada tahun 2022. BSU ini merupakan program pemerintah yang
disalurkan melalui Kementerian Tenaga Kerja.Kabar pencairan BSU telah disampaikan secara resmi oleh
pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga Hartarto,
menyebutkan bahwa pemerintah telah menyediakan anggaran untuk penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8
triliun.Selain kriteria penerima BSU, pemerintah juga telah menjelaskan cara cek penerima BSU.Kemudian login ke akun Anda; - Lengkapi Profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status
pernikahan, dan tipe lokasi; - Cek Pemberitahuan. Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi. Jika
terdaftar, Anda akan mendapatkan notifikasi sebagai calon penerima BSU sesuai tahapan penyerahan
data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara
jika tidak terdaftar, Anda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar jika tidak memenuhi syarat atau
data belum masuk ke tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan. (*)Artikel ini telah tayang di Tribunnews.Untuk rincian kriteria dan
mekanisme BSU 2022 lebih lanjut, sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan. BSU diberikan
untuk memberikan pelindungan bagi para pekerja/buruh, serta mengakselerasi pemulihan
ekonomi.Karena hal-hal tersebut sangat berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini.
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Neutral

Summary Surat Edaran tersebut bernomor M/1/HK.04/IV/2022 dan mengatur tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Mengutip situs
Setkab.go.id, SE tersebut menjelaskan, pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh
merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam
merayakan hari raya keagamaan. Selanjutnya, dalam rangka memastikan pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan dapat berjalan dengan baik, melalui SE Menaker juga meminta
para gubernur untuk mendorong perusahaan di wilayahnya agar membayar THR keagamaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, kita bisa menggunakan
30 persen dari THR untuk membayar kewajiban dan maximal 30% untuk berbelanja
kebutuhan Lebaran.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran (SE) menjelang Idul Fitri 2022 tentang
Tunjangan Hari Raya (THR). Surat Edaran tersebut bernomor M/1/HK.04/IV/2022 dan mengatur tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Mengutip situs Setkab.go.id, SE
tersebut menjelaskan, pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya
keagamaan."Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh," sebut SE tersebut.SE juga mengatur tentang
pembayaran THR Keagamaan yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. THR Keagamaan diberikan kepada: a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan
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secara terus menerus atau lebih. b. pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.2. Besaran THR
Keagamaan diberikan sebagai berikut: a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas
bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah. b. Bagi pekerja/buruh yang
mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan
secara proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah. 3. Bagi
pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung sebagai
berikut: a.Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan atau lebih, upah satu bulan
dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam dua belas bulan terakhir sebelum hari raya
keagamaan. b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari dua belas bulan, upah satu bulan
dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. 4. Bagi pekerja/buruh
yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah
rata-rata dua belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. 5. Bagi perusahaan yang menetapkan
besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama,
atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 2 di atas
maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan. 6. THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Selanjutnya, dalam rangka
memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dapat berjalan dengan baik, melalui SE Menaker
juga meminta para gubernur untuk mendorong perusahaan di wilayahnya agar membayar THR
keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, bagi perusahaan yang
mampu diimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban
pembayaran THR keagamaan. "Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
THR Keagamaan, masing-masing provinsi membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas)
Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 yang
terintegrasi melalui website tulis SE tersebut. Perusahaan yang mendapatkan keuntungan tinggi dari
usaha yang digelutinya diminta memberikan THR lebih kepada karyawannya. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan THR akan membuat pekerja semakin
semangat dan produktif saat kembali bekerja setelah merayakan hari raya lebaran. "THR lebih akan
menyenangkan bagi pekerja/buruh seiring meningkatnya harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini," ungkap
Anwar seperti dikutip dari situs Kemnaker. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya telah
mengimbau kepada perusahaan untuk membayar THR secara kontan alias tanpa dicicil.Menaker juga
menegaskan bahwa THR bukan hanya hak para pekerja yang berstatus tetap tapi juga Pekerja kontrak,
outsourcing, tenaga honorer, ataupun buruh harian lepas. Kemnaker melalui Instagramnya
menerangkan, perusahaan yang tidak patuh dalam membayar THR ini akan dikenakan sanksi
administratif sampai denda. Ketidakpatuhan pengusaha dalam pembayaran THR, sesuai Pasal 78
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dapat dikenakan sanksi. Sanksi
administratif yakni berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara
sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. Pengenaan sanksi ini diberikan
secara bertahap dalam kurun waktu tertentu yang diberikan kepada pengusaha atas ketidakpatuhan
membayar THR Jika perusahaan terlambat membayar THR, maka akan dikenakan denda 5% dari total
yang harus dibayar. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh. Saat ini
Kemnaker telah menyediakan posko THR sebagai tempat bagi siapa pun yang konsultasi/pengaduan
terkait THR. Posko THR yang disiapkan akan menangani pengaduan dan konsultasi, baik dari pekerja
ataupun pengusaha. Setelah THR cair, selain untuk kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat
juga diajak menyisihkan sebagian rezeki THR untuk berinvestasi. Hal ini agar uang THR tidak habis untuk
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kebutuhan konsumtif semata seperti membeli pakaian baru, biaya konsumsi lebaran, kiriman parsel,
hingga berbagi angpao ke keluarga. Head of Advisory & Investment Connoisseur Moduit, Manuel Adhy
Purwanto mengatakan, perencanaan dan pengelolaan keuangan saat menerimaTHR menjadi sangat
penting, agar THR benar-benar dapat bermanfaat dengan optimal. "Perencanaan dalam anggaran kas,
skala prioritas dan membagi pengeluaran dalam persentase tertentu menjadi faktor penting dalam
kesuksesan pengelolaan THR," kata Manuel, dalam keterangan pers tertulisnya. Misalnya, kita bisa
menggunakan 30 persen dari THR untuk membayar kewajiban dan maximal 30% untuk berbelanja
kebutuhan Lebaran. Kemudian, alokasikan 20 persen lainnya dari dana THR untuk dana darurat untuk
pengeluaran tak terduga sehingga tidak mengganggu cashflow bulanan. Sedangkan 20 persen lain untuk
investasi agar untuk kebutuhan keuangan kita di masa depan. Salah satu cara yang cukup mudah untuk
mencapai tujuan keuangan di masa depan adalah dengan investasi reksadana. Dana dikelola ke aset-aset
keuangan seperti saham, obligasi dan pasar uang. Sebagai tujuan keuangan jangka pendek dan menegah,
bisa memilih reksadana pasar uang dan pendapatan tetap. Sementara untuk tujuan jangka panjang,
investasi reksadana campuran dan saham bisa menjadi pilihan. Namun semua tetap sesuaikan dengan
profil risiko masing-masing.
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Summary Surat Edaran tersebut bernomor M/1/HK.04/IV/2022 dan mengatur tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Mengutip situs
Setkab.go.id, SE tersebut menjelaskan, pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh
merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam
merayakan hari raya keagamaan. Selanjutnya, dalam rangka memastikan pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan dapat berjalan dengan baik, melalui SE Menaker juga meminta
para gubernur untuk mendorong perusahaan di wilayahnya agar membayar THR keagamaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, kita bisa menggunakan
30 persen dari THR untuk membayar kewajiban dan maximal 30% untuk berbelanja
kebutuhan Lebaran.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran (SE) menjelang Idul Fitri 2022 tentang
Tunjangan Hari Raya (THR). Surat Edaran tersebut bernomor M/1/HK.04/IV/2022 dan mengatur tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Mengutip situs Setkab.go.id, SE
tersebut menjelaskan, pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya
keagamaan."Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh," sebut SE tersebut.SE juga mengatur tentang
pembayaran THR Keagamaan yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. THR Keagamaan diberikan kepada: a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan
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secara terus menerus atau lebih. b. pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.2. Besaran THR
Keagamaan diberikan sebagai berikut: a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas
bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah. b. Bagi pekerja/buruh yang
mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan
secara proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah. 3. Bagi
pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung sebagai
berikut: a.Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan atau lebih, upah satu bulan
dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam dua belas bulan terakhir sebelum hari raya
keagamaan. b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari dua belas bulan, upah satu bulan
dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. 4. Bagi pekerja/buruh
yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah
rata-rata dua belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. 5. Bagi perusahaan yang menetapkan
besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama,
atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 2 di atas
maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan. 6. THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Selanjutnya, dalam rangka
memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dapat berjalan dengan baik, melalui SE Menaker
juga meminta para gubernur untuk mendorong perusahaan di wilayahnya agar membayar THR
keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, bagi perusahaan yang
mampu diimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban
pembayaran THR keagamaan. "Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
THR Keagamaan, masing-masing provinsi membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas)
Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 yang
terintegrasi melalui website tulis SE tersebut. Perusahaan yang mendapatkan keuntungan tinggi dari
usaha yang digelutinya diminta memberikan THR lebih kepada karyawannya. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan THR akan membuat pekerja semakin
semangat dan produktif saat kembali bekerja setelah merayakan hari raya lebaran. "THR lebih akan
menyenangkan bagi pekerja/buruh seiring meningkatnya harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini," ungkap
Anwar seperti dikutip dari situs Kemnaker. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya telah
mengimbau kepada perusahaan untuk membayar THR secara kontan alias tanpa dicicil.Menaker juga
menegaskan bahwa THR bukan hanya hak para pekerja yang berstatus tetap tapi juga Pekerja kontrak,
outsourcing, tenaga honorer, ataupun buruh harian lepas. Kemnaker melalui Instagramnya
menerangkan, perusahaan yang tidak patuh dalam membayar THR ini akan dikenakan sanksi
administratif sampai denda. Ketidakpatuhan pengusaha dalam pembayaran THR, sesuai Pasal 78
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dapat dikenakan sanksi. Sanksi
administratif yakni berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara
sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. Pengenaan sanksi ini diberikan
secara bertahap dalam kurun waktu tertentu yang diberikan kepada pengusaha atas ketidakpatuhan
membayar THR Jika perusahaan terlambat membayar THR, maka akan dikenakan denda 5% dari total
yang harus dibayar. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh. Saat ini
Kemnaker telah menyediakan posko THR sebagai tempat bagi siapa pun yang konsultasi/pengaduan
terkait THR. Posko THR yang disiapkan akan menangani pengaduan dan konsultasi, baik dari pekerja
ataupun pengusaha. Setelah THR cair, selain untuk kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat
juga diajak menyisihkan sebagian rezeki THR untuk berinvestasi. Hal ini agar uang THR tidak habis untuk
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kebutuhan konsumtif semata seperti membeli pakaian baru, biaya konsumsi lebaran, kiriman parsel,
hingga berbagi angpao ke keluarga. Head of Advisory & Investment Connoisseur Moduit, Manuel Adhy
Purwanto mengatakan, perencanaan dan pengelolaan keuangan saat menerimaTHR menjadi sangat
penting, agar THR benar-benar dapat bermanfaat dengan optimal. "Perencanaan dalam anggaran kas,
skala prioritas dan membagi pengeluaran dalam persentase tertentu menjadi faktor penting dalam
kesuksesan pengelolaan THR," kata Manuel, dalam keterangan pers tertulisnya. Misalnya, kita bisa
menggunakan 30 persen dari THR untuk membayar kewajiban dan maximal 30% untuk berbelanja
kebutuhan Lebaran. Kemudian, alokasikan 20 persen lainnya dari dana THR untuk dana darurat untuk
pengeluaran tak terduga sehingga tidak mengganggu cashflow bulanan. Sedangkan 20 persen lain untuk
investasi agar untuk kebutuhan keuangan kita di masa depan. Salah satu cara yang cukup mudah untuk
mencapai tujuan keuangan di masa depan adalah dengan investasi reksadana. Dana dikelola ke aset-aset
keuangan seperti saham, obligasi dan pasar uang. Sebagai tujuan keuangan jangka pendek dan menegah,
bisa memilih reksadana pasar uang dan pendapatan tetap. Sementara untuk tujuan jangka panjang,
investasi reksadana campuran dan saham bisa menjadi pilihan. Namun semua tetap sesuaikan dengan
profil risiko masing-masing.
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Summary Surat Edaran tersebut bernomor M/1/HK.04/IV/2022 dan mengatur tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Mengutip situs
Setkab.go.id, SE tersebut menjelaskan, pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh
merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam
merayakan hari raya keagamaan. Selanjutnya, dalam rangka memastikan pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan dapat berjalan dengan baik, melalui SE Menaker juga meminta
para gubernur untuk mendorong perusahaan di wilayahnya agar membayar THR keagamaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, kita bisa menggunakan
30 persen dari THR untuk membayar kewajiban dan maximal 30% untuk berbelanja
kebutuhan Lebaran.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran (SE) menjelang Idul Fitri 2022 tentang
Tunjangan Hari Raya (THR).Surat Edaran tersebut bernomor M/1/HK.04/IV/2022 dan mengatur tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.Mengutip situs Setkab.go.id, SE
tersebut menjelaskan, pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya
keagamaan."Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh," sebut SE tersebut.Sejumlah buruh pulang kerja
dari salah satu pabrik di kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/4/2020).
(Tribun Jawa Barat/Gani Kurniawan)SE juga mengatur tentang pembayaran THR Keagamaan yang harus
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dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:1. THR Keagamaan diberikan kepada:a.
Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.b.
pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu
tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.2. Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai
berikut:a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus menerus
atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah.b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu
bulan secara terus menerus tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan secara proporsional sesuai
dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah.3. Bagi pekerja/buruh yang bekerja
berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung sebagai berikut:a.Pekerja/buruh yang
telah mempunyai masa kerja dua belas bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata
upah yang diterima dalam dua belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.b. Pekerja/buruh yang
mempunyai masa kerja kurang dari dua belas bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima tiap bulan selama masa kerja.4. Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan
satuan hasil maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata dua belas bulan terakhir sebelum
hari raya keagamaan.5. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan
lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 2 di atas maka THR Keagamaan yang
dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja
bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan.6. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh
hari sebelum hari raya keagamaan. Selanjutnya, dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran
THR keagamaan dapat berjalan dengan baik, melalui SE Menaker juga meminta para gubernur untuk
mendorong perusahaan di wilayahnya agar membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.Selain itu, bagi perusahaan yang mampu diimbau untuk membayar THR
keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan."Untuk
mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, masing-masing
provinsi membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi
dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 yang terintegrasi melalui websiteTips
Memanfaatkan Uang THRSetelah THR cair, selain untuk kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri,
masyarakat juga diajak menyisihkan sebagian rezeki THR untuk berinvestasi.Hal ini agar uang THR tidak
habis untuk kebutuhan konsumtif semata seperti membeli pakaian baru, biaya konsumsi lebaran, kiriman
parsel, hingga berbagi angpao ke keluarga.Head of Advisory & Investment Connoisseur Moduit, Manuel
Adhy Purwanto mengatakan, perencanaan dan pengelolaan keuangan saat menerimaTHR menjadi
sangat penting, agar THR benar-benar dapat bermanfaat dengan optimal."Perencanaan dalam anggaran
kas, skala prioritas dan membagi pengeluaran dalam persentase tertentu menjadi faktor penting dalam
kesuksesan pengelolaan THR," kata Manuel, dalam keterangan pers tertulisnya.Misalnya, kita bisa
menggunakan 30 persen dari THR untuk membayar kewajiban dan maximal 30% untuk berbelanja
kebutuhan Lebaran.Kemudian, alokasikan 20 persen lainnya dari dana THR untuk dana darurat untuk
pengeluaran tak terduga sehingga tidak mengganggu cashflow bulanan.Sedangkan 20 persen lain untuk
investasi agar untuk kebutuhan keuangan kita di masa depan.Salah satu cara yang cukup mudah untuk
mencapai tujuan keuangan di masa depan adalah dengan investasi reksadana. Dana dikelola ke aset-aset
keuangan seperti saham, obligasi dan pasar uang.Sebagai tujuan keuangan jangka pendek dan menegah,
bisa memilih reksadana pasar uang dan pendapatan tetap.Sementara untuk tujuan jangka panjang,
investasi reksadana campuran dan saham bisa menjadi pilihan. Namun semua tetap sesuaikan dengan
profil risiko masing-masing.
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Summary Pemerintah Kota Tangerang membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR). Posko
Pengaduan THR itu dibuka di lantai 2, Gedung Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di Jalan
Perintis Kemerdekaan II No 1, Cikokol, Kota Tangerang. "Posko Pengaduan THR kami buka
pada Rabu (13/4/2022) sampai Jumat (29/4/2022)," jelas Kepala Disnaker Kota Tangerang,
Ujang Hendra Gunawan di kantornya. Kata dia, pihaknya sudah melakukan sosialisasi hakhak tenaga kerja melalui surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan kepada 8 ribu
perusahaan mikro dan makro di Kota Tangerang.

Pemerintah Kota Tangerang membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR).Posko Pengaduan
THR itu dibuka di lantai 2, Gedung Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di Jalan Perintis Kemerdekaan II No
1, Cikokol, Kota Tangerang."Posko Pengaduan THR kami buka pada Rabu (13/4/2022) sampai Jumat
(29/4/2022)," jelas Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan di kantornya.Kata dia,
pihaknya sudah melakukan sosialisasi hak-hak tenaga kerja melalui surat edaran Kementerian
Ketenagakerjaan kepada 8 ribu perusahaan mikro dan makro di Kota Tangerang.Hal itu tertulis dalam
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/1/HK.04/IV/2022 terkait
pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di
perusahaan."Sedangkan bagi perusahaan yang tidak mampu memberikan THR, dapat melakukan dialog
dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan kekeluargaan," sambungnya.Sementara, bagi perusahaan
yang mengalami keterlambatan pemberian THR, dapat dilakukan dengan menunjukan bukti
ketidakmampuan membayar tepat waktu.Yakni berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan
melaporkan hasil kesepakatan tersebut ke pihak Disnaker."Namun itu tidak menghilangkan kewajiban
perusahaan membayar THR. Di Kota Tangerang wajib lapor ketenagakerjaan dan perusahaan terdapat
sekitar 8 ribu perusahaan makro dan mikro," jelas Ujang."Dengan jumlah pegawai per April 2022, pekerja
laki-laki sebanyak 177,813 ribu dan perempuan ada 81,460," tambahnya lagi.Terkait prosedur pelayanan,
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pihaknya akan menindaklanjuti proses tersebut setelah adanya penerimaan aduan.Nantinya Pemkot
Tangerang akan melakukan mediasi dan pemanggilan pada perusahaan yang bersangkutan.Selebihnya,
lanjut Ujang, untuk peneguran dan penindakan masuk pada ranah pengawasan tingkat Provinsi
Banten."Bagi para tenaga pekerja di Kota Tangerang yang memiliki keluhan akan terkait THR, bisa
melakukan pengaduan atau diskusi ke Kantor Disnaker," pungkas Ujang.Nantinya, ada lima petugas yang
akan melayani, menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan pegawai mengenai THR tahun 2022.
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Summary Pihak perusahaan diminta untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR), maksimal 7 hari
sebelum lebaran Idulfitri. Bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada para
pekerja, maka akan terancam sanksi teguran hingga pembekuan operasional. Berdasarkan
keterangan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten
Temanggung, Agus Sarwono menyebutkan bahwa pemberian THR dari perusahaan kepada
para pekerja adalah suatu kewajiban. "Maka itu, pengusaha harus memberikan THR pada
pekerja, sesuai aturan THR diberikan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran," kata Agus
Sarwono, saat dijumpai di kantornya, Selasa (12/4/2022).

