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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 15 April 

2022 

Disnaker 

buka posko 

layanan 

pengaduan 

THR 

6 Neutral Satelit 

News 

Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra 

Gunawan mengatakan, posko pengaduan THR 

telah dibuka pada Rabu (13/04) dan berakhir 

Jumat, (29/04). Mereka bisa langsung 

melaporkannya ke posko pengaduan THR di lantai 

2 Gedung Disnaker, di Kawasan Pendidikan 

Cikokol. Selain Disnaker, SPSI kata Hardiansyah 

juga membuka layanan bagi pekerja yang 

bermasalah dengan THR. "Posko pengaduan THR 

kami buka mulai Rabu (13 April 2022) hingga 

Jumat, 29 April 2022. 

2. 15 April 

2022 

Buruh Jangan 

Ada Dusta 

5 Neutral Radar Solo Buruh: Jangan Ada Dusta. Diketahui, Menteri 

Tenaga Ker- ja telah menerbitkan Surat Edaran 

(SE) Nomor M/1 /HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 

2022 tentang Pe- laksanaan Pemberian THR Kea- 

gamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/ Buruh di 

Perusahaan. Menyikapi hal itu, Sigit Has- tono 

dari Forum Peduli Buruh Sukoharjo meminta agar 

tidak ada dusta di antara perusahaan dan buruh. 

Jangan pula salah- kan pandemi untuk lari dari 

kewajiban memberikan THR. 

3. 15 April 

2022 

Ada Indikasi 

Dicicil, Lapor 

ke Provinsi 

6 Negative Radar Solo Ada Indikasi Dicicil, Lapor ke Provinsi. Jika 

ditemukan indikasi perusahaan menyicil THR, 

maka akan langsung dilaporkan ke Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker) dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah. Ada beberapa ketentuan yang diatur. 

BOYOLALI, Radar Solo- Pemkab Boyolali telah 

menyebar surat edaran terkait pembayaran 

tunjangan hari raya (THR) keagamaan. 

4. 15 April 

2022 

Pemkab 

minta 

Perusahaan 

Bayar THR 

Sesuai 

Ketentuan 

5 Positive Kabar 

Banten 

. Pemkab Minta Perusahaan Bayar THR Sesuai 

Ketentuan. TANGERANG, (KB).- Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab). Tangerang meminta 

seluruh perusahaan di daerah itu untuk dapat 

membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 

Lebaran Idulfitri tahun 2022 sesuai ketentuan 

yang ditetapkan oleh pemerintah. "Tentunya 

perihal pemberian tun- jangan/THR ini kita 

mengacu pada Surat Edaran (SE) Menaker Ida 

Fau- ziyah dan SE dari Pemprov Banten terkait 
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pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 

2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan," 

ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kabupaten Tangerang Rudi Hartono, Rabu 

(13/4/2022). 

5. 16 April 

2022 

Kemenaker 

Kawal 

Pembayaran 

Tunjangan 

Hari Raya 

Lebaran 2022 

5 Positive Radar 

Surabaya 

Kemenaker Kawal Pembayaran lUniangan Hari 

Raya Lebaran 2022. Pada pekerja pada 2022 

sangat berbe- da dibandingkan dengan 2020 dan 

2021. POSKO THR 2022. Surat Edaran (SE) Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanean 

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

6. 16 April 

2022 

Tunjangan 

Hari Raya, 

Hak Para 

Pekerja 

5 Positive Radar 

Tasikmalaya 

. Tunjangan Hari Raya, Hak Para Pekerja. 

2622556520180TUNJANGAN. TUNJANGAN. Kota 

tunjangan hari raya (THR) keagamaan 2022. 

7. 16 April 

2022 

Posko THR di 

6 Lokasi 

3 Neutral Pikiran 

Rakyat 

Di 6 Lokasi. 5120005233680. . -

2080895127001398778013552805ARMIN ABDUL 

JABBAR/KONTRIBUTOR PR. ARMIN ABDUL 

JABBAR/KONTRIBUTOR PR. SEJUMLAH buruh 

berbelanja seusai be- kerja di salah satu pabrik di 

Jalan Ibrahim Adjie, Kota Bandung, beberapa 

waktu lalu. 

8. 16 April 

2022 

Disnaker 

Ultimatum 

Perusahaan 

10 Negative Bandung 

Ekspres 

BANDUNG- Perusahaan diminta untukmengikuti 

atu- ran yang sudah dikelaurkan oleh pemerintah 

dalam mem- bayar tunjangan hari raya (THR) 

paling lambat H-7 sebelum lebaran. Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker). Tidak dicicil lagi, kata Kabid 

Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota 

Bandung, Marsana, baru-baru ini. Marsana 

mengatakan, peng- awasan terhadap pelaksana- 

an pembayaran THR dilakukan mulai dari tingkat 

Disnaker Provinsi Jawa Barat hingga di Kota 

Bandung. 

9. 16 April 

2022 

Apindo Minta 

Pengusaha 

Bayar Penuh 

THR 

9 Neutral Kaltim Post Apindo Minta Pengusaha Bayar Penuh THR. 

BALIKPAPAN- Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) mengingatkan para pengusaha untuk 

memberikan tunjangan hari raya (THR) secara 

penuh kepada pekerja. Baca APINDO. APINDO. 

10. 16 April 

2022 

Kadin Nusa 

Tenggara 

Barat Dukung 

3 Neutral Suara Ntb Kadin Nusa Tenggara Barat DukungPenuh THR 

DibayarLebih Cepat. -. Kamar Dagang Indonesia 

(Kadin) Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/RADAR_SURABAYA1/Kemenaker%20Kawal%20Pembayaran%20Tunjangan%20Hari%20Raya%20Lebaran%202022%20=1=5=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/RADAR_SURABAYA1/Kemenaker%20Kawal%20Pembayaran%20Tunjangan%20Hari%20Raya%20Lebaran%202022%20=1=5=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/RADAR_SURABAYA1/Kemenaker%20Kawal%20Pembayaran%20Tunjangan%20Hari%20Raya%20Lebaran%202022%20=1=5=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/RADAR_SURABAYA1/Kemenaker%20Kawal%20Pembayaran%20Tunjangan%20Hari%20Raya%20Lebaran%202022%20=1=5=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/RADAR_SURABAYA1/Kemenaker%20Kawal%20Pembayaran%20Tunjangan%20Hari%20Raya%20Lebaran%202022%20=1=5=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/RADAR_SURABAYA1/Kemenaker%20Kawal%20Pembayaran%20Tunjangan%20Hari%20Raya%20Lebaran%202022%20=1=5=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/RADAR_TASIKMALAYA1/Tunjangan%20Hari%20Raya,%20Hak%20Para%20Pekerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/RADAR_TASIKMALAYA1/Tunjangan%20Hari%20Raya,%20Hak%20Para%20Pekerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/RADAR_TASIKMALAYA1/Tunjangan%20Hari%20Raya,%20Hak%20Para%20Pekerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/RADAR_TASIKMALAYA1/Tunjangan%20Hari%20Raya,%20Hak%20Para%20Pekerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/PIKIRAN_RAKYAT1/Posko%20THR%20di%206%20Lokasi=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/PIKIRAN_RAKYAT1/Posko%20THR%20di%206%20Lokasi=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/BANDUNG_EKSPRES1/Disnaker%20Ultimatum%20Perusahaan=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/BANDUNG_EKSPRES1/Disnaker%20Ultimatum%20Perusahaan=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/BANDUNG_EKSPRES1/Disnaker%20Ultimatum%20Perusahaan=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/KALTIM_POST1/Apindo%20Minta%20Pengusaha%20Bayar%20Penuh%20THR=1=9=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/KALTIM_POST1/Apindo%20Minta%20Pengusaha%20Bayar%20Penuh%20THR=2=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/KALTIM_POST1/Apindo%20Minta%20Pengusaha%20Bayar%20Penuh%20THR=1=9=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/KALTIM_POST1/Apindo%20Minta%20Pengusaha%20Bayar%20Penuh%20THR=2=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/KALTIM_POST1/Apindo%20Minta%20Pengusaha%20Bayar%20Penuh%20THR=1=9=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/KALTIM_POST1/Apindo%20Minta%20Pengusaha%20Bayar%20Penuh%20THR=2=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/KALTIM_POST1/Apindo%20Minta%20Pengusaha%20Bayar%20Penuh%20THR=1=9=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/KALTIM_POST1/Apindo%20Minta%20Pengusaha%20Bayar%20Penuh%20THR=2=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/SUARA_NTB1/Kadin%20NTB%20Dukung%20Penuh%20THR%20Dibayar%20Lebih%20Cepat=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/SUARA_NTB1/Kadin%20NTB%20Dukung%20Penuh%20THR%20Dibayar%20Lebih%20Cepat=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/SUARA_NTB1/Kadin%20NTB%20Dukung%20Penuh%20THR%20Dibayar%20Lebih%20Cepat=1=3=1.jpg


 

4 

 

Penuh THR 

Dibayar Lebih 

Cepat 

perusahaan untuk membayar Tunjangan Hari 

Raya (THR) Idul Fitri 1443H/2022 lebih cepat. 