Pihak perusahaan diminta untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR), maksimal 7 hari sebelum
lebaran Idulfitri.Bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada para pekerja, maka akan
terancam sanksi teguran hingga pembekuan operasional.Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Temanggung, Agus Sarwono menyebutkan
bahwa pemberian THR dari perusahaan kepada para pekerja adalah suatu kewajiban."Maka itu,
pengusaha harus memberikan THR pada pekerja, sesuai aturan THR diberikan paling lambat tujuh hari
sebelum lebaran," kata Agus Sarwono, saat dijumpai di kantornya, Selasa (12/4/2022).Agus mengatakan,
terdapat 678 badan usaha swasta atau perusahaan di Temanggung. Badan usaha itu dari Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jumlah pekerja mencapai 22.906 orang. Sedangkan untuk skala
sedang sampai dengan besar, terdapat 94 perusahaan dengan jumlah karyawan 18.045 orang."Tercatat
ada 40.951 pekerja yang harus mendapat THR," jelasnya.Disampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan RI
(Kemnaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan."Kami mengimbau untuk
perusahaan yang mampu, untuk membayar THR lebih awal sebelum batas waktu tersebut," tegas
Agus.Berdasarkan aturan yang ada, THR diberikan kepada para pekerja maupun buruh, dengan masa
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kerja minimal satu bulan atau lebih. Kemudian, juga pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja
dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.Untuk pekerja atau buruh yang
memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, beber Agus, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan
pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai
perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan, dan dikali besaran gaji satu bulan.Dikemukakan,
besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas, dapat
dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya
keagamaan."Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil,"
tuturnya.Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan,terang Agus, maka gaji satu bulan
dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja. Untuk perusahaan
yang sudah menetapkan besaran nilai THR Keagamaan pada kontrak atau perjanjian kerja sama,
peraturan perusahaan atau kebiasaan tertentu, THR dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam
perjanjian atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut.Agus mengatakan, perusahaan yang tidak
memberikan THR pada pekerjanya akan mendapat sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan
operasional. Sanksi ini diatur pada Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, di mana perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada
pekerjanya. Dinperinaker membentuk pos Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR 2022 aduan
terkait dengan THR ini. (*)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.
com . Mari bergabung di Grup Telegram "Mitrapostcom_Official", caranya klik link
https://t.me/Mitrapostcom_Official, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di
ponsel.
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Positive

Summary Hal tersebut, disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Perindistrusian dan Jaminan Sosial
Disnaker Sulawesi Barat Armon saat ditemui di kantornya Jl Abdul Malik Pattana Endeng,
Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (13/4/2022). Selain itu, wilayah Sulawesi
Barat sendiri rata-rata pekerja digaji sesuai Upah Minimun Pendapatan (UMP). Tahun ini
UMP di Sulawesi Barat sebesar Rp 2.600.000 lebih. "Jadi perusahaan harus mengikuti
mekanisme surat edaran Menteri ini yang sementara kita teruskan ke masing-masing
perusahaan di Sulawesi Barat," tandasnya.

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja segera cair dalam waktu dekat seiring terbitnya peraturan THR
2022 karyawan swasta.Aturan yang dimaksud adalah Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.SE yang dikeluarkan Menaker Ida Fauziyah dan ditujukan
kepada para gubernur di seluruh Indonesia ini juga memuat tentang ketentuan besaran THR 2022
karyawan swasta.Hal tersebut, disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Perindistrusian dan Jaminan Sosial
Disnaker Sulawesi Barat Armon saat ditemui di kantornya Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan
Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (13/4/2022)."Isi surat edaran tersebut pekerja atau buruh yang
masa kerjanya satu bulan terus menerus atau lebih itu berhak mendapatkan THR," kata
Armon.Sementara itu, besaran THR didapatkan karyawan atau buruh yang bekerja di perusahaan
berdasarkan lamanya bekerja.Sehingga, karyawan atau buruh yang bekerja sudah 12 bulan lamanya,
maka berhak mendapatkan THR sesuai gajinya per bulan."Jadi THRnya berdasarkan didapatkan sesuai
gajinya setiap bulan," ungkap Armon.Sedangkan, pekerja yang rata-rata dibawah 12 bulan masa kerjanya,
maka THR diberikan secara proporsional.Artinya, lanjut Armon pemberian THR dibawah 12 bulan masa
kerjanya akan diberikan THR berdasarkan persentase."Kalau baru delapan bulan bekerja. Jadi delapan
per 12 dikali upahnya sebulan. Maka itulah THR didapatkan," bebernya.Selain itu, wilayah Sulawesi Barat
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sendiri rata-rata pekerja digaji sesuai Upah Minimun Pendapatan (UMP).Tahun ini UMP di Sulawesi Barat
sebesar Rp 2.600.000 lebih."Jadi perusahaan harus mengikuti mekanisme surat edaran Menteri ini yang
sementara kita teruskan ke masing-masing perusahaan di Sulawesi Barat," tandasnya.
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Negative

Summary Kepala Bidang Pembinaan Perindistrusian dan Jaminan Sosial Disnaker Sulawesi Barat Armon
mengatakan posko THR ini dipusatkan di kantor UPTD Disnaker di Jl Tengku Cik Diktiro,
Kelurahan Remuku, Kecamatan Mamuju, Mamuju, Sulawesi Barat. Dinas Ketenagakerjaan
Sulawesi Barat akan membuka posko pengaduan terkait Tunjangan Haru Raya (THR) bagi
pegawai atau buruh yang ingin melapor. Posko THR ini sebagai upaya pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR keagamaan bagi pekerja/buruh. Sehingga, bisa langsung
melapor ke posko pengaduan yang didirikan Disnaker Sulawesi Barat.

Dinas Ketenagakerjaan Sulawesi Barat akan membuka posko pengaduan terkait Tunjangan Haru Raya
(THR) bagi pegawai atau buruh yang ingin melapor.Posko THR ini sebagai upaya pengawasan pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan bagi pekerja/buruh.Kepala Bidang Pembinaan Perindistrusian dan Jaminan
Sosial Disnaker Sulawesi Barat Armon mengatakan posko THR ini dipusatkan di kantor UPTD Disnaker di
Jl Tengku Cik Diktiro, Kelurahan Remuku, Kecamatan Mamuju, Mamuju, Sulawesi Barat."Kita sementara
ini mau rapatkan dan membentuk tim satuan pengawasan yang akan turun di lapangan," kata Armon,
saat ditemui di kantornya Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat,
Rabu (13/4/2022).Posko THR bertujuan untuk membantu karyawan atau buruh yang tidak mendapatkan
THR tahun ini.Sehingga, bisa langsung melapor ke posko pengaduan yang didirikan Disnaker Sulawesi
Barat."Tetap ada sanksi atau pemeriksaan terhadap perusahaan yang tidak memberikan THR kepada
karyawannya," ungkap Armon.Seterunya, akan dibuatkan nota kesepahaman dan diteruskan ke
Kementerian jika ada perusahaan tidak memberikan THR kepada karyawaannya.Dia berharap karyawan
atau buruh diperusahaan melapor jika tidak mendapat THR tahun ini."Pekan ini posko sudah ada dan
mulai beroperasi menerima pelayanan atau aduan dari warga," tandasnya.Sebelumnya, Tunjangan Hari
Raya (THR) bagi pekerja segera cair dalam waktu dekat seiring terbitnya peraturan THR 2022 karyawan
swasta.Aturan yang dimaksud adalah Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor
235

M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.SE yang dikeluarkan Menaker Ida Fauziyah dan ditujukan kepada para
gubernur di seluruh Indonesia ini juga memuat tentang ketentuan besaran THR 2022 karyawan swasta.
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Positive

Summary Dear sobat Prakerja, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 26 telah ditutup, simak cara cek
hasilnya. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 26 telah ditutup pada Rabu (13/4/2022).
Informasi tersebut diketahui melalui unggahan di akun Instagram resmi @prakerja.go.id.
"Makan sayur ketupat sampai semaput, Permisi sobat, gelombang 26 sudah kita tutup,"
dikutip TribunJakarta. Com dari akun Instagram @prakerja.go.id. "Untuk sobat yang belum
sempat bergabung di gelombang ini, jangan sedih karena masih ada banyak kesempatan di
gelombang-gelombang berikutnya," lanjutnya.

Dear sobat Prakerja, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 26 telah ditutup, simak cara cek
hasilnya.Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 26 telah ditutup pada Rabu (13/4/2022).Informasi
tersebut diketahui melalui unggahan di akun Instagram resmi @prakerja.go.id."Makan sayur ketupat
sampai semaput, Permisi sobat, gelombang 26 sudah kita tutup," dikutip TribunJakarta. com dari akun
Instagram @prakerja.go.id."Untuk sobat yang belum sempat bergabung di gelombang ini, jangan sedih
karena masih ada banyak kesempatan di gelombang-gelombang berikutnya," lanjutnya.Bagi kamu yang
sudah mendaftar, saat ini tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi kartu prakerja untuk menjadi
peserta.Sedangkan untuk teman-teman yang belum sempat menyelesaikan pendaftaran, tidak perlu
berkecil hati.Masih ada Kartu Prakerja gelombang 27 yang pendaftarannya akan segera dibuka.Berikut
cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 26 dirangkum TribunJakarta:Kamu bisa secara berkala
mengecek dashboard di laman Kartu Prakerja, dengan login menggunakan akun masing-masing.Jika
dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja akan tertera dan muncul status saldo pada dashboard
akun.Sedangkan jika tidak lolos, akan mendapatkan notifikasi pada dashboard dengan keterangan "Kamu
Belum Berhasil".Untuk dapat melihat nomor Kartu Prakerja, kamu perlu menonton 3 video yang telah
disediakan.Video tersebut berisi informasi dasar mengenai Kartu Prakerja, mulai dari mengenali
tantangan di dunia kerja sampai penjelasan manfaat Kartu Prakerja."Kamu juga tidak dapat menutup
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video jika belum selesai menonton atau mempercepat laju video. Apabila kamu mengalami kendala saat
menonton video, kamu dapat menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi tulisan dalam laman
resmi Kartu Prakerja.Pelaksana Prakerja akan mengirimkan notifikasi melalui SMS kepada peserta yang
dinyatakan lolos.Pemberitahuan SMS ini dikirimkan ke nomor telepon yang digunakan saat membuat
akun.Untuk itu pastikan nomor yang Anda masukkan ketika mendaftar telah benar dan masih aktif.SMS
diberikan saat tanggal pengumuman seleksi masing-masing gelombang.Jika pendaftar mendapatkan
pemberitahuan lolos, maka dapat mengikuti langkah selanjutnya sesuai petunjuk yang ada. Namun, jika
tidak lolos, jangan berkecil hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran gelombang selanjutnya."Kamu tidak
perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan berkecil hati, kamu masih bisa
memilih Gelombang berikutnya," tulis situs tersebut.Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu
Prakerja antara lain WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal, sedang
mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan
kompetensi kerja.Seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk
pelaku usaha mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi
Covid-19, bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala
desa dan perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian,
calon peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga
(KK) yang menjadi penerima Kartu Prakerja.Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan
mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.Untuk skema penyaluran
dana program Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1
juta, dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4
bulan.Lalu, dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150. 000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap
survei.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang
sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang).Penerima Kartu Prakerja
dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui
platform digital.Beberapa di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia,
Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar.
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Positive

Summary Haiyani menuturkan layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini dibuat untuk
mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan Tahun 2022 yang dapat dilakukan secara mandiri, individu dan
terjamin privacy para pengadu. Selain tugas bapak/ibu untuk mengawal pemberian THR,
dinamikanya nanti yakni merespon melalui Posko, melaksanakan pengaduan dan bagaimana
cara menerapkan aturan tersebut," tambahnya. "Posko-posko THR yang telah ada di daerah
inilah nantinya yang akan menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam
pembayaran THR," ucapnya. Menurut Haiyani, adanya layanan/kanal Posko Pengaduan THR
berbasis web ini, tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja/buruh untuk mengadukan
permasalahan THR.

Suara.com - Dirjen Binwasnaker & K3 Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), Haiyani Rumondang,
mengatakan secara teknis THR Keagamaan yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja tahun 2022
ini sangat berbeda dibandingkan dengan pemberian THR tahun 2020 dan 2021. Kebijakan pemberian THR
2022 dikembalikan pada pemberian THR pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, untuk
mengawal pembayaran THR tersebut, Kemnaker melakukan sosialisasi aplikasi posko pengaduan THR
Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal pelaksanaan pembayaran THR 2022 dari pengusaha kepada
pekerja/buruh melalui Haiyani menuturkan layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini dibuat untuk
mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran THR
keagamaan Tahun 2022 yang dapat dilakukan secara mandiri, individu dan terjamin privacy para
pengadu."Sesuai SE Menaker M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi hak pekerja, karena
itu dalam pelaksanaannya perlu dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota
seluruh Indonesia," ujar Haiyani secara virtual, kepada para Kadisnaker atau Kabid Ketenagakerjaan
provinsi/kabupaten/kota, pada Rabu (13/4/2022)."Tentu ada dinamika nanti ya. Selain tugas bapak/ibu
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untuk mengawal pemberian THR, dinamikanya nanti yakni merespon melalui Posko, melaksanakan
pengaduan dan bagaimana cara menerapkan aturan tersebut," tambahnya.Haiyani menjelaskan dalam
mengawal pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan ini, pihaknya tak dapat bekerja sendiri. Sangat
diperlukan komitmen, kordinasi yang baik dan efektif antara pusat dan daerah agar segala permasalahan
terkait pembayaran THR ini dapat diselesaikan dengan baik. "Posko-posko THR yang telah ada di daerah
inilah nantinya yang akan menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pembayaran
THR," ucapnya.Menurut Haiyani, adanya layanan/kanal Posko Pengaduan THR berbasis web ini, tidak
hanya menjadi sarana bagi pekerja/buruh untuk mengadukan permasalahan THR. Web tersebut juga
dapat menjadi rujukan perusahaan untuk mencari informasi dan berkonsultasi terkait pembayaran THR
berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016."Saya sangat berharap bahwa pertemuan ini dapat
bermanfaat bagi kita semua terutama pekerja/buruh, SP/SB, pengusaha dan para stakeholder dalam
menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif," pungkas Haiyani.
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Positive

Summary Apakah pegawai kontrak atau ousurching dapat THR?. "THR tanpa dicicil, alias kontan,"
jelasnya saat meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) 2022, seperti
yang dikutip dari laman kemnaker.go.id. Hal tersebut ditegaskan Ida melalui Surat Edaran
(SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan. "Pekerja kontrak, outsourcing,
tenaga honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, supir bahkan Pekerja Rumah Tangga
alias PRT berhak atas THR. Kapan Tunjangan Hari Raya (THR) harus dibayarkan?.

Kapan Tunjangan Hari Raya (THR) harus dibayarkan?Simak penjelasan dari Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah terkait kapan THR harus disalurkan dan siapa saja yang berhak mendapatkan THR.Apakah
pegawai kontrak atau ousurching dapat THR?Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana THR dapat
dicicil dalam pembayarannya namun kali ini THR tak boleh dicicil dan harus dibayar lunas."THR tanpa
dicicil, alias kontan," jelasnya saat meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) 2022,
seperti yang dikutip dari laman kemnaker.go.id.Hal tersebut ditegaskan Ida melalui Surat Edaran (SE)
Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun
2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan.SE ini disampaikan dalam konferensi pers Menaker pada tanggal
8 April di Jakarta.Rincian besaran THRIda juga menjelaskan, THR merupakan hak pekerja dan kewajiban
pengusaha.Di tahun ini, karena situasi ekonomi sudah lebih baik, Kemenaker menegaskan besaran nilai
THR dikembalikan kepada aturan semula."Besaran nilai THR dikembalikan kepada aturan semula yaitu 1
bulan gaji bagi yang sudah bekerja minimal 12 bulan," tegasnya.Sementara, bagi pekerja yang bekerja
kurang dari 12 bulan, besaran nilai THR dihitung secara proporsional.Pihak yang berhak dapat THRIda
juga menegaskan, THR bukan hanya hak para pekerja yang berstatus tetap."Pekerja kontrak, outsourcing,
tenaga honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, supir bahkan Pekerja Rumah Tangga alias PRT
berhak atas THR. Jadi jangan disempitkan cakupan penerimanya," urainya.Terkait THR, Kemnaker juga
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sudah menyiapkan Posko THR yang untuk menangani pengaduan dan konsultasi, baik dari pekerja
ataupun pengusaha. Menaker meminta setiap pihak memanfaatkan posko ini."Pokoknya kalau cuma
ingin tanya-tanya soal THR pun kami siap melayani," tambahnya.Dalam kesempatan ini secara khusus
Menaker meminta kepada perusahaan yang tumbuh positif dan profitnya bagus agar memberikan THR
lebih dari 1 bulan gaji kepada pekerjanya."Bagi perusahaan yang mampu, tolong, berbagilah lebih
banyak. Berikan lebih dari gaji sebulan. Jika pun bukan dalam bentuk uang, minimal dalam bentuk
sembako. Agar keluarga pekerja nanti bisa buka puasa dan berlebaran dengan hidangan yang lebih baik,"
saran Menaker.Dia menambahkan, "Mari gotong rotong dengan pemerintah menaikkan daya beli
pekerja. Tidak ada ruginya. Upah para pengusaha yang murah hati insya Allah akan besar pahalanya di
akhirat nanti. Bisnisnya pun bakal jadi berkah karena didoakan terus oleh pekerjanya.
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Positive

Summary Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang mengatakan, Kadin Sultra sepenuhnya
mendukung kebijakan pemerintah agar pengusaha membayarkan THR. Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengimbau kepada seluruh asosiasi dan
pengusaha yang menjadi anggotanya membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2022
kepada karyawannya sesuai ketentuan pemerintah. Ia mengaku telah mengimbau
pengusaha untuk taat pada regulasi dalam memenuhi THR. "Kita merujuk pada
pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik progresnya saat ini.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengimbau kepada seluruh asosiasi dan
pengusaha yang menjadi anggotanya membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2022 kepada
karyawannya sesuai ketentuan pemerintah.Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang mengatakan,
Kadin Sultra sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah agar pengusaha membayarkan THR.Ia
mengaku telah mengimbau pengusaha untuk taat pada regulasi dalam memenuhi THR."Kita merujuk
pada pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik progresnya saat ini. Dampak pandemi juga terus
dikawal pemerintah. Berpijak dari sana, kami mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah," ujar
Anton, Rabu (13/4/2022).Menurut Anton, pengusaha skala menengah sampai besar seharusnya tidak
mengalami kesulitan yang berarti untuk memenuhi kewajiban THR pekerja. Memang, beberapa sektor
masih merasakan dampak pandemi seperti hotel, restoran, dan sejenisnya. Namun, pengusaha pasti
mempersiapkan kewajiban THR dari jauh-jauh hari."Untuk pengusaha UMKM, jika ada yang tidak
mampu, tentu hal tersebut harus dibicarakan melalui dialog pekerja dan pengusaha untuk mencari titik
temu," imbuh Anton.Namun, lanjut dia, hal tersebut juga tidak boleh dijadikan pengecualian bagi
perusahaan untuk tidak memenuhi kewajiban pemberian THR."Ketidakmampuan tersebut tak berarti
lantas tidak dibayarkan, mungkin hanya masalah mekanismenya. Kita di lingkungan pengusaha juga tidak
sepakat jika ada pengusaha yang memutuskan secara sepihak," tegasnya.Sebagaimana diberitakan,
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karena ekonomi telah bergerak positif, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tahun ini THR
wajib dibayarkan secara langsung tanpa dicicil kepada pekerja atau buruh. Juga, dibayarkan paling lama
tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri 2022.
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Positive

Summary 5 syarat penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta menarik untuk diketahui. Berikut 5 syarat
penerima BLT subsidi gaji. Berikut 5 syarat penerima BLT subsidi gaji. BLT subsidi gaji atau
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan dicairkan ke 8,8 juta pekerja dengan anggaran Rp8,8
triliun.

5 syarat penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta menarik untuk diketahui. BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi
Upah (BSU) 2022 akan dicairkan ke 8,8 juta pekerja dengan anggaran Rp8,8 triliun.Saat ini, proses
pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta masih dilakukan. Ditargetkan, BLT subsidi gaji Rp1 juta dicairkan pada
bulan ini.Salah satu syarat penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta di tahun ini adalah pekerja dengan upah di
bawah Rp3,5 juta per bulan.Pencairan BLT subsidi gaji masih menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan
dan disalurkan ke rekening bank Himbara. Untuk itu, BLT subsidi gaji Rp1 juta akan cair ke pemilik 4
rekening ini.Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan beberapa hal antara lain
merampungkan regulasi teknis BSU, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kemenkeu."Serta yang
tidak kalah penting adalah mereviu data calon penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan
berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku bank penyalur," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
di Jakarta.Kementerian Ketenagakerjaan telah mengelola BSU pada 2020 dan 2021 dengan beberapa
ketentuan kriteria penerima dan jumlah bantuan yang diberikan. BSU 2020 difokuskan pada
pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp5 juta.Pada 2021, BSU menyasar pekerja/buruh yang
terdampak kebijakan PPKM level 3 dan 4, serta memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, atau jika daerah
tersebut upah minimum nya lebih dari Rp3,5 juta maka menggunakan batasan upah minimum yang
berlaku.Adapun di tahun 2022 ini, jelas Menaker, kriteria penerima BSU sementara didesain untuk
pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Basis data penerima BSU juga masih
menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan."Pemerintah mengalokasikan anggaran
BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta. Adapun rincian
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terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan,"
jelasnya.Jika mengacu BLT subsidi gaji tahun lalu, ada lima syarat yang harus dipenuhi. Berikut 5 syarat
penerima BLT subsidi gajiKementerian Ketenagakerjaan telah mengelola BSU pada 2020 dan 2021
dengan beberapa ketentuan kriteria penerima dan jumlah bantuan yang diberikan. BSU 2020 difokuskan
pada pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp5 juta.Pada 2021, BSU menyasar pekerja/buruh yang
terdampak kebijakan PPKM level 3 dan 4, serta memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, atau jika daerah
tersebut upah minimum nya lebih dari Rp3,5 juta maka menggunakan batasan upah minimum yang
berlaku.Adapun di tahun 2022 ini, jelas Menaker, kriteria penerima BSU sementara didesain untuk
pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Basis data penerima BSU juga masih
menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan."Pemerintah mengalokasikan anggaran
BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta. Adapun rincian
terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan,"
jelasnya.Jika mengacu BLT subsidi gaji tahun lalu, ada lima syarat yang harus dipenuhi. Berikut 5 syarat
penerima BLT subsidi gaji1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK2. Peserta
aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 20213. Mempunyai
Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum
provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000 maka persyaratan Gaji/Upah tersebut
menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan
penuh. Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312 dibulatkan menjadi
Rp4.800.0004. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah5. Diutamakan
yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate,
perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).
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Positive

Summary Pemerintah masih memperpanjang bantuan atau subsidi gaji Rp 1 juta bagi karyawan.
Namun jika Anda belum terima subsidi gaji karyawan tapi Anda memenuhi kriteria penerima
bantuan, tenang cobalah cara di bawah ini. Begini dua cara cek penerima BLT subsidi gaji
karyawan Rp 1 juta via web BPJS Ketenagakerjaan dan WhatsApp. Hingga kini, subsidi gaji
karyawan belum merata dibagikan, sampai kapan?.

Pemerintah masih memperpanjang bantuan atau subsidi gaji Rp 1 juta bagi karyawan.Bantuan ini khusus
untuk karyawan bergaji di bawah Rp 3,5 juta perbulan.Namun ternyata tak semua karyawan bisa
menerima bantuan ini.Hanya karyawan yang masuk kriteria saja yang bisa dapat.Namun jika Anda belum
terima subsidi gaji karyawan tapi Anda memenuhi kriteria penerima bantuan, tenang cobalah cara di
bawah ini.Begini dua cara cek penerima BLT subsidi gaji karyawan Rp 1 juta via web BPJS Ketenagakerjaan
dan WhatsApp.Hingga kini, subsidi gaji karyawan belum merata dibagikan, sampai kapan?Pastikan
penuhi syarat ini dulu sebelum menerima subsidi gaji karyawan selama masa PPKM.Belum terima subsidi
gaji karyawan? Mungkin kamu belum penuhi syarat ini.Tahapan pencairan subsidi gaji Rp 1 juta,
sudahkah kamu menerimanya?Update subsidi gaji Rp 1 juta, mulai cair di beberapa bank.Subsidi gaji Rp
1 juta belum cair? Coba cek statusmu di web kemnaker.go.id.Beberapa bank mulai cairkan subsidi gaji
karyawan dengan upah di bawah Rp 3,5 juta, bagaimana cara mengecek status penerimaanmu?Subsidi
gaji mulai cair di beberapa bank.Apakah kamu belum mendapatkan bansos tersebut?Jika iya, coba cek
status apakah kamu termasuk penerimanya atau tidak?Cek status penerima subsidi gaji di web BPJS
Ketenagakerjaan.Kriteria penerima subsidi gaji Rp 1 juta, berikut cara cek status penerimaan.Cara
mengecek status penerimaan subsidi gaji Rp 1 juta, ada tiga cara.Hingga kini, subsidi gaji untuk karyawan
daerah PPKM level 4 dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta telah cair tapi hanya di beberapa bank.Untuk itu,
kamu perlu mengecek status apakah kamu berhak menerima atau tidak subsidi gaji tersebut.Berikut cara
cek penerima BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta untuk pekerja/buruh.Calon penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU
dapat mengecek lewat laman Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), kemnaker.go.id.Selain itu, BLT
Subsidi Gaji ini juga bisa dicek lewat WhatsApp.Perlu diketahui, jika pekerja/buruh sudah dinyatakan
mendapatkan BLT Subsidi Gaji, makan akan diberikan bantuan uang sebesar Rp 500 ribu selama dua
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bulan.BLT Subsidi Gaji atau BSU tersebut akan diberikan dalam satu kali pencairan, sehingga para
pekerja/buruh mendapatkan Rp 1 juta sekaligus.BSU ini akan langsung di transfer ke rekening penerima
BLT Subsidi Gaji lewat Bank HIMBARA, yakni BRI, BNI, BTN, dan Mandiri.Saat ini para pekerja/buruh dapat
mengecek apakah menerima BLT Subsidi Gaji atau tidak bisa lewat kemnaker.go.id.Dikutip dari laman
Kemnaker, berikut cara cek penerima BLT Subsidi Gaji:Jika belum memiliki akun, Anda diharuskan untuk
membuatnya dengan lengkapi pendaftaran akun.Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang
akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang
Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.Jika Anda dinyatakan terdaftar sebagai penerima BSU, akan
mendapatkan notifikasi seperti berikut:"Hai, Anda telah terdaftar sebagai calon penerima BSU 2021
Tahap 1. Mohon bersabar menunggu informasi selanjtunya."Jika Anda tidak terdaftar sebagai penerima
BSU sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, juga akan mendapatkan notifikasi.Notifikasi ini
berlaku jika Anda sudah memenuhi persyaratan, namun data Anda belum masuk dalam tahapan
penyerahan data calon penerima BSU.(Ilustrasi subsidi gaji"Hai, Anda tidak terdaftar sebagai calon
penerima BSU 2021 Tahap 1. Apabila Anda memenuhi syarat penerima BSU, segera hubungi contact
center BPJS Ketenagakerjaan di website bpjsketenagakerjaan.go.id, telepon di nomor 175 atau
WhatsApp di nomor
62 813 900 70175."Pengecekan juga bisa dilakukan di laman BPJS
Ketenagakerjaan.1. Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau klik di sini.2. Masukkan NIK, Nama
Lengkap sesuai KTP, dan Tanggal Lahir.3. Jika sudah terisi semua, ceklis 'I'm not a robot'.4. Klik
'Lanjutkan'.5. Jika Anda dinyatakan sebagai penerima BLT Subsidi Gaji, akan muncul tulisan seperti
berikut ini:"Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verfikasi dan
validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021"Berikut jika Anda ingin cek penerima
BLT Subsidi Gaji lewat WhatsApp:1. Simpan nomor BPJS Ketenagakerjaan >> 081380070175 dalam
kontak kamu kemudian chat.2. Jika tidak, kamu bisa langsung klik link berikut3. Setelahnya, BPJS
Ketenagakerjaan akan mengirimkan daftar yang kemungkinan kamu butuhkan.(BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK). (BPJS Ketenagakerjaan)1. Informasi Kepesertaan2. Informasi Klaim3. Informasi Kanal
Layanan4. E-Form Pengaduan5. Informasi Calon Penerima BSU 2021Silakan pilih dengan mengetik angka
pada daftar menu diatas atau ketik Batal untuk membatalkan permintaan.4. Pilih nomor 5.5. Nanti akan
dibalas dengan Informasi Calon Penerima BSU 2021.Apakah Sahabat termasuk calon penerima dalam
persyaratan regulasi tersebut dan akan melakukan pengecekan?Ketik Ya atau silakan ketik Menu untuk
kembali ke menu utama atau Selesai untuk mengakhiri percakapan.6. Balas dengan 'Ya'.7. Kemudian akan
diminta untuk mengirimkan nomor kepesertaan angka 11 digit dengan format 'Nomor Peserta (KPJ):
18xxxxxx66'(subsidi gaji (inisulsel.com)Dikutip dari Kemnaker, para penerima BLT Subsidi gaji adalah
pekerja/buruh yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor
kepesertaan sampai dengan Juni 2021.Selain itu, penerima BLT Subsidi Gaji adalah pekerja/buruh dengan
upah Rp 3,5 juta.Namun, terdapat ketentuan bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP
atau UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak
sebesar UMP atau UMK dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh, dikutip dari Tribunnews. com
dengan judul CEK Penerima Subsidi Gaji Rp 1 Juta di kemnaker.go.id, BSU Juga Bisa Dicek Lewat
WASebagai contoh, Upah Minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312,00 dibulatkan menjadi
Rp 4.800.000."Persyaratan lainnya, yaitu pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang
ditetapkan Pemerintah sebagaimana dalam Lampiran I Permenaker Nomor 16 Tahun 2021," ungkap
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa BSU tahun ini diutamakan
untuk pekerja/buruh yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri,
properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan.
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Positive

Summary "Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung pengembangan kewirausahaan dan UKM
sebagai kunci penciptaan lapangan kerja baru pascapandemi," ujar Anwar Sanusi ketika
melakukan pertemuan bilateral membahas Employment Working Group (EWG) II G20
dengan Departemen Pekerjaan dan Pensiun Inggris secara virtual, Selasa (12/4/2022). Isu
pertama, pasar tenaga kerja inklusif dan pekerjaan layak untuk penyandang disabilitas yang
fokus pada situasi faktual di ekonomi G20 dan negara-negara lain dalam mempromosikan
inklusi penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja. Anwar Sanusi mengatakan, pada
Presidensi G20 Indonesia ada empat isu prioritas yang dibahas dan diharapkan mendapat
dukungan penuh dari seluruh anggota G20.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengungkapkan, pandemi COVID-19
telah mempercepat perubahan pekerjaan di pasar tenaga kerja. Pengembangan kewirausahaan yang
beradaptasi dengan pasar tenaga kerja baru akan membantu mengurangi pengangguran dan
kesenjangan pekerjaan lebih lanjut."Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung pengembangan
kewirausahaan dan UKM sebagai kunci penciptaan lapangan kerja baru pascapandemi," ujar Anwar
Sanusi ketika melakukan pertemuan bilateral membahas Employment Working Group (EWG) II G20
dengan Departemen Pekerjaan dan Pensiun Inggris secara virtual, Selasa (12/4/2022).Anwar Sanusi
mengatakan, pada Presidensi G20 Indonesia ada empat isu prioritas yang dibahas dan diharapkan
mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota G20.Isu pertama, pasar tenaga kerja inklusif dan
pekerjaan layak untuk penyandang disabilitas yang fokus pada situasi faktual di ekonomi G20 dan negaranegara lain dalam mempromosikan inklusi penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja."Diharapkan
negara-negara anggota G20 memperoleh best practice sehingga dapat merumuskan rencana aksi yang
konkrit dan terukur," katanya.Kedua, ucap Anwar Sanusi, pengembangan kapasitas manusia untuk
peningkatan produktivitas melalui peran pusat pelatihan kejuruan berbasis komunitas yang memegang
peranan penting di negara-negara G20 dengan mempertimbangkan aspek modal sosial, permintaan
keterampilan, dan pasar kerja khususnya di pedesaan."Elemen desentralisasi dalam pelatihan kejuruan
berbasis masyarakat membuka peluang pengembangan keterampilan yang didorong permintaan
menggunakan pendekatan bottom-up dari masyarakat kepada penyedia pelatihan dengan potensi untuk
mengaktifkan kelompok-kelompok yang kurang beruntung," katanya.Anwar Sanusi menyebut, isu yang
ketiga, adanya penciptaan lapangan kerja berkelanjutan menuju perubahan dunia kerja yang fokus pada
pengembangan kewirausahaan, membangun ketahanan perusahaan, dan meningkatkan
produktivitas.Adapun isu keempat, dengan menyesuaikan perlindungan tenaga kerja dengan
memberikan perlindungan yang efektif dan meningkatkan ketahanan bagi semua pekerja."Delegasi EWG
G20 akan membahas, mengidentifikasi, dan mengumpulkan tanggapan kebijakan yang diwujudkan ke
dalam prinsip G20 untuk perlindungan tenaga kerja adaptif," kata Anwar Sanusi.

249

Title

Kapan Gaji ke-13 Pensiunan 2022 Cair? Cek Besaran yang Author
Akan Diterima dan Jadwal Pencairannya

Chyntia Sami
Bhayangkara

Media

Suara.com

Reporter

Date

13 April 2022

Tone

Link

http://www.suara.com/news/2022/04/13/132500/kapan-gaji-ke-13-pensiunan-2022-caircek-besaran-yang-akan-diterima-dan-jadwal-pencairannya

Positive

Summary Kapan Gaji ke-13 Pensiunan 2022 Cair?. Pensiunan Dapat THR dan Gaji ke-13. Pensiunan juga
akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 tahun 2022 ini. Secara umum, besarnya THR maupun
gaji ke-13 tahun 2022 disebut bahwa jumlahnya tidak sama seperti sebelum pandemi Covid19 karena situasi ekonomi yang masih belum benar-benar pulih.

Secara umum, besarnya THR maupun gaji ke-13 tahun 2022 disebut bahwa jumlahnya tidak sama seperti
sebelum pandemi Covid-19 karena situasi ekonomi yang masih belum benar-benar pulih.Kebijakan THR
2022 maupun gaji ke-13 2022 masih sama seperti kebijakan tahun 2021. Itu artinya, komponen yang
dihitung hanyalah gaji pokok dan tunjangan melekat, sedangkan tunjangan kinerja tidak termasuk di
dalamnya.Kapan Gaji ke-13 Pensiunan 2022 Cair?Undang-undang pasal 9 ayat 2 PP Pengupahan
menjelaskan bahwa THR wajib diberikan paling lama 7 hari sebelum Idul Fitri. Jika menilik dari tahuntahun sebelumnya, biasanya bocoran peraturan THR dan gaji ke-13 2022 baru akan diterbitkan pada
minggu kedua April 2022 dalam bentuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Jika mengacu kepada PP
Pengupahan, kapan THR 2022 cair seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 25 April 2022.Demikian
penjelasan mengenai kapan gaji ke-13 pensiunan 2022 cair. Semoga bermanfaat!Sebagian masyarakat
bertanya-tanya, apakah pensiunan juga akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 tahun 2022 ini? Lantas
berapakah besarannya, dan kapan gaji ke-13 pensiunan 2022 cair?Sebelum mengetahui kapan gaji ke-13
pensiunan cair, mari pahami dulu perbedaan THR dan gaji ke-13 yang telah dirangkum di bawah
ini.Perbedaan THR dan Gaji ke-13Peraturan Kementerian Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016
menyebutkan, bahwa THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Besarnya THR 2022 beragam bagi
setiap PNS. Berikut ini adalah beberapa ketentuan umumnya sesuai Peraturan Kemnaker Nomor 6 Tahun
2016.1. Telah mencapai masa kerja dua belas bulan secara terus menerus atau lebih, dan diberikan
sebesar satu bulan upah.2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus,
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namun kurang dari dua belas bulan, akan diberikan secara proporsional sesuai masa kerja, dengan
perhitungan masa kerja dibagi dua belas bulan dan dikalikan satu bulan upah.Sementara itu, gaji ke-13
merupakan tambahan penghasilan bagi PNS. Besarnya gaji ke-13 ini merupakan penjumlahan dari
beberapa komponen seperti gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan melekat.Pensiunan Dapat THR
dan Gaji ke-13Bagaimana dengan THR dan gaji ke-13 pensiunan? Pensiunan juga akan mendapatkan THR
dan gaji ke-13 tahun 2022 ini. Hal ini sesuai dengan isi surat dari KemenPAN RB, bahwa pensiunan juga
termasuk di dalam daftar penerima THR dan gaji ke-13. Jenis pensiunan yang mendapatkan THR dan gaji
ke-13 di antaranya adalah:Pensiunan PNS Pensiunan Prajurit TNI Pensiunan Anggota Polri Pensiunan
Pejabat NegaraRincian THR dan gaji ke-13 bagi pensiunan terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga,
tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan juga tambahan penghasilan.
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Neutral

Summary Kendati hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah/2020 masih beberapa pekan lagi, namun
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Katingan, Esenhover mengingatkan
kepada seluruh pemilik perusahaan agar menunaikan kewajibannya kepada masing-masing
karyawannya melalui Tunjangan Hari Raya (THR), sebelum hari H. Pasalnya, THR Keagamaan
tahun 2022 wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Maka diminta
kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Katingan agar memberikan
sanksi kepada pemilik perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan aturan dan perundangundangan ketenagakerjaan. Lanjut Lagislator Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi
wilayah kecamatan Katingan Tengah hingga Bukit Raya ini, bahwa THR adalah merupakan
salah satu hak karyawan, yang diberikan saat menjelang pelaksanaan keagamaan salah
satunya pada hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah/tahun 2022. Hal tersebut tertuang dalam Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021.

Kendati hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah/2020 masih beberapa pekan lagi, namun anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Katingan, Esenhover mengingatkan kepada seluruh pemilik
perusahaan agar menunaikan kewajibannya kepada masing-masing karyawannya melalui Tunjangan Hari
Raya (THR), sebelum hari H.Pasalnya, THR Keagamaan tahun 2022 wajib diberikan paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021.Esenhover
mengatakan, apabila ada perusahaan yang tidak memberikan atau tidak memenuhi kewajibannya. Maka
diminta kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Katingan agar memberikan sanksi
kepada pemilik perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan aturan dan perundang-undangan
ketenagakerjaan.Artinya terlebih dulu dengan cara Memberikan Surat Edaran (SE) yang berisikan
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mengingatkan kepada semua pemilik perusahaan di Bumi Penyang Hinje Simpei ini, baik yang bergerak
di sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan, HPH maupun di sektor-sektor perusahaan swasta
lainnya."Isi surat edaran ini, disamping mengingatkan kepada pemilik perusahaan untuk membayar THR
sebelum hari H, dicantumkan juga sanksi-sanksinya, jika tidak membayar THR," jelas Politikus Partai Hati
Nurani Rakyat (Hanura) ini.Lanjut Lagislator Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi wilayah kecamatan
Katingan Tengah hingga Bukit Raya ini, bahwa THR adalah merupakan salah satu hak karyawan, yang
diberikan saat menjelang pelaksanaan keagamaan salah satunya pada hari raya Idul Fitri 1443
Hijriah/tahun
2022.(anr/matakalteng.com)Reproduction
and
distribution
of
https://www.matakalteng.com/?p=74887 content to other sites is prohibited without permission.More
information, please contact us.Apa komentar Anda?
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Summary Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Barat sesuai dengan Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep. 732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 rinciannya adalah sebagai berikut
ini. KOTA CIREBON: Rp2.304.943,51. 21. KABUPATEN CIREBON: Rp2.279.982,77 22. KOTA
BANJAR: Rp1.852.099,52 Demikian informasi mengenai jadwal dan besaran THR 2022 di
Jawa Barat beserta cara hitung THR menurut status pekerjaa di perusahaan.