Ketua Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. 

Faurani, SE, MBA menjelaskan iklim usaha di Nusa 

Tenggara Barat sudah berangsur pulih, 

dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. 

Mataram (Suara Nusa Tenggara Barat) 

11. 17 April 

2022 

Mengawasi 

Jalannya 

Pemberian 

THR 

Keagamaan 

2022 

7 Neutral Media 

Indonesia 

. Mengawasi Jalannya Pemberian THR 

Keagamaan 2022. Namun, seiring dengan kembali 

pulihnya perekonomian di Indonesia, Kemenaker 

kembali mewajibkan perusahaan untuk 

membayarkan THR secara penuh pada 2022. 

Aturan THR Keagamaan 2022. MIIV 12022 

tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh 

di Perusahaan. 

12. 17 April 

2022 

THR ASN Cair 

Mulai H-10 

2 Neutral Media 

Indonesia 

. THR ASN Cair Mulai H-10. MENTERI Keuangan 

Sri Mulyani Indrawati memasti- kan proses 

pencairan tunjang- an hari raya (THR) bagi ASN, 

TNI, dan Polri akan dimulai pada H-10 Idul Fitri. 

Seperti tahun sebelumnya, pencairan THR 

direncanakan mulai periode H-10 Idul Fitri, kata 

Sri Mulyani dalam kon- ferensi pers, kemarin. 

Untuk itu, kementerian/ lembaga sudah dapat 

meng- ajukan surat perintah mem- bayar (SPM) 

ke Kantor Pela- yanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) mulai 18 April 2022 dan kemudian dapat 

dicairkan sesuai mekanisme yang berlaku. 

13. 18 April 

2022 

Anggaran 

THR ASN Rp 

34,3 Triliun 

8 Neutral Investor 

Daily 

. Anggaran THR ASN Rp 34,3 Triliun. JAKARTA- 

Pemerintah menetapkan anggaran tunjangan hari 

raya (THR) aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri 

dan pensiunan Rp 34,3 triliun. Menteri Keuangan 

(Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, komponen 

pemberian THR yang akan diterima ASN, TNI, 

Polri, serta pensiunan terdiri atas gaji pokok atau 

pensiunan pokok, tunjangan yang melekat seperti 

tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan 

jabatan struktural, fungsional atau umum. THR ini 

akan mulai dicairkan H-10 Lebaran 2022. 

14. 18 April 

2022 

Pengusaha 

Berkomitmen 

Bayar THR 

10 Positive Media 

Indonesia 

. Pengusaha Berkomitmen Bayar THR. Saat 

dihubungi terpisah, Ketua Bidang 

Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) Anton J Su- pit menegaskan perusahaan 
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akan selalu membayarkan THR kepada pekerja, 

bahkan tanpa perlu ada anjuran dari pemerintah. 

WAKIL Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri 

(Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi 

Mahfudz Wu- hadji mengatakan Kadin 

mendukung pemberian THR (tunjangan hari raya) 

secara penuh karena sudah menjadi hak pekerja 

setelah melaksanakan kewajiban bekerja selama 

kurang lebih satu tahun. Namun, menurut Adi, 

pembayaran THR harus tetap fleksibel bagi 

perusahaan yang masih terdampak kondisi 

pandemi covid-19, terutama diklasifikasi usaha 

mikro dan kecil yang sampai dengan saat ini 

masih berusakan menstabilkan kondisi usahanya. 

15. 18 April 

2022 

Setahun 

Sekali, THR 

Jangan Dicicil 

5 Neutral Radar Jogja Setahun Sekali, THR Jangan Dicicil. Menurut dia, 

pemberian THR lebaran setahun sekali maka 

harus diakomodir ketika terjadi sesuatu di 

lapangan. 1 HR ADALAH HAK PEKERJA I. Sesuai SE 

Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022. Besaran 

THR Keagamaan diberikan, bagi pekerja yang 

telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara 

terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu 

bulan upah. Bagi pekerja yang mempunyai masa 

kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang 

dari 12 bulan, diberikan secara proporsional 

sesuai dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12 

dikali satu bulan upah. 