Tunjangan Hari Raya atau THR 2022 menjadi salah satu kebutuhan yang paling ditunggu oleh para
pekerja menjelang akhir Ramadhan 1443 Hijriah. Adapun jadwal dan besaran THR 2022 telah dirilis oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
Nomor M/1/HK.04/IV/2022. Pemberian THR 2022 berbeda dengan pembayaran gaji, namun upah tiap
bulan pekerja menjadi acuan pokok besaran THR yang akan diterima.Dalam SE Menaker di atas,
disebutkan besaran THR yang diterima oleh tiap pekerja tidak sama. Hal itu disesuaikan dengan status
dan jumlah gaji.Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih
diberikan THR sebesar satu bulan upah. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan
diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 kemudian dikalikan satu
bulan upah. Jadwal penyaluran THR 2022 sesuai dengan SE Menaker di atas yakni wajib dibayarkan paling
lambat satu minggu atau 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Diperkirakan jadwal penyaluran THR 2022
cair pada Senin, 25 April 2022 apabila Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah jatuh pada 2 Mei 2022.Sementara
itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor: 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022 rinciannya adalah sebagai berikut ini. 1. KOTA BEKASI: Rp4.816.921,17 2. KABUPATEN
KARAWANG: Rp4.798.312,00 3. KABUPATEN BEKASI: Rp4.791.843,90 4. KOTA DEPOK: Rp4.377.231,93 5.
KOTA BOGOR: Rp4.330.249,57 6. KABUPATEN BOGOR: Rp4.217.206,00 7. KABUPATEN PURWAKARTA:
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Rp4.173.568,61 8. KOTA BANDUNG: Rp3.774.860,78 9. KOTA CIMAHI: Rp3.272.668,50 10. KABUPATEN:
RpBANDUNG BARAT 3.248.283,28 11. KABUPATEN SUMEDANG: Rp3.241.929,67 12. KABUPATEN
BANDUNG: Rp3.241.929,67 13. KABUPATEN SUKABUMI: Rp3.125.444,72 14. KABUPATEN SUBANG:
Rp3.064.218,08 15. KABUPATEN CIANJUR: Rp2.699.814,4016. KOTA SUKABUMI: Rp2.562.434,01 17.
KABUPATEN INDRAMAYU: Rp2.391.567,15 18. KOTA TASIKMALAYA: Rp2.363.389,67 19. KABUPATEN
TASIKMALAYA: Rp2.326.772,46 20. KOTA CIREBON: Rp2.304.943,5121. KABUPATEN CIREBON:
Rp2.279.982,77 22. KABUPATEN MAJALENGKA: Rp2.027.619,04 23. KABUPATEN GARUT: Rp1.975.220,92
24. KABUPATEN KUNINGAN: Rp1.908.102,17 25. KABUPATEN CIAMIS: Rp1.897.867,14 26. KABUPATEN
PANGANDARAN: Rp1.884.364,08 27. KOTA BANJAR: Rp1.852.099,52 Demikian informasi mengenai
jadwal dan besaran THR 2022 di Jawa Barat beserta cara hitung THR menurut status pekerjaa di
perusahaan.Berikut ini contoh cara hitung besaran THR 2022 bagi karyawan tetap maupun karyawan
kontrak melansir Ayo Bandung. Sinta sudah tiga tahun bekerja di PT Apa Sajah dengan gaji bersih per
bulan sebesar Rp 4 juta, tunjangan istri dan anak Rp 1 juta. Maka THR yang berhak didapatkan Sinta
adalah:Upah per bulan = (Gaji Pokok Tunjangan) Upah per bulan = 4.000.000 1.000.000 Upah per bulan
= 5.000.000 THR karyawan tetap = 1 x gaji THR karyawan tetap = 1 x 5.000.000 THR karyawan tetap =
5.000.000Minto baru 8 bulan bekerja di PT Apa Sajah dengan gaji bersih per bulan sebesar Rp 3 juta.
Minto tidak memiliki tunjangan. Jadi berapa THR yang didapatkan Minto? THR karyawan kontrak = (masa
kerja/12) x gaji THR karyawan kontrak = (8/12) x 3.000.000 THR karyawan kontrak = 2.000.
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Summary Mempertimbangkan hal tersebut sekaligus penyempurnaan program Kios 3 in 1,
Kementerian Ketenagakerjaan membangun Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan
Ketenagakerjaan (SIAPkerja). Pada dasarnya SIAPkerja merupakan branding baru dari
Kementerian Ketenagakerjaan dengan melakukan penyempurnaan di berbagai segi.
Perbedaan mendasar dengan Kios 3 in 1 adalah SIAPkerja terintegrasi pada 4 (empat)
pelayanan ketenagakerjaan secara digital dalam Sisnaker. Dalam implementasi sistem
SIAPkerja yang berbasis digital, sebagai hulunya adalah Sistem Informasi Pasar Kerja yang
menyediakan informasi kebutuhan tenaga kerja sebagai dasar untuk perencanaan
pengembangan tenaga kerja dan pelaksanaan pelatihan vokasi di BLK.

Kios 3 in 1 merupakan program layanan yang disediakan Kementerian Ketenagakerjaan, yang dalam
implementasinya melalui Balai Latihan Kerja. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan masyarakat
khususnya pencari kerja memiliki berbagai kemudahan.Melalui Kios 3 in 1, pencari kerja yang belum
mendapatkan pekerjaan dikarenakan belum atau kurang memiliki ketrampilan terlebih dahulu
mendapatkan pelatihan di BLK, mendapatkan sertifikat ketrampilan dan mendapatkan layanan
penempatan tenaga kerja. Untuk mendukung program ini, Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan
sarana dan prasarana di setiap BLK. Dalam perjalanannya, kegiatan pelatihan dan sertifikasi berjalan
dengan baik.Sayangya, karena ketiadaan SDM dalam penempatan, menyebabkan program yang cukup
prestisius ini kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pejabat fungsional Pengantar Kerja yang
mempunyai tugas dan fungsi memperantarai pencari kerja dengan pengguna (user) tidak tersedia di BLK.
Fungsi-fungsi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantaraan kerja yang
merupakan tugas pokok Pengantar Kerja kurang mendukung pelaksanaan Kios 3 in 1. Keterbatasan
anggaran, khususnya di BLK yang berstatus UPTD, seringkali menjadi alasan klasik sehingga akses internet
tidak dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung penyediaan informasi mengenai pelatihan,
sertifikasi dan penempatan.Tidak dapat dipungkiri saat ini kita sudah memasuki era digital. Era digital
sendiri seringkali didefinisikan sebagai suatu era atau zaman yang sudah mengalami kondisi
perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan kearah serba digital. Era digital sudah merambah
disemua lini kehidupan, tidak terkecuali di bidang ketenagakerjaan. Mempertimbangkan hal tersebut
sekaligus penyempurnaan program Kios 3 in 1, Kementerian Ketenagakerjaan membangun Sistem
Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja). Pada dasarnya SIAPkerja merupakan
branding baru dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan melakukan penyempurnaan di berbagai segi.
Perbedaan mendasar dengan Kios 3 in 1 adalah SIAPkerja terintegrasi pada 4 (empat) pelayanan
ketenagakerjaan secara digital dalam Sisnaker. 1. Skillhub merupakan salah satu bentuk pelayanan yang
mengkhususkan pada peningkatan kompetensi. Melalui skillhub diharapkan tenaga kerja mempunyai
kompetensi yang sesuai dengan persyaratkan pengguna (perusahaan). Skillhub meliputi skilling,
reskilling, dan upskilling. 2. Sertihub merupakan pelayanan sertifikasi untuk menjamin tenaga kerja
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mempunyai standar kompetensi sesuai dengan kualitas setiap pelatihan.3. Karirhub merupakan sistem
yang menghubungkan pencari kerjadengan pemberi kerja. Portal itu diharapkan menjadi jembatan
efektif dalam rangka link and match tenaga kerja kompeten dan bersertifikat dengan perusahaan yang
membutuhkan. 4. Bizhub merupakan suatu bentuk pelayanan kepada tenaga kerja yang mempunyai
minat sebagai untuk menekuni pekerjaan di sektor informal dalam bentuk Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
dengan pelatihanbisnis, mentoring, jaringan usaha, dan pembiayaan modal usaha.Dalam implementasi
sistem SIAPkerja yang berbasis digital, sebagai hulunya adalah Sistem Informasi Pasar Kerja yang
menyediakan informasi kebutuhan tenaga kerja sebagai dasar untuk perencanaan pengembangan
tenaga kerja dan pelaksanaan pelatihan vokasi di BLK. Kios SIAPkerja dan transformasi BLK merupakan
bagian dari 9 Lompatan Besar Kemnaker yaitu lompatan kedua Pengembangan Ekosistem Digital
Ketenagakerjaan dan lompatan ketiga Transformasi BLK. Melalui ekosistem digital ketenagakerjaan
diharapkan terintegrasi seluruh pelayanan di Kementerian Ketenagakerjaan dalam SIAPkerja, termasuk
terintegrasi dengan platform digital swasta. Sementara transformasi BLK tidak sekedar sebagai pusat
pelatihan akan tetapi lebih kepada pusat peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja,
termasuk pengembangan pelatihan meliputi skilling, reskilling, dan upskilling. Secara simbolis SIAPkerja
telah diresmikan oleh Menaker yang dilaksanakan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP)
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 19 Maret 2022. Namun demikian dalam implementasinya masih
banyak yang perlu dipersiapkan dan disempurnakan baik dari sisi sarana dan prasarana maupun
penyediaan kebutuhan Instruktur dan Pengantar Kerja di Kios SIAPkerja. Saat ini Balai/Balai Besar Latihan
Kerja, terutama yang UPTP, telah bertransformasi menjadi Balai/Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas. Dengan jumlah sebanyak 21 Balai/Balai Besar, kedepan keberadaannya tidak hanya fokus
pada pelatihan, namun juga penempatan. Oleh karena itu di setiap Balai/Balai Besar terdapat pejabat
fungsional Pengantar Kerja baik dari hasil penyetaraan ataupun pengadaan pegawai baru.Cahyohadi S
Pengantar Kerja Ahli Madya Kementerian Ketenagakerjaan BPVP Sidoarjo merupakan Unit Pelaksana
Teknis Pusat (UPTP) yang bergerak di bidang pelatihan vokasi yang berdiri sejak tahun 2018 dan
beroperasi sejak tahun 2019. Didukung dengan Tenaga Pelatih/Instruktur dan sarana prasarana yang
memadai serta tempat uji kompetensi, BPVP Sidoarjo memiliki 6 (enam) jenis kejuruan, dengan sektor
potensial Industri Pengolahan (Manufaktur) dan kejuruan unggulan Garmen Apparel. Semua pelatihan
berbasis kompetensi dan pelaksanaannya terdiri dari boarding dan non-boarding. Dengan didukung 2
(dua) orang Pengantar Kerja, implementasi SIAPkerja berupa pelayanan karirhub belum berjalan
sebagaimana yang diharapkan. Namun setidaknya Pengantar Kerja telah mendukung proses
implementasi SIAPkerja dimulai dari pra pelatihan yaitu melakukan seleksi dan rekrutmen peserta
berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan (training need analysis) dan pasca pelatihan, dimana Pengantar
Kerja bertugas untuk memperantarai penempatan kepada pengguna (user). Portal yang diharapkan
menjadi jembatan efektif antara peserta pelatihan dan bersertifikat dengan perusahaan yang
membutuhkan belum berjalan. Pengantar Kerja dituntut aktif secara mandiri untuk melakukan job
canvassing dengan melakukan kolaborasi dengan perusahaan yang memang banyak di Sidoarjo. Dari hasil
penggalian didapat beberapa informasi yang masih menjadi kendala utama dalam implementasi
SIAPkerja. Hal mendasar yang perlu segera dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah
penyiapan bisnis proses SIAPkerja, yang akan digunakan sebagai pedoman dan standar baku bagi
Balai/Balai Besar. Belum rampungnya bisnis proses tersebut akan menghambat pelaksanaan di
lapangan.1. Kios SIAPkerja merupakan program prestisius Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai upaya
mengurangi pengangguran. Dengan datangnya era digitalisasi dan untuk mewujudkaan 9 lompatan besar
Kementerian Ketenagakerjaan, Kios SIAPkerja perlu dipersiapkan dengan matang. Berkaca dari
pelaksanaan Kios 3 in 1, yang dapat dikatakan kurang berhasil, menjadi pelajaran untuk lebih siap tidak
hanya dilihat dari sisi keberhasilan semata, namun perlu diantisipasi terutama dari sisi kendala yang akan
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muncul. Kementerian Ketenagakerjaan harus all out untuk mempersiapkan segalanya dari mulai proses
bisnis SIAPkerja, penyediaan Informasi Pasar Kerja melalui Sisnaker/Karirhub, Pelatihan, Sertifikasi
sampai dengan proses memperantarai pencari kerja ke pengguna (user). 2. Dari sisi SDM, keberadaan
Pengantar Kerja sebagai pejabat fungsional baru di Balai/Balai Besar memegang peranan penting. Tugas
Pengantar Kerja untuk menfasilitasi pencari kerja mendapatkan pekerjaan (penempatan) bukan sesuatu
hal yang mudah. Oleh karena itu segera dilakukan Bimbingan Teknis untuk meningkatkan kompetensi.
Pengantar Kerja juga diberikan keleluasaan untuk melakukan Job Canvassing melalui kemitraan dan
kolaborasi dengan dunia industri. 3. Sarana dan prasarana pelatihan di Balai/Balai Besar perlu dilakukan
revitalisasi menyeluruh, termasuk didalamnya kurikulum pelatihan dengan mengikuti perkembangan
teknologi yang ada. Seiring dengan itu peningkatan kompetensi instruktur harus selalu di upgrade setiap
saat, terlebih dengan adanya pengembangan pelatihan meliputi skilling, reskilling, dan upskilling.
Instruktur juga harus mengantisipasi perkembangan dunia kerja terkait dengan berbagai jenis pekerjaan
baru yang muncul.
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Negative

Summary Penerima Kartu Prakerja gelombang 25, segera lakukan hal ini dan beli pelatihan agar tak
kena blacklist. Setelah pengumuman hasil Kartu Prakerja gelombang 25, kini saatnya peserta
penerima manfaat untuk mengikuti pelatihan. Saat ini, ada beberapa platform pelatihan
yang sudah menjalin kerja sama dengan Kartu Prakerja, yaitu Bukalapak, Kemnaker, Mau
Belajar Apa, Pijar Mahir, Pintaria, Karier.mu Sekolah.mu, dan Tokopedia. Gunakan 16 angka
nomor Kartu Prakerja untuk membeli pelatihan.

Penerima Kartu Prakerja gelombang 25, segera lakukan hal ini dan beli pelatihan agar tak kena
blacklist.Setelah pengumuman hasil Kartu Prakerja gelombang 25, kini saatnya peserta penerima
manfaat untuk mengikuti pelatihan.Berdasarkan aturan, kamu diberi waktu sekitar 30 hari untuk
mengikuti pelatihan yang tersedia, setelah dinyatakan diterima menjadi peserta.Bila tidak, maka
namamu akan di-blacklist atau kepesertaanmu akan dicabut.Dengan demikian, kamu tidak bisa
mendapat insentif dari pemerintah.Pembelian pelatihan adalah salah satu syarat kamu bisa mendapat
insentif Rp 600. 000 per bulan selama 4 bulan.Saat ini, ada beberapa platform pelatihan yang sudah
menjalin kerja sama dengan Kartu Prakerja, yaitu Bukalapak, Kemnaker, Mau Belajar Apa, Pijar Mahir,
Pintaria, Karier.mu Sekolah.mu, dan Tokopedia.Kamu bisa memilih pelatihan di salah satu
platform.Gunakan 16 angka nomor Kartu Prakerja untuk membeli pelatihan.Keenam belas digit angka
tersebut bisa kamu cek di dashboard Prakerja.Belilah menggunakan saldo pelatihan yang disediakan
manajemen.Saat ini, manajemen secara bertahap mengirimkan dana pelatihan kepada peserta yang lolos
seleksi.Jika mengalami kendala atau ada pertanyaan, kamu juga bisa menghubungi kontak mitra
pelatihan.Jika memilih pelatihan di Bukalapak, maka kamu bisa hubungi 150133, Kemnaker 1500630,
Mau Belajar Apa di 08118807172, Pijar Mahir 082111113630, Pintaria di www. pintaria com, Karier.mu
Sekolah.mu di 081315792171, dan Tokopedia www.tokopedia.com/help. Kamu pun bisa menghubungi
Kartu Prakerja di 08001503001.Berikut ini beberapa hal yang harus dilakukan setelah lolos seleksi Kartu
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Prakerja gelombang 25, dikutip dari akun resmi Instagram Prakerja:1. Setelah menerima SMS notifikasi
lolos seleksi, cek dashboard www.prakerja.go.id.Anda akan menemukan Nomor Kartu Prakerja dalam
bentuk 16 angka serta saldo Kartu Prakerja sebesar Rp 1 juta.2. Saldo Kartu Prakerja hanya dapat
digunakan untuk membeli pelatihan di Platform Digital atau tidak bisa dicairkan atau
diuangkan.Masukkan 16 angka Nomor Kartu Prakerja ketika melakukan pembayaran.3. Anda harus
membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 hari sejak menerima SMS notifikasi.Apabila tidak digunakan
membeli pelatihan, maka kepesertaan akan dicabut.4. Insentif hanya akan cair jika sudah menyelesaikan
pelatihan pertama, sudah menerima sertifikat, serta memberikan rating dan ulasan di dashboard
Prakerja.Untuk lebih jelas, simak begini cara beli pelatihan Kartu Prakerja.1. Cek dashboard Prakerja
untuk melihat 16 angka nomor Kartu Prakerja dan memastikan dana pelatihan yang sudah tersedia.2.
Bandingkan pelatihan di platform mitra3. Pilih pelatihan sesuai kebutuhanmu4. Beli pelatihan dan bayar
dengan nomor Kartu Prakerja
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Positive

Summary Berikut link download aturan lengkap mengenai penerima THR keagaman, besaran THR,
hingga cara menghitung THR yang diterima. THR hari raya keagamaan merupakan salah satu
yang ditunggu-tunggu oleh pekerja dan buruh dan diharapkan. Tunjangan Hari Raya (THR)
bagi pekerja ata buruh di perusahaan sebentar lagi akan turun. Adapun waktu diberikannya
THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan biasanya dua minggu menjelang lebarang atau
setidaknya paling lambat seminggu menjelang lebaran.