16. 18 April 

2022 

Ekonom 

Dorong 

Belanja 16 

Juta 

Masyarat 

Indonesia 

4 Neutral Metro Riau Ekonom: Dorong Belanja 16 Juta Masyarakat 

Indonesia. JAKARTA- Center of Economic and Law 

Studies (Celios) memperkirakan pemberian 

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para Aparatur 

Sipil Negara (ASN) dapat menggerakkan konsumsi 

belanja sebanyak 16 juta penduduk secara 

langsung. &aposDampak pemberian THR ASN 

setidaknya bisa menggerakan belanja 16 juta 

penduduk secara langsung. . THR ASN 2022. 

17. 18 April 

2022 

Pemerintah 

Diminta 

Perluas 

Penerima 

BSU 

8 Neutral Investor 

Daily 

Pemerintah Diminta Perluas Penerima BSU. 

JAKARTA- Pemerintah diminta memperluas 

cakupan penerima program bantuan subsidi upah 

(BSU). Saat ini, BSU hanya diberikan ke pekerja 

yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan 

tingkat gaji maksimal Rp 3,5 juta. Akibatnya, BSU 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/RADAR_JOGJA1/Setahun%20Sekali,%20THR%20Jangan%20Dicicil%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/RADAR_JOGJA1/Setahun%20Sekali,%20THR%20Jangan%20Dicicil%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/METRO_RIAU1/Ekonom%20Dorong%20Belanja%2016%20Juta%20Masyarat%20Indonesia=1=4=1.JPG
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/METRO_RIAU1/Ekonom%20Dorong%20Belanja%2016%20Juta%20Masyarat%20Indonesia=1=4=1.JPG
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/METRO_RIAU1/Ekonom%20Dorong%20Belanja%2016%20Juta%20Masyarat%20Indonesia=1=4=1.JPG
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/METRO_RIAU1/Ekonom%20Dorong%20Belanja%2016%20Juta%20Masyarat%20Indonesia=1=4=1.JPG
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/METRO_RIAU1/Ekonom%20Dorong%20Belanja%2016%20Juta%20Masyarat%20Indonesia=1=4=1.JPG
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/METRO_RIAU1/Ekonom%20Dorong%20Belanja%2016%20Juta%20Masyarat%20Indonesia=1=4=1.JPG
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Diminta%20Perluas%20Penerima%20BSU=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Diminta%20Perluas%20Penerima%20BSU=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Diminta%20Perluas%20Penerima%20BSU=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Diminta%20Perluas%20Penerima%20BSU=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Diminta%20Perluas%20Penerima%20BSU=1=8=1.jpg
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tidak akan berdampak optimal terhadap daya beli 

pekeija. 

18. 18 April 

2022 

Perusahaan 

Diyakini 

Mampu 

Bayar THR 

3 Positive Solopos Perusahaan Diyakini Mampu Bayar THR. Surat 

Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 

2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Perusahaan atau pengusaha yang tidak patuh 

dalam pembayaran THR dapat dikenakan sanksi 

administratis Sanksi itu berupa teguran tertulis, 

pembatasan kegiatan usaha, penghentian 

sementara sebagian atau seluruh alat produksi, 

dan pembekuan kegiatan usaha. Untuk konsultasi 

THR:. 

19. 18 April 

2022 

Dinnaker 

Siapkan 

Posko 

Pengaduan 

THR 

9 Negative Radar 

Banyumas 

. Dinnaker Siapkan PoksoPengaduan THR. 

PURBALINGGA Dinas Ketenagakerjaan (Dinnaker) 

Kabupaten Purbalingga, bakal membuka dan 

melayani pengaduan pekerja, terkait pembayaran 

tunjangan hari raya (THR) Hari Raya Idul Fitri 

1443 H. Hal itu, diungkapkan oleh kepala 

Dinnaker Kabupaten Purbalingga Bambamg 

Wijonarko kepada Radarmas, kemarin. Dijelaskan 

olehnya, pem- bukaan posko ini bertujuan untuk 

menampung aspirasi pekerja, jika ada perusa- 

haan yang tidak mematuhi ketentuan pemerintah 

terkait pembayaran THR. Diungkapkan, posko 

aduan THR yang bisa dimanfaatkan pekerja jika 

perusahaannya tidak melaksanakan aturan yang 

ditetapkan pemerintah tentang pembayaran THR 

je- lang hari raya. 

20. 18 April 

2022 

Vokasi di 

Kalangan 

Santri 

13 Neutral Bandung 

Ekspres 

. BERIKAN PENGAJARAN: Pesantren Kilat (Sanlat) 

Ramadhan 1443 Hijriyah bertajuk Pendidikan 

Vokasi di Kalangan Santri di Gedung DPRD Kota 

Bogor, Jawa Barat. Vokasi di Kalangan Santri. 

BOGOR- Sekitar seratusan pelajar mahasiswa dan 

santri dari Pondok Pesantren Al-Fatah menggelar 

Pesantren Kilat (Sanlat) Ramadhan 1443 Hijriah 

bertajuk Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" di 

Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. Pendidikan 

Vokasi di Kalangan Santri pada 2022 mendapat- 

kan dukungan dari berbagai pihak, yakni 

BPJAMSOSTEK, Kementerian Ketenagaker- jaan, 

DPRD Kota Bogor, Pe- merintah Kabupaten 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SOLOPOS1/Perusahaan%20Diyakini%20Mampu%20Bayar%20THR%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SOLOPOS1/Perusahaan%20Diyakini%20Mampu%20Bayar%20THR%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SOLOPOS1/Perusahaan%20Diyakini%20Mampu%20Bayar%20THR%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SOLOPOS1/Perusahaan%20Diyakini%20Mampu%20Bayar%20THR%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/RADAR_BANYUMAS1/Dinnaker%20Siapkan%20Posko%20Pengaduan%20THR%20=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/RADAR_BANYUMAS1/Dinnaker%20Siapkan%20Posko%20Pengaduan%20THR%20=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/RADAR_BANYUMAS1/Dinnaker%20Siapkan%20Posko%20Pengaduan%20THR%20=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/RADAR_BANYUMAS1/Dinnaker%20Siapkan%20Posko%20Pengaduan%20THR%20=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/RADAR_BANYUMAS1/Dinnaker%20Siapkan%20Posko%20Pengaduan%20THR%20=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/BANDUNG_EKSPRES1/Vokasi%20di%20Kalangan%20Santri=1=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/BANDUNG_EKSPRES1/Vokasi%20di%20Kalangan%20Santri=1=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/BANDUNG_EKSPRES1/Vokasi%20di%20Kalangan%20Santri=1=13=1.jpg
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Bogor, Taman Safari Indonesia (TSI) Indofood, 

danAlfamart. 

21. 18 April 

2022 

Surat 

Pembaca THR 

Hak Pekerja 

5 Neutral Republika . THR Hak Pekerja. Saat bulan Ramadhan 

menjelang hari raya, istilah tunjangan hari raya 

(THR) sepertinya menjadi halyang ditunggu-

tunggu masyarakat yang bekerja. Dalam hal ini, 

pemerintah pun mengeluarkan aturan tentang 

THR. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mewajibkan perusahaan membayarTHR IduL Fitri 

2022 secara penuh kepada pekerja. 

22. 18 April 

2022 

Kompensasi 

Bagi Pekerja 

Setelah 

Berakhirnya 

PKWT 

9 Positive Investor 

Daily 

Kompensasi Bagi Pekerja Setelah Berakhirnya 

PKWT. Perubahan paling krusial adalah tentang 

batas waktu PKWT dan Kompensasi setelah PKWT 

berakhir. Pekerja di Indonesia umumnya 

menginginkan status sebagai pekerja tetap 

dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

(PKWTT) sebab akan beroleh uang pesangon, 

uang penghargaan masa kerja dan uang 

penggantian hak ketika terjadi PHK. Pasal 19 dan 

Pasal 20 menetapkan hak manfaat Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan G KP) bagi pekerja yang 

mengalami PHK baik dengan PKWT. 

23. 18 April 

2022 

Santri 

Leluasa Akses 

Dunia Kerja 

10 Positive Kedaulatan 

Rakyat 

Santri Leluasa Akses Dunia Kerja. Demikian 

disampaikan Direktur Penyelenggaraan 

Pendidikan Vokasi Kemenaker Muhammad Ali 

saat mengisi Pesantren Kilat (Sanlat) Nasional 

bertajuk 'Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri' di 

Gedung DPRD Kota Bogor Jawa Barat, Sabtu 

(16/4). HARAPAN ADANYA UU PESANTREN. 