Berikut link download aturan lengkap mengenai penerima THR keagaman, besaran THR, hingga cara
menghitung THR yang diterima.THR hari raya keagamaan merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu
oleh pekerja dan buruh dan diharapkan.Hal ini disebabkan besaran tunjangan yang didapatkan dapat
memenuhi kebutuhan selama libur lebaran, mulai dari mudik hingga berbagi dengan saudara di
kampung.Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja ata buruh di perusahaan sebentar lagi akan
turun.Adapun waktu diberikannya THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan biasanya dua minggu
menjelang lebarang atau setidaknya paling lambat seminggu menjelang lebaran.Terkait besaran upah
yang didapatkan dari THR keagaaman bagi pekerja atau buruh di perusahaan sebesar upah satu bulan
bekerja.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenraker) telah merilis peraturan mengenai THR keagamaan
2022 bagi pekerja dan buruh di perusahaan.Berdasarakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016
.Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR
Keagamaan merupakan kewajiban yang harusdilaksanakan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh.Dikutip bantenraya. com dari web Kemnaker bahwa menurut Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziya mengatakan bahwa THR wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh, tujuh
hari sebelum Hari Raya Keagamaan.Lalu siapakah yang berhak mendapatkan THR keagamaan dan
berapakah besaran THR yang akan diberikan?Untuk mengetahui hal itu silahkan simak terus artikel ini
selengkapnya.YANG BERHAK MENDAPATKAN THR1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1
(satu) bulan secara terus menerus atau lebih.2. Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja
waktutertentu.BESARAN THR KEAGAMAAN YANG DIBERIKAN
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Summary Pemerintah telah mengeluarkan aturan yang mengatur tentang pembayaran THR atau
tunjangan hari raya di tahun 2022. Pembayaran THR di tahun 2022 diatur melalui Surat
Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Menaker ini
melingkupi soal penghitungan pembayaran THR bagi karyawan yang sudah bekerja lebih dari
satu tahun, belum satu tahun, serta pekerja harian lepas. THR ditetapkan sebagai bentuk
apresiasi terhadap karyawan yang akan merayakan hari besar mereka.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan yang mengatur tentang pembayaran THR atau tunjangan hari
raya di tahun 2022.Pembayaran THR di tahun 2022 diatur melalui Surat Edaran Menaker Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.SE Menaker ini melingkupi soal penghitungan pembayaran THR bagi
karyawan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, belum satu tahun, serta pekerja harian lepas.THR
ditetapkan sebagai bentuk apresiasi terhadap karyawan yang akan merayakan hari besar mereka.Dalam
artikel ini terdapat link download lengkap SE Menaker THR 2022 dalam bentuk PDF.Sebagaimana
tertuang di dalam SE, pembayaran THR Keagamaan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:1. THR Keagamaan diberikan kepada:a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu
bulan secara terus menerus atau lebih.b. pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.2.
Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai berikut:a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa
kerja dua belas bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah.b. Bagi
pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari dua belas
bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan
upah.3. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan
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dihitung sebagai berikut:a.Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan atau lebih,
upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam dua belas bulan terakhir
sebelum hari raya keagamaan.b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari dua belas bulan,
upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Atau
masa kerja dibagi 12 bulan dikalikan dengan satu bulan upah.4. Bagi pekerja/buruh yang upahnya
ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata dua
belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.5. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai
THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan
yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 2 di atas maka THR
Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan.6. THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.Selanjutnya, dalam rangka
memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dapat berjalan dengan baik, melalui SE Menaker
juga meminta para gubernur untuk mendorong perusahaan di wilayahnya agar membayar THR
keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, bagi perusahaan yang
mampu diimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban
pembayaran THR keagamaan.Adapun SE Menaker THR 2022 dapat didownload DISINI atau DISINI.
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Negative

Summary Penghitungan THR salah satunya mencakup pembayaran THR untuk pekerja dengan masa
kerja lebih dari satu tahun dan pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagaimana
penghitungan THR untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, menurut SE
Menaker wajib dibayarkan satu bulan gaji. Sementara, bagaimana penghitungan THR untuk
pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, SE Menaker memberikan rumus
penghitungannya. Pemerintah sudah menetapkan batasan pembayaran Tunjangan Hari
Raya atau THR tahun 2022.

Pemerintah sudah menetapkan batasan pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR tahun
2022.Perusahaan di tahun 2022 ini wajib membayarkan THR penuh dan tidak boleh dicicil sebagaimana
pernah terjadi di masa pandemi Covid tahun 2020.Pemerintah juga meminta perusahaan untuk
membayarkan THR para pekerja maksimal satu pekan sebelum Idul Fitri atau Lebaran.Untuk mengatur
THR tersebut diterbitkanlah Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.Dalam SE Menaker tentang THR 2022 tersebut lengkap diatur mengenai
tata cara pembayaran dan penghitungan THR.Penghitungan THR salah satunya mencakup pembayaran
THR untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun dan pekerja dengan masa kerja kurang dari
satu tahun.Bagaimana penghitungan THR untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun,
menurut SE Menaker wajib dibayarkan satu bulan gaji.Sementara, bagaimana penghitungan THR untuk
pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, SE Menaker memberikan rumus
penghitungannya.Begini: Masa kerja pekerja dibagi dengan 12, setelah itu dikali dengan upah yang
diterima rata-rata. Maka akan didapat hasil THR yang harus dibayarkan.Sebagaimana tertuang di dalam
SE, pembayaran THR Keagamaan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:1. THR
Keagamaan diberikan kepada:a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus
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menerus atau lebih.b. pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.2. Besaran THR Keagamaan
diberikan sebagai berikut:a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara
terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah.b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai
masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan secara
proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah.3. Bagi
pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung sebagai
berikut:a.Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan atau lebih, upah satu bulan
dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam dua belas bulan terakhir sebelum hari raya
keagamaan.b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari dua belas bulan, upah satu bulan
dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.4. Bagi pekerja/buruh
yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah
rata-rata dua belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.5. Bagi perusahaan yang menetapkan
besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama,
atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 2 di atas
maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan.6. THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenraker) telah merilis peraturan mengenai THR
keagamaan 2022 bagi pekerja dan buruh di perusahaan. Lalu siapakah yang berhak
mendapatkan THR keagamaan dan berapakah besaran THR yang akan diberikan?. Tunjangan
Hari Raya (THR) bagi pekerja ata buruh di perusahaan sebentar lagi akan turun. Adapun
waktu diberikannya THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan biasanya dua minggu
menjelang lebarang.

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja ata buruh di perusahaan sebentar lagi akan turun.Adapun waktu
diberikannya THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan biasanya dua minggu menjelang lebarang.Atau
setidaknya paling lambat seminggu menjelang lebaran.Terkait besaran upah yang didapatkan dari THR
keagaaman bagi pekerja atau buruh di perusahaan sebesar upah satu bulan bekerja.Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenraker) telah merilis peraturan mengenai THR keagamaan 2022 bagi pekerja dan
buruh di perusahaan.Berdasarakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.Pemberian THR Keagamaan merupakan
kewajiban yang harusdilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.Dikutip bantenraya. com dari
web Kemnaker bahwa menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziya mengatakan THR wajib diberikan
oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh, tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan.Lalu siapakah yang
berhak mendapatkan THR keagamaan dan berapakah besaran THR yang akan diberikan?Untuk
mengetahui hal itu silahkan simak terus artikel ini selengkapnya.YANG BERHAK MENDAPATKAN THR1.
Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.2.
Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu
tidak tertentu atau perjanjian kerja waktutertentu.BESARAN THR KEAGAMAAN YANG DIBERIKAN1. Bagi
pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih,
diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.2. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan
secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai
dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12 bulan, lalu dikali 1 (satu) bulan upah.Menraker Ida Fauziyah
menekankan pada perusahaan untuk wajib membayarkan THR selambat-lambatnya tujuh hari sebelum
hari raya keagamaan.
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Positive

Summary "Dan pembekuan kegiatan usaha, hal ini dikutif dari pernyataan Dirjen Binwasnaker dan K3
Kemnaker Republik Indonesia, Ibu Hayani Rumondam," tegas Joni (Ken). Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, ingatkan kepada seluruh perusahaan yang ada
di Kabupaten Empat Lawang. "THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan. Itu artinya 7 hari sebelum hari raya idul Fitri harus
dibayarkan," ungkap Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Empat Lawang
Muhibbudin melalui Kabid Hubungan Industri dan Jaminan Sosia Joni Verdi, Rabu
(13/4/2022).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, ingatkan kepada seluruh perusahaan
yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) hari keagamaan paling
lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri.Hal ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenaga Kerjaan
Republik Indonesia nomor M1/Hk.04/IV/2022, tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya
keagamaan tahun 2022, bagi pekerja / buruh di Perusahaan."THR keagamaan wajib dibayarkan paling
lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Itu artinya 7 hari sebelum hari raya idul Fitri harus
dibayarkan," ungkap Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Empat Lawang Muhibbudin melalui
Kabid Hubungan Industri dan Jaminan Sosia Joni Verdi, Rabu (13/4/2022)Lanjutnya, para pekerja atau
buruh baru bekerja selama 1 bulan itu wajib mendapatkan THR hari raya keagamaan. Namun bukan satu
bulan gaji."Tapi kalau yang masa kerjanya 12 bulan atau lebih. Itu mendapatkan satu bulan gaji yang
dibayarkan sebelum hari raya keagamaan," ujarnya.Bagi Perusahaan yang tidak patuh ditegaskan Joni,
perusahaan tersebut akan diberikan sangsi berupa administratif, penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi."Dan pembekuan kegiatan usaha, hal ini dikutif dari pernyataan Dirjen Binwasnaker
dan K3 Kemnaker Republik Indonesia, Ibu Hayani Rumondam," tegas Joni (Ken).
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Neutral

Summary Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Naker
Kabupaten Sumenep menghimbau perusahan dapat membayar Tunjangan Hari Raya (THR)
sebelum batas maksimal yang ditentukan. Rahman Riadi, Kepala DPMPTSP & Naker
Sumenep bilang, pihaknya telah menghimbau terhadap 562 perusahaan yang ada di
Sumenep untuk membayar THR karyawannya sesuai surat edaran Menaker RI No.
M1HK04/4/2022 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya bagi pekerja buruh di
perusahaan. DPMPTSP & Naker juga telah menyediakan posko pengaduan terkait
pembayaran THR bagi perusahaan. Mana kala ada karyawan perusahaan di Kabupaten
Sumenep yang mungkin ingin mengadukan masalah THR.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Naker Kabupaten Sumenep
menghimbau perusahan dapat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sebelum batas maksimal yang
ditentukan.Abd. Rahman Riadi, Kepala DPMPTSP & Naker Sumenep bilang, pihaknya telah menghimbau
terhadap 562 perusahaan yang ada di Sumenep untuk membayar THR karyawannya sesuai surat edaran
Menaker RI No. M1HK04/4/2022 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya bagi pekerja buruh
di perusahaan."Kalau data di kita ada 562 perusahaan yang sudah kami beri surat himbauan terkait surat
edaran Menaker RI tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya bagi pekerja buruh di
perusahaan. Mudah-mudahan perusahaan tersebut bisa mematuhi dan menindak lanjuti surat edaran
tersebut," jelasnya saat On Air di Dinamika Madura (13/04/2022) siang.Mantan Kalaksa BPBD ini
menambahkan, untuk sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan memang tidak disebutkan
secara tertulis. Namun, bagi perusahaan yang mampu membayar THR tapi masih belum mengikuti
ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran, akan mendapat surat teguran."Kita juga melihat kondisi
perusahaan yang ada. Tidak semua perusahaan memiliki kapasitas atau kemampuan untuk membayar
THR sesuai surat edaran, seperti toko kelontong atau perusahaan lain yang omsetnya tidak besar. Dan
banyak juga perusahaan yang menggaji karyawan di bawah UMR," tambahnya.DPMPTSP & Naker juga
telah menyediakan posko pengaduan terkait pembayaran THR bagi perusahaan. Mana kala ada karyawan
perusahaan di Kabupaten Sumenep yang mungkin ingin mengadukan masalah THR.
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Neutral

Summary Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pemalang diwajibkan segera memberikan tunjangan
hari raya (THR) kepada pekerja/buruh menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. "THR itu paling
lambat harus diberikan H-7 Idul Fitri." ujar Mohammad Sidik, Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Pemalang, Rabu 13 April 2022. Mohammad Sidik mengungkapkan, di Kabupaten
Pemalang sendiri saat ini ada 40 perusahaan besar dengan puluhan ribu pekerja. Dipaparkan
Mohammad Sidik, perusahaan wajib memberikan THR sebesar 1 kali gaji untuk karyawan
yang sudah bekerja 1 tahun berturut-turut.

Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pemalang diwajibkan segera memberikan tunjangan hari raya
(THR) kepada pekerja/buruh menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah."THR itu paling lambat harus diberikan H-7
Idul Fitri." ujar Mohammad Sidik, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemalang, Rabu 13 April 2022.
Dipaparkan Mohammad Sidik, perusahaan wajib memberikan THR sebesar 1 kali gaji untuk karyawan
yang sudah bekerja 1 tahun berturut-turut. "Bagi karyawan yang bekerja kurang dari 1 tahun, itu
proporsional. Misal 2 bulan, berarti hitungannya masa kerja dibagi 12 bulan dikali gaji pokok," terangnya.
Aturan ini tercantum dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang
pelaksanaan pemberian THR keagamaan 2022 bagi pekerja/buruh perusahaan. "Kalau terlambat, ada
yang tak patuh dengan aturan akan kita tegur." tegas Sidik. Mohammad Sidik mengungkapkan, di
Kabupaten Pemalang sendiri saat ini ada 40 perusahaan besar dengan puluhan ribu pekerja. Jumlah
pekerja ini pun bertambah dibanding tahun lalu. "Ada sekitar 21.000 pekerja di 40 perusahaan besar,
jumlah ini bertambah dibanding tahun lalu yang jumlahnya 17.000 pekerja." jelas Sidik.

269

Title

Besok Jumat (15/4) Hari libur, Ini Daftar Tanggal Merah
Tahun 2022

Author

Adi Wikanto

Media

Kontan

Reporter

Date

13 April 2022

Tone

Link

http://nasional.kontan.co.id/news/besok-jumat-154-hari-libur-ini-daftar-tanggal-merahtahun-2022

Neutral

Summary Libur nasional jatuh pada Jumat 15 April 2022. Mengutip Wikipedia, hari kenaikan Isa AlMasih juga disebut dengan Jumat Agung. Jumat Agung adalah Hari Jumat sebelum Minggu
Paskah, hari peringatan Penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya di Golgota. SKB 3 Menteri itu
merupakan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3
Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

Siap-siap menyambut hari libur. Pada pekan ini, minggu kedua April 2022 ada libur nasionalLibur nasional
jatuh pada Jumat 15 April 2022. Hari libur ini untuk memperingati kenaikan Isa Al-Masih.Mengutip
Wikipedia, hari kenaikan Isa Al-Masih juga disebut dengan Jumat Agung. Jumat Agung adalah Hari Jumat
sebelum Minggu Paskah, hari peringatan Penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya di Golgota.Hari kematian
itu sendiri tidak dicatat jelas di Alkitab. Ada yang menduga jatuh pada hari Rabu, tetapi lebih banyak yang
menempatkan pada hari Jum'at.Tanggal merah dan libur lebaran 2022Mengutip Kompas.com, libur
nasional 2022 telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri. SKB 3 Menteri itu
merupakan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021,
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.Libur Lebaran atau libur
nasional Idul Fitri 1443 Hijriah jatuh pada:Senin-Selasa, 2-3 Mei 2022 = Idul Fitri 1443 HijriahBerikut daftar
libur nasional 2022 selengkapnya:Daftar libur nasional 2022Daftar libur nasional Januari 2022Sabtu, 1
Januari 2022 = Tahun Baru 2022Daftar libur nasional Februari 2022Selasa, 1 Februari 2022 = Tahun Baru
imlek 2573 Kongzili Senin, 28 Februari 2022 = Isra Mikraj Muhammad SAWDaftar libur nasional Maret
2022Kamis, 3 Maret 2022 = Hari Suci Nyepi 1944Daftar libur nasional April 2022Jumat, 15 April 2022 =
Wafat Isa Al MasihDaftar libur nasional Mei 2022Minggu, 1 Mei 2022 = Hari Buruh Internasional SeninSelasa, 2-3 Mei 2022 = Idul Fitri 1443 Hijriah Senin, 16 Mei 2022 = Hari Raya Waisak 2566 BE Kamis, 26
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Mei 2022 = Kenaikan Isa Al MasihDaftar libur nasional Juni 2022Rabu, 1 Juni 2022 = Hari Lahir
PancasilaDaftar libur nasional Juli 2022Sabtu, 9 Juli 2022 = Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah Sabtu, 30 Juli
2022 = Tahun Baru Islam 1444 HijriahDaftar libur nasional Agustus 2022Rabu, 17 Agustus 2022 = Hari
Kemerdekaan RIDaftar libur nasional Oktober 2022Sabtu, 8 Oktober 2022 = Maulid Nabi Muhammad
SAWDaftar libur nasional Desember 2022Minggu, 25 Desember 2022 = Hari Raya NatalAdapun
penentuan hari libur nasional tahun 2022 itu berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Surat
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021
tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.Kendati demikian, belum diatur lebih lanjut
terkait kapan cuti bersama 2022. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan, penetapan tanggal cuti bersama 2022 bakal dilakukan
sembari melihat perkembangan Covid-19 di Indonesia.
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Negative

Summary "Seperti tahun sebelumnya, kita akan dirikan posko pengaduan THR, baik melalui Website,
aplikasi, atau pos di Disnaker Kabupaten Tangerang," ucap Kepala Disnaker Kabupaten
Tangerang, Rudi Hartono di Tangerang, Selasa (12/04/2022). Ia mengatakan pengaktifan
posko pengaduan THR itu ditujukan untuk menampung aspirasi pekerja / karyawan atau pun
perusahaan dalam melayani konsultasi, informasi serta pengaduan terkait teknis
pembayaran tunjangan kepada pekerja. "Nanti posko ini difungsikan untuk konsultasi bagi
para karyawan dan perusahaan. Kemudian, kita beri layanan melalui dalam jaringan (daring).

"Seperti tahun sebelumnya, kita akan dirikan posko pengaduan THR, baik melalui Website, aplikasi, atau
pos di Disnaker Kabupaten Tangerang," ucap Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono di
Tangerang, Selasa (12/04/2022).Ia mengatakan pengaktifan posko pengaduan THR itu ditujukan untuk
menampung aspirasi pekerja / karyawan atau pun perusahaan dalam melayani konsultasi, informasi serta
pengaduan terkait teknis pembayaran tunjangan kepada pekerja."Nanti posko ini difungsikan untuk
konsultasi bagi para karyawan dan perusahaan. Kemudian, kita beri layanan melalui dalam jaringan
(daring). Tetapi bisa juga langsung ke kantor," katanya.Menurut dia, dalam surat pemberitahuan dari
Pemerintah Provinsi Banten disebutkan pemberian THR karyawan dilakukan paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya. Namun, dalam hal itu terdapat juga pengecualian bagi perusahaan yang terdampak
COVID-19.Karim Benzema jadi penentu langkah Los Blancos lagi dengan gol yang membuat Madrid
unggul agregat 5-4 atas Chelsea. Real Madrid maju ke semifinal Liga ChampionsNasional 13/04/2022 17:53Presiden Jokowi mengatakan Jalan Lingkar Brebes-Tegal, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
sepanjang 17,4 kilometer akan menjadi salah satu jalur alternatif arus mudikSulawesi 13/04/2022 08:25Seekor buaya berukuran besar diperkirakan sepanjang empat meter ditemukan berada di atas
rumpon milik nelayan di sebelah utara perairan laut Pulau Kayuadi, Kepulauan Selayar.Sumatera
13/04/2022 - 13:07Seorang perwira polisi Ipda Imam Agus Husein yang gugur saat pengamanan unjuk
rasa mahasiswa, Senin (11/4/2022) dimakamkan di kampung halamannya di Mandailing Natal, Sumatera
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Utara pada Rabu (13/4/2022) pagi. Nasional 13/04/2022 - 00:25Ustaz Yusuf Mansyur sempat menjadi
trending usai video yang memperlihatkan dirinya marah-marah soal PayTren viral. Ustaz Yusuf Mansyur
akhirnya angkat bicara.Selain itu, dalam skema pembayaran THR oleh perusahaan harus dilakukan secara
penuh kecuali bagi perusahaan yang keberatan karena kondisi keuangan-nya. Selain itu proses
pembayaran tunjangan hari raya tersebut juga dapat dilakukan secara bertahap dengan catatan ada
kesepakatan bersama pekerja."Untuk besaran THR tahun 2022 ini itu dilihat dari masa kerja. Seperti jika
pekerja selama 12 bulan secara terus menerus diberikan nilai sama dengan gaji satu bulan kerja, tetapi
kalau bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan harus diberikan nilai secara proporsional
sesuai masa kerja," ujarnya.Ia pun meminta, kepada segenap perusahaan dapat mentaati kebijakan
pembayaran THR sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
RI agar tidak ada pekerja/ buruh merasa dirugikan."Tentunya kalau perusahaan yang tidak mematuhi
ketentuan pemerintah akan ada sanksi," tuturnya.Dengan demikian, pemerintah daerah saat ini akan
membantu mencari solusi dengan membuka dialog antara perusahaan dan pekerja melalui posko
pengaduan untuk mencari titik kesepakatan pembayaran THR.
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Summary Com-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Disnaker membuka posko pengaduan
tunjangan hari raya (THR) di lantai 2, Gedung Disnaker, Jalan Perintis Kemerdekaan, Cikokol,
Kota Tangerang. Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan mengatakan,
posko pengaduan THR dibuka mulai hari ini, Rabu 13 April 2022 hingga Jumat 29 April 2022.
"Sejauh ini, kami pun telah menyosialisasikan hak-hak tenaga kerja, melalui surat edaran
Kementerian Ketenagakerjaan ke 8 ribu perusahaan mikro dan makro yang ada di Kota
Tangerang," ujarnya. Menurutnya, di Kota Tangerang wajib lapor ketenagakerjaan dan
perusahaan terdapat sekitar 8 ribu perusahaan makro dan mikro, dengan jumlah pegawai
per April 2022, pekerja laki-laki sebanyak 177,813 ribu dan perempuan ada 81,460.