Center000. 

24. 18 April 

2022 

Langganan di 

Pasar 

Tradisional 

8 Neutral Jawa Pos Langganan di Pasar Tradisional. 380365041275. 

Hanya, dia lebih suka berbelanja segala 

kebutuhan pokok di pasar tradisional ketimbang 

supermarket. . IDA FAUZIYAH. LAYAKNYA ibu-ibu 

pada umumnya, Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah juga suka belanja. 

25. 18 April 

2022 

THR Dorong 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

5 Positive Solopos THR Dorong Pertumbuhan Ekonomi. JAKARTA-

Center of Economic and Law Studies (Celios) 

menilai pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

kepada pekerja swasta sama pentingnya seperti 

kepada aparatur sipil negara (ASN). THR akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi karena 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/REPUBLIKA1/Surat%20Pembaca%20THR%20Hak%20Pekerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/REPUBLIKA1/Surat%20Pembaca%20THR%20Hak%20Pekerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/REPUBLIKA1/Surat%20Pembaca%20THR%20Hak%20Pekerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/INVESTOR_DAILY1/Kompensasi%20Bagi%20Pekerja%20Setelah%20Berakhirnya%20PKWT=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/INVESTOR_DAILY1/Kompensasi%20Bagi%20Pekerja%20Setelah%20Berakhirnya%20PKWT=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/INVESTOR_DAILY1/Kompensasi%20Bagi%20Pekerja%20Setelah%20Berakhirnya%20PKWT=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/INVESTOR_DAILY1/Kompensasi%20Bagi%20Pekerja%20Setelah%20Berakhirnya%20PKWT=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/INVESTOR_DAILY1/Kompensasi%20Bagi%20Pekerja%20Setelah%20Berakhirnya%20PKWT=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/KEDAULATAN_RAKYAT1/Santri%20Leluasa%20Akses%20Dunia%20Kerja%20=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/KEDAULATAN_RAKYAT1/Santri%20Leluasa%20Akses%20Dunia%20Kerja%20=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/KEDAULATAN_RAKYAT1/Santri%20Leluasa%20Akses%20Dunia%20Kerja%20=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/JAWA_POS1/Langganan%20di%20Pasar%20Tradisional=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/JAWA_POS1/Langganan%20di%20Pasar%20Tradisional=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/JAWA_POS1/Langganan%20di%20Pasar%20Tradisional=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SOLOPOS1/THR%20Dorong%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SOLOPOS1/THR%20Dorong%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SOLOPOS1/THR%20Dorong%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20=1=5=1.jpg
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tingginya kontribusi dari elemen konsumsi. 

Ekonom dan Direktur Celios, Bhima Yudhistira, 

memperkirakan pemberian THR kepada ASN 

dapat menggerakkan belanja minimal 16 juta 

penduduk. 

26. 18 April 

2022 

THR ASN 

Boleh Cair 

Usai Lebaran 

1 Neutral Sumatra 

Ekspress 

THR ASN Boleh Cair Usai Lebaran. 

228727014935200030010101488440Pembayaran 

THR kepada karyawan akan dimulai minggu 

depan, paling lambat H-7 Lebaran. Persoalannya, 

saat ini masih pandemi, dunia usaha belum 

normal." 00Pembayaran THR kepada karyawan 

akan dimulai minggu depan, paling lambat H-7 

Lebaran. 

27. 18 April 

2022 

Bentuk Posko 

Pengaduan 

1 Negative Suara Ntb . 97663012700Bentuk PoskoPengaduan. Bentuk 

PoskoPengaduan. 1670051567180. 

114300012700Bentuk Posko Pengaduan Dari Hal. 

1. Bentuk Posko Pengaduan Dari Hal. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUMATRA_EKSPRESS1/THR%20ASN%20Boleh%20Cair%20Usai%20Lebaran=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUMATRA_EKSPRESS1/THR%20ASN%20Boleh%20Cair%20Usai%20Lebaran=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUMATRA_EKSPRESS1/THR%20ASN%20Boleh%20Cair%20Usai%20Lebaran=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUMATRA_EKSPRESS1/THR%20ASN%20Boleh%20Cair%20Usai%20Lebaran=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUMATRA_EKSPRESS1/THR%20ASN%20Boleh%20Cair%20Usai%20Lebaran=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUMATRA_EKSPRESS1/THR%20ASN%20Boleh%20Cair%20Usai%20Lebaran=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUARA_NTB1/Bentuk%20Posko%20Pengaduan=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUARA_NTB1/Bentuk%20Posko%20Pengaduan=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUARA_NTB1/Bentuk%20Posko%20Pengaduan=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUARA_NTB1/Bentuk%20Posko%20Pengaduan=2=1=1.jpg
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Title Buruh Jangan Ada Dusta 

Media Radar Solo Reporter  

Date 15 April 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

15/RADAR_SOLO1/Buruh%20Jangan%20Ada%20Dusta%20=1=5=1.jpg 

Summary Buruh: Jangan Ada Dusta. Diketahui, Menteri Tenaga Ker- ja telah menerbitkan Surat Edaran 

(SE) Nomor M/1 /HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pe- laksanaan Pemberian THR 

Kea- gamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan. Menyikapi hal itu, Sigit Has- tono 

dari Forum Peduli Buruh Sukoharjo meminta agar tidak ada dusta di antara perusahaan dan 

buruh. Jangan pula salah- kan pandemi untuk lari dari kewajiban memberikan THR. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-15/RADAR_SOLO1/Buruh%20Jangan%20Ada%20Dusta%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-15/RADAR_SOLO1/Buruh%20Jangan%20Ada%20Dusta%20=1=5=1.jpg
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Title Disnaker buka posko layanan pengaduan THR 

Media Satelit News Reporter  

Date 15 April 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

15/SATELIT_NEWS1/Disnaker%20buka%20posko%20layanan%20pengaduan%20THR=1=6=1.j

pg 

Summar

y 

Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan mengatakan, posko pengaduan THR 

telah dibuka pada Rabu (13/04) dan berakhir Jumat, (29/04). Mereka bisa langsung 

melaporkannya ke posko pengaduan THR di lantai 2 Gedung Disnaker, di Kawasan Pendidikan 

Cikokol. Selain Disnaker, SPSI kata Hardiansyah juga membuka layanan bagi pekerja yang 

bermasalah dengan THR. "Posko pengaduan THR kami buka mulai Rabu (13 April 2022) hingga 

Jumat, 29 April 2022. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-15/SATELIT_NEWS1/Disnaker%20buka%20posko%20layanan%20pengaduan%20THR=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-15/SATELIT_NEWS1/Disnaker%20buka%20posko%20layanan%20pengaduan%20THR=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-15/SATELIT_NEWS1/Disnaker%20buka%20posko%20layanan%20pengaduan%20THR=1=6=1.jpg
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Title Ada Indikasi Dicicil, Lapor ke Provinsi 

Media Radar Solo Reporter  

Date 15 April 2022 Tone Negative 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

15/RADAR_SOLO1/Ada%20Indikasi%20Dicicil,%20Lapor%20ke%20Provinsi=1=6=1.jpg 

Summary Ada Indikasi Dicicil, Lapor ke Provinsi. Jika ditemukan indikasi perusahaan menyicil THR, maka 

akan langsung dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah. Ada beberapa ketentuan yang diatur. BOYOLALI, Radar Solo- Pemkab Boyolali telah 

menyebar surat edaran terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-15/RADAR_SOLO1/Ada%20Indikasi%20Dicicil,%20Lapor%20ke%20Provinsi=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-15/RADAR_SOLO1/Ada%20Indikasi%20Dicicil,%20Lapor%20ke%20Provinsi=1=6=1.jpg
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Title Pemkab minta Perusahaan Bayar THR Sesuai Ketentuan 

Media Kabar Banten Reporter  

Date 15 April 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

15/KABAR_BANTEN1/Pemkab%20minta%20Perusahaan%20Bayar 

%20THR%20Sesuai%20Ketentuan=1=5=1.jpg 

Summary . Pemkab Minta Perusahaan Bayar THR Sesuai Ketentuan. TANGERANG, (KB).- Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab). Tangerang meminta seluruh perusahaan di daerah itu untuk dapat 

membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran Idulfitri tahun 2022 sesuai ketentuan yang 

ditetapkan oleh pemerintah. "Tentunya perihal pemberian tun- jangan/THR ini kita mengacu 

pada Surat Edaran (SE) Menaker Ida Fau- ziyah dan SE dari Pemprov Banten terkait pelaksanaan 

pemberian THR Keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan," ujar Kepala 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang Rudi Hartono, Rabu (13/4/2022). 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-15/KABAR_BANTEN1/Pemkab%20minta%20Perusahaan%20Bayar%20%20THR%20Sesuai%20Ketentuan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-15/KABAR_BANTEN1/Pemkab%20minta%20Perusahaan%20Bayar%20%20THR%20Sesuai%20Ketentuan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-15/KABAR_BANTEN1/Pemkab%20minta%20Perusahaan%20Bayar%20%20THR%20Sesuai%20Ketentuan=1=5=1.jpg
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Title Tunjangan Hari Raya, Hak Para Pekerja 