AKSES DISINI. com -Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Disnaker membuka posko pengaduan
tunjangan hari raya (THR) di lantai 2, Gedung Disnaker, Jalan Perintis Kemerdekaan, Cikokol, Kota
Tangerang.Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan mengatakan, posko pengaduan THR
dibuka mulai hari ini, Rabu 13 April 2022 hingga Jumat 29 April 2022."Sejauh ini, kami pun telah
menyosialisasikan hak-hak tenaga kerja, melalui surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan ke 8 ribu
perusahaan mikro dan makro yang ada di Kota Tangerang," ujarnya.Pembukaan posko THR berdasarkan
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/1/HK.04/IV/2022 terkait
pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di
perusahaan."Sedangkan bagi perusahaan yang tidak mampu memberikan THR, dapat melakukan dialog
dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan kekeluargaan," katanya.Adapun bagi perusahaan yang
mengalami keterlambatan pemberian THR, dapat dilakukan dengan menunjukan bukti ketidakmampuan
membayar tepat waktu, berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan melaporkan hasil
kesepakatan tersebut ke pihak Disnaker."Namun itu tidak menghilangkan kewajiban perusahaan
membayar THR," katanya.Menurutnya, di Kota Tangerang wajib lapor ketenagakerjaan dan perusahaan
terdapat sekitar 8 ribu perusahaan makro dan mikro, dengan jumlah pegawai per April 2022, pekerja laki274

laki sebanyak 177,813 ribu dan perempuan ada 81,460.Terkait prosedur pelayanan, pihaknya akan
menindaklanjuti proses tersebut setelah adanya penerimaan aduan, dengan melakukan mediasi dan
pemanggilan pada perusahaan yang bersangkutan.Selebihnya, untuk peneguran dan penindakan masuk
pada ranah pengawasan tingkat Provinsi Banten."Bagi para tenaga pekerja di Kota Tangerang yang
memiliki keluhan akan terkait THR, bisa melakukan pengaduan atau diskusi ke Kantor Disnaker. Kami ada
5
petugas
yang
melayani,
menampung,
dan
menindaklanjuti
keluhan-keluhan,"
pungkasnya.window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '349302008597018', xfbml : true, version
: 'v2.
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Summary Artinya keterampilan yang dimiliki tidak terlalu tinggi dan itu sesuai dengan programprogram yang ada dimana dalam implementasinya tidak mensyaratkan pendidikan yang
tinggi.. Artinya banyak orang fokus hanya pada hal-hal sifatnya teknis tapi kurang pada hal
yang jauh lebih penting yaitu motivasi. Hal-hal yang sifatnya teknis seperti kurang modal,
kurang pemasaran, masalah managemen dan lain sebagainya, semuanya itu dapat dicarikan
solusi. Untuk menjadi seorang wirausaha harus mempunyai motto: hal-hal yang bersifat
teknis dapat dicarikan solusi, bahkan keahlian yang tidak dimilikinyapun dapat dibeli, namun
motivasi, cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli.

Dari berbagai masalah ketenagakerjaan, jumlah penganggur yang banyak merupakan salah satu masalah
yang tidak pernah selesai dihadapi bangsa ini. Penyebabnya tentu saja banyak, namun secara umum
pengangguran terjadi karena persediaan ( supply ) lebih besar dari permintaan ( demand ). Dalam teori
ekonomi ketenagakerjaan selisih antara persediaan dan permintaan adalah penganggur. Persediaan
disebabkan laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi. Setiap tahun tidak kurang terdapat
pertambahan sekitar 2 juta angkatan kerja baru. Kondisi ini belum ditambahan dengan angkatan kerja
(penganggur) tahun sebelumnya, sehingga jumlah angkatan kerja menjadi banyak. Kondisi ini tidak
diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja baru. Para pakar mengatakan setiap pertumbuhan
ekonomi 1 persen dapat menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja baru. Oleh karena itu pemerintah
selalu mengupayakan pertumbuhan ekonomi nasional tidak kurang dari 5 persen, sehingga paling tidak
dapat menciptakan 2 juta lapangan kerja baru.Untuk mengatasi permasalahan tersebut, secara ekonomi
selisih antara persediaan dan permintaan atau antara, angkatan kerja dan lapangan kerja baru setiap
tahun harus diperkecil. Namun teori yang mengatakan setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen akan
menciptakan lapangan kerja sekitar 400 ribu saat ini sudah kurang relevan. Kemajuan teknologi yang
bersifat robotik, menyebabkan banyak jenis pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia, saat ini
dilakukan oleh robot. Artinya lapangan kerja yang tersedia yang seharusnya diisi oleh manusia, sekarang
diisi oleh robot. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi saat ini lebih bersifat padat modal ketimbang
padat karya. Solusi penciptaan lapangan kerja yang digalakkan oleh pemerintah mau tidak mau harus
bersifat padat karya. Pengalaman juga membuktikan ketika terjadi krisis ekonomi di era tahun 1998,
justeru usaha mikro dan kecil lebih kuat mengahadapi terpaan badai krisis ketimbang usaha skala
menengah dan besar. Oleh karena itu Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya bagaimana caranya
mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja berskala mikro dan kecil serta bersifat
informal melalui berbagai program perluasan kesempatan kerja. Kondisi ini sejalan dengan peta
demografi ketenagakerjaan, dimana lebih dari 45 persen angkatan kerja berpendidikan SLTP ke bawah.
Artinya keterampilan yang dimiliki tidak terlalu tinggi dan itu sesuai dengan program-program yang ada
dimana dalam implementasinya tidak mensyaratkan pendidikan yang tinggi. Berbicara tentang
membangun suatu usaha atau berwirausaha, banyak orang yang salah pada langkah awalnya. Kesalahan
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yang utama adalah kurang fokus. Artinya banyak orang fokus hanya pada hal-hal sifatnya teknis tapi
kurang pada hal yang jauh lebih penting yaitu motivasi. Motivasi sangat dibutuhkan bagi pemula usaha.
Motivasi merupakan dorongan untuk mencapai tujuan tertentu. Dorongan dapat berujud antusiasme,
harapan, dan semangat pantang menyerah. Dengan motivasi yang kuat, tidak ada rasa takut gagal karena
bagi mereka kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Hal-hal yang sifatnya teknis seperti
kurang modal, kurang pemasaran, masalah managemen dan lain sebagainya, semuanya itu dapat
dicarikan solusi. Namun apabila tidak tertanam motivasi yang kuat maka kegagalan awal akan berakibat
fatal yaitu akan berhentinya usaha yang telah mulai dirintisnya. Untuk menjadi seorang wirausaha harus
mempunyai motto: hal-hal yang bersifat teknis dapat dicarikan solusi, bahkan keahlian yang tidak
dimilikinyapun dapat dibeli, namun motivasi, cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli. Salah satu program
unggulan perluasan kesempatan kerja Kementerian Ketenagakerjaan adalah TKM. Melalui program ini
diharapkan dapat melibatkan peran masyarakat secara masif. Untuk itu paradigma program TKM yang
hanya bersifat bussines as usual harus dihilangkan. Tujuan utama program untuk mencetak wirausaha
baru dilaksanakan sesuai aturan dan regulasi; Mengingat peserta program TKM sebagian besar
berpendidikan SLTA ke bawah, perlu penekanan materi yang bersifat soft skill untuk memberikan
motivasi agar berhasil dalam berwirausaha, disamping pemberian materi yang bersifat teknis. Untuk itu
perlu dilakukan review kurikulum dengan mengikuti perkembangan teknologi; Untuk memastikan
terbentuknya wirausaha baik bagi pemula maupun lanjutan, diperlukan komitmen bersama dengan
melakukan terobosan kearah yang lebih baik.Semangat dan pantang menyerah. Motivasi harus
ditanamkan pada awal mau berusaha. Kesuksesan berusaha harus ditanamkan dengan kuat walaupun
dalam prakteknya mungkin akan mengalami kegagalan dimasa awal. Dengan demikian beberapa
kekurangan atau kendala yang mungkin akan dihadapi dapat ditutupi dengan semangat pantang
menyerah atau motivasi yang kuat; Memupuk jiwa kepemimpinan pada diri sendiri. Terlepas dalam
melakukan usaha memiliki karyawan atau tidak, jiwa kepemimpinan harus selalu ditanamkan.
Kemampuan memimpin akan berpengaruh dalam melakukan perencanaan, mengatur sampai dengan
menjalankan usahanya. Tanpa ada jiwa kepemimpinan, maka semua aktivitas tidak dapat dikontrol
dengan baik dan berpotensi mengalami kegagalan; Selalu melakukan kreativitas dan inovasi dalam segala
hal baik terkait managemen, marketing, dan lain sebagainya. Seringkali usaha pemula lupa akan hal ini.
Mereka lebih sering melakukan hal-hal yang sifatnya rutinitas atau business as usual, tanpa melakukan
satu inovasi baru. Mereka lupa bahwa lambat lauun konsumen akan bosan dengan hal-hal yang sifatnya
biasa-biasa saja. Dengan inovasi baru, produk dapat dikemas atau ditawarkan dengan cara berbeda
sehingga mempunyai nilai lebih di pasaran; Kurang mampu berdapatasi. Pasar yang semakin luas
cenderung menciptakan banyak tantangan dan persaingan. Kemampuan beradaptasi dalam melihat
peluang dan persaingan yang semakin ketat akan membuat usaha yang dijalankan dapat lebih bertahan
dan berkembang ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, jika tidak mampu berdapatasi maka kebangkrutan
dan gulung tikar yang akan didapat. Guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam penciptan
lapangn kerja sektor informal, Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan berbagai program perluasan
kesempatan kerja diantaranya adalah TKM yang sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu. TKM
adalah tenaga kerja yang telah tamat pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA, khususnya bagi
mereka yang mempunyai jiwa kewirausahaaan. TujuanMembentuk tenaga kerja yang mandiri sebagai
bagian program perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat penganggur, setengah penganggur, tenaga
kerja wanita (ibu-ibu rumah tangga miskin), wirausaha yang tidak berkembang dengan baik dan tenaga
kerja disabilitas untuk dibina dan dikembangkan menjadi kader-kader wirausaha baru atau pengusaha
pemula yang mandiri, produktif, berkelanjutan dan beretos kerja tinggi. SasaranTerciptanya kesempatan
kerja baru, melalui kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat penganggur, setengah penganggur,
tenaga kerja wanita (ibu-ibu rumah tangga miskin), wirausaha yang tidak berkembang dengan baik dan
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tenaga kerja disabilitas untuk dibina dan dikembangkan menjadi kader-kader wirausaha baru atau
pengusaha pemula yang mandiri, produktif, berkelanjutan dan beretos kerja tinggi. Keberhasilan
Program Indikator termudah untuk melihat keberhasilan program TKM adalah dengan melihat berapa
banyak peserta pelatihan yang berhasil menjadi wirausaha. Walaupun langkah-langkah pemberdayaan
yang terdiri dari beberapa tahapan sudah dilaksanakan, realitas sulit mengukur keberhasilan karena
ketiadaan data yang akurat. Ketiadaan data tersebut boleh jadi dikarenakan tidak ada pembinaan yang
sifatnya berkelanjutan pasca pelatihan. Pembinaan sangat diperlukan karena juga berfungsi sebagai
bahan evaluasi untuk memastikan terbentuknya wirausaha. Disamping itu adanya kebijakan yang
berganti, seperti tidak lagi melibatkan dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di
daerah, seharusnya menjadi bahan evaluasi. Evaluasi diperlukan untuk melihat seberapa besar tingkat
keberhasilan pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul sejak
perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan
membuat terobosan dengan mengklasifikaskan TKM kepada 2 (dua) jenjang yaitu TKM Pemula dan TKM
Lanjutan. Terobosan ini cukup bagus, mengingat untuk mengukur keberhasilan peserta pelatihan
menjadi wirausaha biasanya menggunakan pendekatan t 2. Artinya apabila setelah 2 tahun sejak peserta
mendapatkan pelatihan, usahanya masih berjalan dengan kriteria-kriteria terukur seperti omset atau
modal meningkat dan tenaga kerja bertambah, dapat dikatakan program TKM berhasil sesuai dengan
rencana.Minggu, 10 April 2022 | 21:25 WIBSabtu, 9 April 2022 | 19:29 WIBKamis, 31 Maret 2022 | 06:07
WIBSelasa, 29 Maret 2022 | 16:48 WIBSelasa, 29 Maret 2022 | 13:06 WIBJumat, 25 Maret 2022 | 15:14
WIBJumat, 25 Maret 2022 | 14:13 WIBRabu, 23 Maret 2022 | 09:45 WIBRabu, 23 Maret 2022 | 08:14
WIBSabtu, 19 Maret 2022 | 06:36 WIBJumat, 18 Maret 2022 | 14:54 WIBSelasa, 15 Maret 2022 | 11:11
WIBMinggu, 13 Maret 2022 | 08:13 WIBSabtu, 12 Maret 2022 | 18:48 WIBJumat, 11 Maret 2022 | 13:37
WIBKamis, 10 Maret 2022 | 13:55 WIBKamis, 10 Maret 2022 | 07:02 WIB
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Negative

Summary Hal tersebut tertuang dalam poin keenam Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022
yang diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah. "Diminta bantuan
Saudara/Saudari untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Wali Kota dan
pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara/Saudari," ujar Menaker Ida Fauziyah
dalam SE itu. Selanjutnya, dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR
keagamaan dapat berjalan dengan baik, melalui SE Menaker juga meminta para gubernur
untuk mendorong perusahaan di wilayahnya agar membayar THR keagamaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. THR 2022 swasta kapan cair dan diberikan
kepada siapa?

THR 2022 swasta kapan cair dan diberikan kepada siapa? Cek besaran dan ketentuan Tunjangan Hari
Raya (THR) pada tahun ini. Simak selengkapnya berikut ini. Pembayaran THR 2022 bagi pekerja, buruh,
dan karyawan swasta wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 2022.Hal
tersebut tertuang dalam poin keenam Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 yang diterbitkan
Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah. SE tersebut mengatur tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.b.
pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu
tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.2. Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai berikut:
a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus menerus atau lebih,
diberikan sebesar satu bulan upah. b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara
terus menerus tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan
perhitungan: masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah.3. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan
perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung sebagai berikut: a.Pekerja/buruh yang telah
279

mempunyai masa kerja dua belas bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima dalam dua belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.SE yang diteken pada 6 April
2022 ini ditujukan kepada para gubernur diseluruh Indonesia. "Diminta bantuan Saudara/Saudari untuk
menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Wali Kota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah
Saudara/Saudari," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam SE itu. Ida menegaskan, pemberian THR keagamaan
bagi pekerja/buruh merupakan upaya unfuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya
dalam merayakan hari raya keagamaan."Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh," bunyi SE. Selanjutnya, dalam
rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dapat berjalan dengan baik, melalui SE
Menaker juga meminta para gubernur untuk mendorong perusahaan di wilayahnya agar membayar THR
keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, bagi perusahaan yang
mampu diimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban
pembayaran THR keagamaan. "Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
THR Keagamaan, masing-masing provinsi membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas)
Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 yang
terintegrasi melalui website bunyi ketentuan penutup SE.(*) (TribunnewsSultra.
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Summary Kondisi ini disebabkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyatakat (PPKM) darurat
selama Juli-Agustus. Pembatasan ini diberlakukan untuk menekan kasus Covid-19 yang
melonjak, akibatnya mobilitas masyarakatpun terbatas. Jenis-jenis pekerjaan yang
tergantikan dengan robotik akan berdampak kepada meningkatnya jumlah penganggur.
Rencana Tenaga Kerja merupakan pedoman atau acuan pembangunan Ketenagakerjaan.

Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk sangat besar dan
kompleks. Besar karena menyangkut jutaan angkatan kerja dan kompleks karena mempengaruhi dan
dipengaruhi banyak faktor. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 140,15 juta, sementara
jumlah pekerja pada Agustus 2021 sebanyak 131,05 juta orang. Jumlah angkatan kerja yang sangat
banyak tersebut tidak semua mampu terserap pasar kerja. Tidak seimbangnya pertumbuhan angkatan
kerja dengan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran. Disamping itu terjadinya
pengangguran juga disebabkan adanya mismatch antara kemampuan yang dimiliki oleh pekerja dengan
yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), saat ini TPT nasional
sebesar 6,49 persen. Berdasarkan jenis kelamin, TPT pria (6,74%) lebih tinggi dibanding TPT perempuan
sebesar 6,11 persen. Sementara berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT di perkotaan sebesar 8,32
persen, jauh lebih tinggi dibanding TPT di pedesaan sebasar 4,17 persen. Berdasarkan data BPS,
perekonomian Indonesia kuartal III 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 dibanding tahun
sebelumnya. Kondisi ini disebabkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyatakat (PPKM) darurat
selama Juli-Agustus. Pembatasan ini diberlakukan untuk menekan kasus Covid-19 yang melonjak,
akibatnya mobilitas masyarakatpun terbatas.Permasalahan mendasar ketenagakerjaan semuanya
bermuara pada pengangguran. Artinya apapun permasalahan ketenagakerjaan apabila tidak ditangani
secara baik dan menyeluruh maka dampaknya jumlah penganggur semakin banyak. Untuk itu diperlukan
adanya suatu gerakan atau upaya yang bersifat masif. Pengangguran bukan permasalahan pemerintah
semata tetapi merupakan permasalahan nasional sehinga dalam implementasinya harus melibatkan
pihak swasta atau masyarakat. Keterlibatan pihak swasta sangat vital karena sebagai pengguna akan
menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan tenaga kerja yang bekerja di sektor
pemerintahan. Selama 5 tahun terakhir, sektor ketenagakerjan masih merupakan salah satu topik yang
seringkali menjadi bahasan utama, terutama menyangkut berbagai permasalahan baik dari sisi kualitas,
kuantitas dan persebaran tenaga kerja. Banyak masalah ketenagakerjaan baik sifatnya internal maupun
eksternal. Berikut akan disampaikan secara singkat 4 permasalahan mendasar yang sifatnya eksternal
sebagai berikut: Bonus demografi akan berakibat kepada penduduk usia produktif semakin meningkat
dan penduduk non produktif semakin menurun. Angka ketergantungan semakin menurun sehingga
berdampak terhadap kemampuan untuk produksi barang dan jasa untuk mendapatkan pendapatan.
Perputaran ekonomi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya apabila tidak tertangani
dengan baik maka dampak negatif adalah penganggur yang tentunya akan menjadi beban negara. Sektor
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industri belum banyak memberikan kesempatan kerja. Sektor industri yang diharapkan dapat membantu
dalam hal pengurangan jumlah penganggur ternyata belum memberikan kontribusi yang siqnifikan.
Sektor industri yang tumbuh lebih banyak bersifat padat modal sehingga penyerapan tenaga kerja yang
hanya sedikit. Dengan datangnya revolusi industri 4.0, maka perkembangan teknologi yang mengarah
pada otomasi dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat tidak dapat dihindari. Peran tenga
kerja tak lagi mendominasi, karena kerja mesin robotik mampu bekerja lebih cepat dengan hasil lebih
baik dalam kuantitas maupun kualitas. Jenis-jenis pekerjaan yang tergantikan dengan robotik akan
berdampak kepada meningkatnya jumlah penganggur. Tingkat Penganggur Terbuka saat ini masih tinggi
(6,49%). Berbagai variabel akan sangat mempengaruhi naik turunnya TPT. Walaupun TPT cenderung
menurun setiap tahunnya, perlu ada gerakan yang masif sehingga pencapain penurunan TPT akan
siqnifikan.Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, sesuai amanah Permenaker Nomor 1
Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemnaker Pasal 101, Direktorat Bina Perluasan
Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana
dan program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perluasan kesempatan
kerja. Demikian pula dalam lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas yang membidangi ketenagakerjaan
wajib menyusun melaksanakan program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja dalam bentuk
Rencana Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota. Rencana Tenaga Kerja merupakan pedoman atau acuan
pembangunan Ketenagakerjaan. Rencana Tenaga Kerja harus memuat 7 indikator makro
ketenagakerjaan yaitu Penduduk Usia Kerja (PUK), Angkatan Kerja (AK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK), Penduduk Yang Bekeria (PYB), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), Penganggur, Tingkat Penganggur
Terbuka (TPT). Berdasarkan 4 (empat) masalah mendasar dan untuk memastikan tujuan pembangunan
ketenagakerjaan tercapai, perlu dilakukan strategi sebagai berikut: Bonus Demografi.Bonus demografi
akan berdampak positip dan negatif apabila tidak dapat mengantisipasi dengan baik. Bertambahnya
penduduk usia produktif merupakan aset berharga apabila dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
Demikian pula sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkaan sebaik mungkin justru akan menadi beban
negara. Tidak hanya dari sisi ketenagakerjaan dimana jumlah penganggur akan bertambah, namun
berdapak pula pada aspek-aspek sosial lainnya. Oleh karena itu sebagai langkah awal harus dipersiapkan
perencanaan tenaga kerja yang baik agar tenaga kerja kita mempunyai kompetensi sesuai dengan
kebutuhan dunia kerja dan memiliki daya saing yang tinggi dan dapat memenangkan peluang kerja di
pasar global. Disamping melalui perencanaan tenaga kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja
dilakukan di seluruh lembaga pelatihan baik pemerintah maupun swasta. Lembaga pelatihan tidak hanya
dilakukan di BLK di bawah Kemnaker akan tetapi mencakup lembaga pelatihan di 17 K/L lainnya.Dengan
semakin berkembangnya sektor industri, diharapkan sektor ini mampu menyumbang atau menyediakan
lapangan kerja yang banyak. Namun demikian kondisi menunjukkan sebaliknya. Sektor industri belum
mampu menciptakan banyak kesempatan kerja. Para investor yang menanamkan modalnya lebih banyak
membawa dan menggunakan teknologi yang bersifat padat modal dibanding bersifat padat karya. Sistem
hubungan industrial seringkali menjadi penghambat atau alasan mengapa para investor lebih menyukai
menggunakan teknologi yang bersifat padat modal. Untuk itu diperlukan beberapa upaya baik dari sisi
memberikan kepastian hukum kepada para investor terkait dengan kondisi iklim ketenagakerjaan dan
juga insentif bagi para investor apabila membantu program pemerintah dalam bentuk menyediakan
lapangan pekerjan yang banyak misal pengurangan pajak dan lain sebagainya. Revolusi industri 4.0
merupakan perubahan fundamental di bidang industri yang telah memasuki era baru. Gelombang
keempat dari perjalanan dan perkembangan revolusi industri, sehingga disebut dengan revolusi industri
4.0. Secara sederhana dipahami sebagai perkembangan teknologi pabrik yang mengarah pada otomasi
dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat yang mencakup sistem siber-fisik, internet untuk
segala ( internet of things ). Dengan teknik ini, peran tenaga kerja tak lagi mendominasi, karena kerja
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mesin-mesin robotik mampu bekerja lebih cepat dengan hasil lebih baik dari sisi kuantitas dan kualitas.
Diperkirakan, kedepan banyak jenis pekerjaan yang hilang karena tergantikan dengan sistem robotik.
Namun demikian para ahli mengatakan bahwa seiring dengan hilangnya jenis pekerjaan tertentu, akan
muncul jenis pekerjaan baru. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, indikator yang akan dicapai adalah TPT
sebesar 4-4,6 persen; penciptaan kesempatan kerja 2,7-3 juta/tahun; proporsi tenaga kerja keahlian
menengah-tinggi 50 persen; TPAK sebesar 69,65 persen dengan penambahan angkatan kerja 2,6-2,7
juta/tahun. Sementara sesuai dengan visi 2045, maka indikator yang akan dicapai adalah TPT sebesar 34 persen; TPAK sebesar 78 persen; tenaga kerja pertanian 13 persen; angkatan kerja keahlian menengah
ke atas sebesar 90 persen. Untuk mencapai TPT 4-4,6 persen tahun 2024 sangat tergantung berbagai
variabel diantaranya kondisi perekonomian pasca Covid-19 yaitu melalui penciptaan lapangan kerja baru
yang bersifat padat karya. Sementara beberapa strategi untuk menurunkan TPT diantaranya melalui: (1)
penciptaan kesempatan kerja sektor informal berupa penciptaan wirausaha baru; (2) menyelenggarakan
bursa tenaga kerja ( job fair ) baik secara on line atau off line ; (3) melakukan sosialisasi kepada pencari
kerja agar dapat memanfaatkan sistem yang ada di Kemnaker yaitu Sisnaker, Karirhub, SiapKerja. (4)
memberikan pelatihan kepada pencari kerja baik melalui BLK pemerintah atau swasta. Pelatihan dapat
berupa peningkatan ketrampilan yang sudah ada ( upskilling ), pemberian ketrampilan baru ( reskilling );
(4) meningkatkan mutu pendidikan dan jiwa kewirausahaan dimulai dari bangku sekolah ( soft skill
).Perencanaan ketenagakerjaan merupakan dasar, pondasi sekaligus acuan dan pedoman dalam
pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan. Penyusunan perencanaan ketenagakerjaan mencakup 7
indikator makro harus dilakukan seakurat mungkin. Dengan menggunakan metode ilmiah dan variabel
pendukung seperti variabel ekonomi, kependudukan (tingkat kelahiran, tingkat kematian, migrasi) serta
variabel lainnya akan diperoleh hasil proyeksi terbaik. Bonus demografi harus dimanfaatkan sebaik
mungkin. Dampak positif harus diambil, dampak negatif berupa pengangguran harus diantisipasi sejak
awal. Sebagai langkah awal harus dipersiapkan perencanaan tenaga kerja yang baik agar tenaga kerja
mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan meiliki daya saing yang tinggi dan
dapat memenangkan peluang kerja di pasar global. Dengan datangnya revolusi industri 4.0, kedepan
banyak jenis pekerjaan yang hilang, namun akan muncul jenis pekerjaan baru. Perlu disusun perencanaan
tenaga kerja, tidak hanya memuat perencanaan dari sisi persediaan dan permintaan, akan tetapi yang
tidak kalah penting adalah memperkirakan jenis-jenis pekerjaan apa saja yang akan hilang, dan jenis-jenis
pekerjaan baru yang akan muncul. Melalui pelaksanaan 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan, maka
untuk mencapai target TPT 4,46 persen pada tahun 2024, diperlukan upaya yang sistematis dan terukur.
Diantaranya melalui penciptaam kesempatan kerja sektor informal terutama melalui progam Tenaga
Kerja Mandiri dan Padat Karya, peningkatan kompetensi tenaga kerja, keterpaduan antara dunia
pendidikan dengan dunia usaha baik dari sisi kurikulum maupun sarana pendukung ( link and match ).
TPAK saat ini masih berkisar 68 persen, tahun 2024 diharapkan mencapai 78 persen dengan penambahan
angkatan kerja 2,6-2,7 juta/tahun.Perekonomian Indonesia Kuartal III 2021 -Permenaker No 1 tahun 2021
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Summary Di pabrik tersebut, Ia menyampaikan kabar baik pada pekerja terkait regulasi pencairan THR
Keagamaan Tahun 2022. Bahkan imbauan itu tak hanya untuk pabrik Ecco, tapi semua
perusahaan di Jawa Timur, agar membayarkan hak karyawan untuk THR Keagamaan tahun
2022 dengan besaran penuh dan tepat waktu. "Selain Surat Edaran Menaker juga telah terbit
Serat Edaran Gubernur Jawa Timur agar THR Idul Fitri 2022 diberikan penuh besarannya, dan
tepat waktu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa para pekerja di PT
Ecco Indonesia di Kabupaten Sidoarjo, Senin (11/4).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa para pekerja di PT Ecco Indonesia di Kabupaten
Sidoarjo, Senin (11/4). Di pabrik tersebut, Ia menyampaikan kabar baik pada pekerja terkait regulasi
pencairan THR Keagamaan Tahun 2022. Dimana THR harus dicairkan dengan besaran penuh dan
maksimal diberikan H-7 lebaran.Selain itu, Gubernur Khofifah juga mengkoordinasikan hal tersebut pada
pihak pengusaha agar regulasi itu dilaksanakan dan dikawal benar agar hak pekerja terpenuhi dan
kondusivitas di Jawa Timur bisa terjaga. Bahkan imbauan itu tak hanya untuk pabrik Ecco, tapi semua
perusahaan di Jawa Timur, agar membayarkan hak karyawan untuk THR Keagamaan tahun 2022 dengan
besaran penuh dan tepat waktu."Selain Surat Edaran Menaker juga telah terbit Serat Edaran Gubernur
Jawa Timur agar THR Idul Fitri 2022 diberikan penuh besarannya, dan tepat waktu. Cairnya maksimal H7 sebelum Idul Fitri 1443 H. Mari dikawal bersama-sama agar hak karyawan bisa terpenuhi, dan bisa
membantu menambah kebahagiaan menyambut hari raya," tegasnya.Kesejahteraan karyawan menjadi
salah satu tolok ukur bahwa dualitas ekonomi dan kesehatan di Jawa Timur kini mulai bangkit. "Kondisi
saat ini pandemi di Jawa Timur sangat terkendali. Maka pencairan THR tahun ini adalah salah satu wujud
nyata bagaimana ekonomi jalan dan kesehatan terlindungi, keberseiringan antara dualitas ekonomi dan
kesehatan ini menandakan Jawa Timur mulai bangkit dari Covid-19," lanjut Gubernur Khofifah.Lebih
lanjut, Gubernur Khofifah menyebutkan bahwa Pemprov Jawa Timur melalui Disnaker Prov. Jawa Timur
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telah menyiapkan sebanyak 54 titik Posko THR Keagamaan. Rincinya, pertama, posko itu dibuka di Kantor
Disnakertras Jawa Timur Jalan Dukuh Menanggal Surabaya.Kemudian 15 posko di BLK Disnakertras Jawa
Timur yang ada di Sumenep, Jember, Singosari, Wonojati, Kediri, Tulungagung, Mojokerto, Jombang,
Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Bojonegoro, Tuban, Pasuruan, Situbondo. Kemudian posko juga dibuka di
38 kantor Disnaker Kabupaten Kota Se Jawa Timur."Jadi totalnya ada 54 Posko THR Keagamaan yang kita
buka. Yang fungsinya memberikan fasilitas layanan pengaduan, jika ada perusahaan yang tidak taat
regulasi, terlambat membayarkan THR, atau ada masalah-masalah di lapangan. Jadi silahkan melapor di
posko yang tersedia," tambahnya.Sebab Ia memastikan bahwa sesuai SE Kemenaker maupun SE
Gubernur Jawa Timur terkait THR, ada sanksi yang akan dikenakan pada mereka yang tidak memenuhi
aturan pemberian THR Keagamaan.Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah saat bersapa dengan pekerja juga
mengingatkan tentang pentingnya vaksin booster. Ia meminta pekerja yang belum vaksin segera pro aktif
mendatangi fasyankes guna mendapatkan vaksinasi booster.Menurutnya ini penting guna memberi
upaya perlindungan masyarakat dalam kegiatan mudik lebaran 1443 H. Terlebih vaksinasi booster juga
menjadi hal yang disyaratkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan mudik lebaran tahun ini."Beberapa
minggu lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Menjelang lebaran, saya mengimbau sekaligus mengajak
para karyawan pabrik untuk mendapatkan vaksinasi booster. Booster ini diharapkan untuk karyawan dan
keluarganya," imbuh Gubernur Khofifah.Untuk itu, Gubernur Khofifah memberikan apresiasi kepada PT.
Ecco Indonesia yang selain menerapkan standart perlindungan karyawan dengan mengutamakan booster
para karyawannya juga mencairkan THR penuh di jelang pertengahan Ramadlan."Hal yang menarik lagi
di PT. Ecco karyawan yang sudah booster diberi penanda pin . Penanda pin ini akan memberikan rasa
aman dan tenang bagi seluruh karyawan karena yang di Booster diketahui siapa saja sehingga yang belum
akan menyegerakan," tandasnya.Gubernur Khofifah berharap agar format-format seperti ini dapat
diadaptasi oleh berbagai pabrik lain untuk memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan para
karyawan. Karena hal ini akan berdampak langsung bagi pemulihan Covid-19 di Jawa Timur.
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Summary - Setelah dua tahun ditiadakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali
mengadakan mudik gratis bagi warga perantauan di Jakarta pada 2022 ini. Hal itu
disampaikan Ganjar seusai memimpin Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamkrida Jawa
Tengah dan BPR BKK Jawa Tengah di Ruang Rapat Kantor Pemprov Jawa Tengah, Senin
(11/4/2022). Menurutnya, keputusan untuk mengadakan mudik gratis karena permintaan
warga Jawa Tengah yang merantau. Berdasarkan laporan per Senin (11/4/2022), harga
minyak goreng saat ini mulai turun di kisaran Rp17.000-18.000, di mana pekan lalu harga
rata-ratanya masih Rp20.000.

SEMARANG (wartamagelang.com) - Setelah dua tahun ditiadakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo kembali mengadakan mudik gratis bagi warga perantauan di Jakarta pada 2022 ini. Namun,
mengingat APBD terbatas, bus yang disediakan tidak sebanyak biasanya. Hal itu disampaikan Ganjar
seusai memimpin Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamkrida Jawa Tengah dan BPR BKK Jawa Tengah di
Ruang Rapat Kantor Pemprov Jawa Tengah, Senin (11/4/2022). Menurutnya, keputusan untuk
mengadakan mudik gratis karena permintaan warga Jawa Tengah yang merantau. "Ada yang
menyampaikan kepada saya, Pak Gubernur ada mudik gratis nggak. Pemprov menyiapkan tapi, hanya
sedikit sekali busnya," kata Ganjar. Untuk itu, gubernur mengajak bupati/ wali kota agar menyiapkan dan
menggandeng pihak-pihak terkait. Sehingga harapannya, kerinduan berkumpul keluarga setelah dua
tahun bisa terobati. "Saudara-saudara kita yang mau mudik kita antarkan mereka ke tempat masingmasing yuk. Kita bantu mereka, sehingga mereka akan bisa kembali selamat, nyaman," ujarnya. Ganjar
memperkirakan, mudik gratis tak hanya akan membantu perantau untuk pulang kampung, membangun
suasana spiritualitas dan mempererat hubungan relasi keluarga saat Lebaran. Di sisi lain, ekonomi
masyarakat juga akan bergerak. Apalagi, kata Ganjar, aturan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
juga jelas. Yakni terkait tunjangan hari raya (THR) yang harus segera dicairkan oleh perusahaan. "Sehingga
momentum mudik itu juga menjadi pengungkit ekonomi. Nah saya ajak para bupati/ wali kota juga, yuk
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kita openi, kita perhatikan warga kita diperantauan yang hendak mudik, sambil menjaga prokes. Ini
(mudik) permintaannya agak banyak, mungkin sudah kangen ya, sudah dua tahun," tandas Ganjar. Dalam
kesempatan itu, gubernur juga meminta bupati/ wali kota agar terus memantau harga kebutuhan pokok
masyarakat di pasaran. Berdasarkan laporan per Senin (11/4/2022), harga minyak goreng saat ini mulai
turun di kisaran Rp17.000-18.000, di mana pekan lalu harga rata-ratanya masih Rp20.000. "Saya titipkan
agar para bupati/ wali kota atau minimal dari pengkajian perekonomian, untuk tiap hari kalau perlu
datang ke pasar ngecek harga," ujar Ganjar dalam rilis Humas Provinsi Jawa Tengah yang diterima oleh
wartamagelang.com.
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Summary "Satgas Pengawasan THR dibentuk mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi," kata
Kepala Disnaker Pemprov Kepri Mangara Simarmata di Tanjungpinang, Rabu. Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri membentuk satgas pengawasan guna memastikan
perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR) karyawan sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya satgas tersebut terdiri dari pengawas ketenagakerjaan dan mediator yang akan
menangani apabila ada pengaduan-pengaduan menyangkut permasalahan pembayaran
THR. Pihaknya juga mulai gencar menyosialisasi kepada perusahaan-perusahaan
menyangkut Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang terbit
tanggal 6 April 2022 perihal pelaksanaan pemberian THR keagamaan Tahun 2022.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri membentuk satgas pengawasan guna memastikan
perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR) karyawan sesuai aturan yang berlaku."Satgas
Pengawasan THR dibentuk mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi," kata Kepala Disnaker Pemprov
Kepri Mangara Simarmata di Tanjungpinang, Rabu.Menurutnya satgas tersebut terdiri dari pengawas
ketenagakerjaan dan mediator yang akan menangani apabila ada pengaduan-pengaduan menyangkut
permasalahan pembayaran THR.Pihaknya juga mulai gencar menyosialisasi kepada perusahaanperusahaan menyangkut Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang terbit
tanggal 6 April 2022 perihal pelaksanaan pemberian THR keagamaan Tahun 2022.Berdasarkan SE
tersebut, katanya, perusahaan harus membayar THR karyawan tepat waktu atau selambat-lambatnya
seminggu menjelang lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah.Selain itu, perusahaan diminta membayar THR secara
kontan atau tak boleh dicicil. Ini mengingat kondisi perekonomian di Indonesia mulai membaik seiring
melandainya kasus pandemi COVID-19."THR wajib dibayar penuh. Pekerja dengan masa kerja 1 tahun
berhak terima 1 bulan gaji. Kalau baru 6 bulan bekerja, maka tinggal dibagi 12 lalu dikali besaran gaji per
bulan," jelas Mangara.Lebih lanjut Mangara menyampaikan akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak
membayar THR karyawan, dengan melihat kasus atau persoalan yang dihadapi oleh pihak perusahaan
terkait."Kalau soal sanksi, kita lihat dulu kendala apa yang dihadapi perusahaan, sehingga tidak bisa
membayarkan THR karyawan," katanya menegaskan.
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Summary Para pengusaha di Kota Tegal, Jawa Tengah diminta membayarkan Tunjangan Hari Raya
(THR) kepada pekerjanya sesuai ketentuan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
(Disnakerin) Kota Tegal R Heru Setyawan mengatakan, pandemi Covid-19 dan perekonomian
sudah berangsur membaik, sehingga para pengusaha wajib membayarkan THR yang menjadi
hak pekerja sesuai ketentuan, baik besarannya maupun waktu pemberiannya. "Tidak ada
lagi alasan untuk membayarkan THR dengan cara dicicil atau dengan besaran yang tidak
sesuai ketentuan," katanya, Rabu (13/4). Heru mengatakan, wali kota sudah mengeluarkan
Surat Edaran (SE) Nomor 568/001/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan
Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Kota Tegal.

Para pengusaha di Kota Tegal, Jawa Tengah diminta membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada
pekerjanya sesuai ketentuan. Pengusaha yang melanggar ketentuan bakal disanksi.Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal R Heru Setyawan mengatakan, pandemi Covid-19 dan
perekonomian sudah berangsur membaik, sehingga para pengusaha wajib membayarkan THR yang
menjadi hak pekerja sesuai ketentuan, baik besarannya maupun waktu pemberiannya."Tidak ada lagi
alasan untuk membayarkan THR dengan cara dicicil atau dengan besaran yang tidak sesuai ketentuan,"
katanya, Rabu (13/4).Heru mengatakan, wali kota sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor
568/001/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan Kota Tegal.Isi surat edaran itu antara lain, agar THR diberikan kepada pekerja/buruh yang
telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih, serta pekerja/buruh yang
mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau
perpanjian kerja waktu tertentu."THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya
Keagamaan. Selain itu, ketentuan besaran THR yang diberikan juga ada dalam surat edaran untuk
pimpinan perusahaan tersebut," ujar Heru.Menurut Heru, pekerja yang mengetahui adanya pelanggaran
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terhadap ketentuan pemberian THR bisa mengadukan ke Pos Komando Pelaksanaan THR Tahun 2022 di
kantor Disnakerin Kota Tegal, Jalan Hang Tuah Nomor 25. Posko tersebut akan dibuka mulai 25 April
hingga satu hari sebelum Hari Raya Idulfitri."Aduan dari pekerja terkait THR Idulfitri dapat disampaikan
melalui Disnakerin secara langsung dengan datang ke posko atau lewat sarana medsos resmi Disnakerin,"
jelas Heru.Heru mengatakan, penanganan aduan THR di posko tersebut terintegrasi secara online dengan
Posko Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Pengawasan juga akan dilakukan oleh Satuan Pengawas
Ketenagakerjaan. "Penyimpangan terhadap ketentuan pembayaran THR akan mengakibatkan sanksi bagi
pengusaha," tandasnya.
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Summary "Karena itu, sangat penting untuk mendukung pengembangan kewirausahaan dan UKM
sebagai kunci penciptaan lapangan kerja baru pascapandemi," ujar Anwar Sanusi. Di
Presidensi G2, Indonesia ada empat isu prioritas yang dibahas dan diharapkan mendapat
dukungan penuh dari seluruh anggota G20. Karenaitu pengembangan kewirausahaan yang
beradaptasi dengan pasar tenaga kerja akan membantu mengurangi pengangguran dan
kesenjangan pekerjaan. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
menyatakan itu pada pertemuan bilateral yang membahas Employment Working Group
(EWG) II G20 dengan Departemen Pekerjaan dan Pensiun Inggris secara virtual, Selasa
(12/4/2022).
Di Presidensi G2, Indonesia ada empat isu prioritas yang dibahas dan diharapkan mendapat dukungan
penuh dari seluruh anggota G20.DARA - Pandemi COVID-19 telah mempercepat perubahan pekerjaan di
pasar tenaga kerja. Karenaitu pengembangan kewirausahaan yang beradaptasi dengan pasar tenaga
kerja akan membantu mengurangi pengangguran dan kesenjangan pekerjaan.Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menyatakan itu pada pertemuan bilateral yang membahas
Employment Working Group (EWG) II G20 dengan Departemen Pekerjaan dan Pensiun Inggris secara
virtual, Selasa (12/4/2022)."Karena itu, sangat penting untuk mendukung pengembangan kewirausahaan
dan UKM sebagai kunci penciptaan lapangan kerja baru pascapandemi," ujar Anwar Sanusi.Anwar Sanusi
mengatakan, pada Presidensi G20 Indonesia ada empat isu prioritas yang dibahas dan diharapkan
mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota G20. Isu pertama, pasar tenaga kerja inklusif dan
pekerjaan layak untuk penyandang disabilitas yang fokus pada situasi faktual di ekonomi G20 dan negaranegara lain dalam mempromosikan inklusi penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja."Diharapkan
negara-negara anggota G20 memperoleh best practice sehingga dapat merumuskan rencana aksi yang
konkrit dan terukur," katanya. Kedua, lanjut Anwar Sanusi, pengembangan kapasitas manusia untuk
peningkatan produktivitas melalui peran pusat pelatihan kejuruan berbasis komunitas yang memegang
peranan penting di negara-negara G20 dengan mempertimbangkan aspek modal sosial, permintaan
keterampilan, dan pasar kerja khususnya di pedesaan."Elemen desentralisasi dalam pelatihan kejuruan
berbasis masyarakat membuka peluang pengembangan keterampilan yang didorong permintaan
menggunakan pendekatan bottom-up dari masyarakat kepada penyedia pelatihan dengan potensi untuk
mengaktifkan kelompok-kelompok yang kurang beruntung," katanya. Anwar Sanusi menyebut, isu yang
ketiga, adanya penciptaan lapangan kerja berkelanjutan menuju perubahan dunia kerja yang fokus pada
pengembangan kewirausahaan, membangun ketahanan perusahaan, dan meningkatkan
produktivitas.Adapun isu keempat, dengan menyesuaikan perlindungan tenaga kerja dengan
memberikan perlindungan yang efektif dan meningkatkan ketahanan bagi semua pekerja."Delegasi EWG
G20 akan membahas, mengidentifikasi, dan mengumpulkan tanggapan kebijakan yang diwujudkan ke
dalam prinsip G20 untuk perlindungan tenaga kerja adaptif," kata Anwar Sanusi. Editor : Aldinar |
Sumber: Kemnaker.go.
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Summary Setelah terbitnya Surat Edaran Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April
2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022, Kementerian
Ketenagakerjaan mengimbau dua hal tersebut kepada pengusaha atau pemberi kerja.
Dilansir dari Suara.com, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengimbau dua hal kepada
pengusaha atau pemberi kerja, pertama, melalui Disnaker, perusahaan diimbau agar segera
menunaikan kewajiban memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh. Kedua, bagi
perusahaan yang memiliki profit tinggi dan ekspansi makin baik, diimbau memberikan THR
lebih kepada pekerja/buruh. THR lebih juga akan membuat pekerja semakin semangat dan
produktif saat kembali bekerja setelah merayakan hari raya lebaran, " ujarnya, dalam rakor
dengan Kadisnaker provinsi se-Indonesia secara virtual, Jakarta, Senin (11/4/2022). : Contoh
Materi Teks Ceramah Ramadhan 1443 H Singkat Tentang Bersyukur.

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagaamaan tahun 2022 merupakan hal yang ditunggu-tunggu bagi para
pekerja/buruh.THR akan disalurkan kepada pekerja/buruh menjelang hari-hari besar yang tentunya akan
sangat dinantikan.THR juga ada banyak macamnya, salah satunya yaitu THR keagamaan yang akan
diterima bagi pekerja/buruh dan harus perusahaan yang memiliki profit tinggi.: Mesin Parkir Kota
Bandung Dicemaskan Terlantar, Pemkot Bandung Sebut Satu Bulan Hasilkan Rp400 JutaDilansir dari
Suara.com, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengimbau dua hal kepada pengusaha atau pemberi kerja,
pertama, melalui Disnaker, perusahaan diimbau agar segera menunaikan kewajiban memberikan THR
Keagamaan kepada pekerja/buruh.Kedua, bagi perusahaan yang memiliki profit tinggi dan ekspansi
makin baik, diimbau memberikan THR lebih kepada pekerja/buruh."THR lebih akan menyenangkan bagi
pekerja/buruh, seiring meningkatnya harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini. THR lebih juga akan
membuat pekerja semakin semangat dan produktif saat kembali bekerja setelah merayakan hari raya
lebaran, " ujarnya, dalam rakor dengan Kadisnaker provinsi se-Indonesia secara virtual, Jakarta, Senin
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(11/4/2022).: Contoh Materi Teks Ceramah Ramadhan 1443 H Singkat Tentang BersyukurSetelah
terbitnya Surat Edaran Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022, Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau dua hal
tersebut kepada pengusaha atau pemberi kerja.
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Summary -Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Disnaker membuka posko pengaduan
tunjangan hari raya (THR) di lantai 2, Gedung Disnaker, Jalan Perintis Kemerdekaan, Cikokol,
Kota Tangerang. Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan mengatakan,
posko pengaduan THR dibuka mulai hari ini, Rabu 13 April 2022 hingga Jumat 29 April 2022.
"Sejauh ini, kami pun telah menyosialisasikan hak-hak tenaga kerja, melalui surat edaran
Kementerian Ketenagakerjaan ke 8 ribu perusahaan mikro dan makro yang ada di Kota
Tangerang," ujarnya. Menurutnya, di Kota Tangerang wajib lapor ketenagakerjaan dan
perusahaan terdapat sekitar 8 ribu perusahaan makro dan mikro, dengan jumlah pegawai
per April 2022, pekerja laki-laki sebanyak 177,813 ribu dan perempuan ada 81,460.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Disnaker membuka posko pengaduan tunjangan hari raya
(THR) di lantai 2, Gedung Disnaker, Jalan Perintis Kemerdekaan, Cikokol, Kota Tangerang.Kepala Disnaker
Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan mengatakan, posko pengaduan THR dibuka mulai hari ini, Rabu
13 April 2022 hingga Jumat 29 April 2022."Sejauh ini, kami pun telah menyosialisasikan hak-hak tenaga
kerja, melalui surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan ke 8 ribu perusahaan mikro dan makro yang
ada di Kota Tangerang," ujarnya.Pembukaan posko THR berdasarkan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/1/HK.04/IV/2022 terkait pelaksanaan pemberian
tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan."Sedangkan bagi
perusahaan yang tidak mampu memberikan THR, dapat melakukan dialog dengan pekerja untuk
mencapai kesepakatan kekeluargaan," katanya.Adapun bagi perusahaan yang mengalami keterlambatan
pemberian THR, dapat dilakukan dengan menunjukan bukti ketidakmampuan membayar tepat waktu,
berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan melaporkan hasil kesepakatan tersebut ke pihak
Disnaker."Namun itu tidak menghilangkan kewajiban perusahaan membayar THR,"
katanya.Menurutnya, di Kota Tangerang wajib lapor ketenagakerjaan dan perusahaan terdapat sekitar 8
ribu perusahaan makro dan mikro, dengan jumlah pegawai per April 2022, pekerja laki-laki sebanyak
177,813 ribu dan perempuan ada 81,460.Terkait prosedur pelayanan, pihaknya akan menindaklanjuti
proses tersebut setelah adanya penerimaan aduan, dengan melakukan mediasi dan pemanggilan pada
perusahaan yang bersangkutan.Selebihnya, untuk peneguran dan penindakan masuk pada ranah
pengawasan tingkat Provinsi Banten."Bagi para tenaga pekerja di Kota Tangerang yang memiliki keluhan
akan terkait THR, bisa melakukan pengaduan atau diskusi ke Kantor Disnaker. Kami ada 5 petugas yang
melayani, menampung, dan menindaklanjuti keluhan-keluhan," pungkasnya.
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Summary Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sultra siap menghimbau kepada pengusaha untuk
mematuhi aturan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2022. Ketua Umum Kadin
Sultra, Anton Timbang mengatakan, pengusaha yang bernaung di bawah organisasinya pun
harus siap memenuhi kewajiban tersebut. Ia mengaku telah mengimbau pengusaha untuk
taat pada regulasi dalam memenuhi THR.

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sultra siap menghimbau kepada pengusaha untuk mematuhi aturan
pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2022.Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang
mengatakan, pengusaha yang bernaung di bawah organisasinya pun harus siap memenuhi kewajiban
tersebut.Ia mengaku telah mengimbau pengusaha untuk taat pada regulasi dalam memenuhi THR."Kita
merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik progresnya saat ini. Dampak pandemi juga
terus dikawal pemerintah. Berpijak dari sana, kami mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah,"
ujar Anton, Rabu (13/4/2022).Menurut Anton, pengusaha skala menengah sampai besar seharusnya
tidak mengalami kesulitan yang berarti untuk memenuhi kewajiban THR pekerja.Memang kata dia,
beberapa sektor masih merasakan dampak pandemi seperti hotel, restoran, dan sejenisnya. Namun,
pengusaha pasti mempersiapkan kewajiban THR dari jauh-jauh hari."Untuk pengusaha UMKM, jika ada
yang tidak mampu, tentu hal tersebut harus dibicarakan melalui dialog pekerja dan pengusaha untuk
mencari titik temu," imbuh Anton.Namun lanjut dia, hal tersebut juga tidak boleh dijadikan pengecualian
bagi perusahaan untuk tidak memenuhi kewajiban pemberian THR."Ketidak mampuan tersebut tak
berarti lantas tidak dibayarkan, mungkin hanya masalah mekanismenya. Kita di lingkungan pengusaha
juga tidak sepakat jika ada pengusaha yang memutuskan secara sepihak," tegasnya.Sebelumnya, karena
ekonomi telah bergerak positif, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan jika tahun ini THR wajib
dibayarkan secara langsung tanpa dicicil kepada pekerja atau buruh. Juga, dibayarkan paling lama 7 hari
sebelum hari raya Idul Fitri 2022. (C)
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Positive

Summary Cara Cek Penerima BSU Rp1 Juta Tahun 2022 Kunjungi website kemnaker.go.id Bagi yang
belum punya akun maka lakukan pendaftaran akun seperti melengkapi data pada proses
pendaftar dan akan diaktivasi dengan menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor
handphone calon pendaftar BSU. Pemerintah memutuskan melanjutkan program Bantuan
Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Berikut cara cek penerima
BSU 2022 sebesar Rp1 juta. Setelah pengecekan tersebut ada tahap penetapan penerima
BSU yang dilakukan oleh Kemenaker dan tahap terakhir adalah pencairan dana sebesar Rp 1
juta yang akan langsung ditransfer ke rekening penerima BSU 2022.

Pemerintah memutuskan melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja dengan gaji
di bawah Rp3,5 juta. Berikut cara cek penerima BSU 2022 sebesar Rp1 juta.Program ini sudah dilakukan
pemerintah pada September 2021. BSU ini merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi
nasional saat terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp1 juta
kepada pekerja atau buruh.Program BSU ini berlandaskan hukum seperti UU No.2 Tahun 2020, Peraturan
Pemeritah No.43 Tahun 2020, Permenaker No.14 Tahun 2021 dan Permenaker No.16 Tahun 2021.Berikut
Syarat yang harus dipenuhi oleh penerima BSU seperti tercantum dalam website resmi
bsu.kemnaker.go.id.1. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)2. Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan
sampai Juni 20213. Pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang telah
ditetapkan pemerintah.4. Memili Gaji/Upah Maksimal 3,5 Juta5. Sektor Prioritas seperti, sektor industry
barang konsumsi, tranportasi, properti dan perdagangan jasa. Kecuali sektor Pendidikan dan kesehatan
(sesuai kualifikasi data BPJSTK)Lalu, untuk pengecekan Anda masuk kedalam kategori penerima bantuan
bisa dilakukan dengan cara berikut ini.Cara Cek Penerima BSU Rp1 Juta Tahun 2022 Kunjungi website
kemnaker.go.id Bagi yang belum punya akun maka lakukan pendaftaran akun seperti melengkapi data
pada proses pendaftar dan akan diaktivasi dengan menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor
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handphone calon pendaftar BSU. Jika yang sudah memiliki akun tidak perlu mendaftar lagi. Masuk ke
dalam akun yang sudah dibuat sebelumnya. Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang
Anda, status pernikahan dan tipe lokasi. Cek pemberitahuan diakun Anda tersebut, dalam tahap ini ada
kemungkinan Anda tidak terdaftar penerima subsidi dengan pemeritahuan bahwa Anda tidak terdaftar.
Setelah pengecekan tersebut ada tahap penetapan penerima BSU yang dilakukan oleh Kemenaker dan
tahap terakhir adalah pencairan dana sebesar Rp 1 juta yang akan langsung ditransfer ke rekening
penerima BSU 2022.Selamat mencoba!
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Negative

Summary Biasanya THR akan diberikan pada beberapa hari terakhir menjelang libur lebaran dan cuti
bersama. : THR 2022 Cair Tanggal 25 April, Besarannya Tetap Dipotong Pajak?. Menjelang
hari raya lebaran tahun 2022, kabar mengenai THR menjadi perhatian utama bagi para
seluruh pekerja/buruh. Tak hanya pekerja, bagi pensiunan pasti menantikan THR menjelang
hari lebaran. : Simak Cara Blokir Semua Panggilan Masuk WhatsApp di Sini!. Jika melihat dari
tahun-tahun lalu, biasanya bocoran pertauran terkait THR 2022 baru akan diterbitkan pada
minggu kedua April 2022 dalam bentuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

Berikut informasi THR pensiunan 2022 cair paling lambat tanggal ini dan cek ketentuannyaMenjelang hari
raya lebaran tahun 2022, kabar mengenai THR menjadi perhatian utama bagi para seluruh
pekerja/buruh.Tak hanya pekerja, bagi pensiunan pasti menantikan THR menjelang hari lebaran.: Simak
Cara Blokir Semua Panggilan Masuk WhatsApp di Sini!Banyak yang menanyakan kapan pensiunan 2022
cair?, namun sampai saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai kapan THR pensiunan cair.Jika
melihat dari tahun-tahun lalu, biasanya bocoran pertauran terkait THR 2022 baru akan diterbitkan pada
minggu kedua April 2022 dalam bentuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.Biasanya THR akan
diberikan pada beberapa hari terakhir menjelang libur lebaran dan cuti bersama.: THR 2022 Cair Tanggal
25 April, Besarannya Tetap Dipotong Pajak?Apabila merujuk pada PP Pengupahan, kapan THR 2022 cair
seharusnya dan dilakukan paling lambat pada tanggal 25 April 2022.
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Neutral

Summary Pemerintah kembali akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dengan
nominal Rp1 juta. Bantuan Subsidi Upah sudah cair bulan April 2022 ini. Jika BSU 2022 Rp1
juta telah disalurkan ke rekening pekerja yang terdaftar sebagai penerima, maka nantinya
akan muncul pemberitahuan bahwa dana bantuan telah disalurkan. BSU 2022 ini
diperuntukkan bagi para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

Bantuan Subsidi Upah sudah cair bulan April 2022 ini. Pemerintah kembali akan menyalurkan Bantuan
Subsidi Upah atau BSU 2022 dengan nominal Rp1 juta.BSU 2022 ini diperuntukkan bagi para pekerja
dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.BSU 2022 diberikan pemerintah kepada 8,8 juta pekerja formal. BSU
2022 diberikan bagi pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Berikut cara cek
penerima BSU 2022 secara online melalui situs kemnaker.go.id:1. Kunjungi website kemnaker.go.id
(KLIK)2. Masuk ke akun Anda dengan menginput password dan email yang telah didaftarkan.3.
Sementara pilihlah Daftar Akun jika belum memilikinya, lalu aktivasi akun dengan menggunakan kode
OTP yang telah dikirimkan.4. Masuk kembali kedalam akun Anda.5. Lengkapi seluruh Profil Anda sesuai
yang diminta seperti foto profil, informasi diri, status pernikahan dan tipe lokasi.Jika BSU 2022 Rp1 juta
telah disalurkan ke rekening pekerja yang terdaftar sebagai penerima, maka nantinya akan muncul
pemberitahuan bahwa dana bantuan telah disalurkan.Syarat-syarat untuk bisa mendapatkan BSU 2022
Rp1 juta:1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk atau KTP.2. Pekerja adalah peserta aktif dalam program
jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.3. Pekerja mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5
juta.4. Pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah.5.
Diutamakan bekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, anek industri, properti dan real
estate, perdagangan dan jasa, kecuali Pendidikan dan Kesehatan.Demikian informasi cek penerima BSU
2022 secara online melalui situs kemnaker.go.id.***Demikian informasi cek penerima BSU 2022 secara
online melalui situs kemnaker.go.id.***Editor: Edward PanggabeanSumber: kemnaker
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