Media Radar Tasikmalaya Reporter  

Date 16 April 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

16/RADAR_TASIKMALAYA1/Tunjangan%20Hari%20Raya, 

%20Hak%20Para%20Pekerja=1=5=1.jpg 

Summary . Tunjangan Hari Raya, Hak Para Pekerja. 2622556520180TUNJANGAN. TUNJANGAN. Kota 

tunjangan hari raya (THR) keagamaan 2022. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/RADAR_TASIKMALAYA1/Tunjangan%20Hari%20Raya,%20%20Hak%20Para%20Pekerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/RADAR_TASIKMALAYA1/Tunjangan%20Hari%20Raya,%20%20Hak%20Para%20Pekerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/RADAR_TASIKMALAYA1/Tunjangan%20Hari%20Raya,%20%20Hak%20Para%20Pekerja=1=5=1.jpg
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Title Disnaker Ultimatum Perusahaan 

Media Bandung Ekspres Reporter  

Date 16 April 2022 Tone Negative 

Page 10 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

16/BANDUNG_EKSPRES1/Disnaker%20Ultimatum%20Perusahaan=1=10=1.jpg 

Summary BANDUNG- Perusahaan diminta untukmengikuti atu- ran yang sudah dikelaurkan oleh 

pemerintah dalam mem- bayar tunjangan hari raya (THR) paling lambat H-7 sebelum lebaran. 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Tidak dicicil lagi, kata Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnaker 

Kota Bandung, Marsana, baru-baru ini. Marsana mengatakan, peng- awasan terhadap 

pelaksana- an pembayaran THR dilakukan mulai dari tingkat Disnaker Provinsi Jawa Barat 

hingga di Kota Bandung. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/BANDUNG_EKSPRES1/Disnaker%20Ultimatum%20Perusahaan=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/BANDUNG_EKSPRES1/Disnaker%20Ultimatum%20Perusahaan=1=10=1.jpg


 

15 

 

Title Posko THR di 6 Lokasi 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 16 April 2022 Tone Neutral 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

16/PIKIRAN_RAKYAT1/Posko%20THR%20di%206%20Lokasi=1=3=1.jpg 

Summary Di 6 Lokasi. 5120005233680. . -2080895127001398778013552805ARMIN ABDUL 

JABBAR/KONTRIBUTOR PR. ARMIN ABDUL JABBAR/KONTRIBUTOR PR. SEJUMLAH buruh 

berbelanja seusai be- kerja di salah satu pabrik di Jalan Ibrahim Adjie, Kota Bandung, beberapa 

waktu lalu. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/PIKIRAN_RAKYAT1/Posko%20THR%20di%206%20Lokasi=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/PIKIRAN_RAKYAT1/Posko%20THR%20di%206%20Lokasi=1=3=1.jpg


 

16 

 

Title Kemenaker Kawal Pembayaran Tunjangan Hari Raya Lebaran 2022 

Media Radar Surabaya Reporter  

Date 16 April 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

16/RADAR_SURABAYA1/Kemenaker%20Kawal%20Pembayaran 

%20Tunjangan%20Hari%20Raya%20Lebaran%202022%20=1=5=3.jpg 

Summary Kemenaker Kawal Pembayaran lUniangan Hari Raya Lebaran 2022. Pada pekerja pada 2022 

sangat berbe- da dibandingkan dengan 2020 dan 2021. POSKO THR 2022. Surat Edaran (SE) 

Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanean Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/RADAR_SURABAYA1/Kemenaker%20Kawal%20Pembayaran%20%20Tunjangan%20Hari%20Raya%20Lebaran%202022%20=1=5=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/RADAR_SURABAYA1/Kemenaker%20Kawal%20Pembayaran%20%20Tunjangan%20Hari%20Raya%20Lebaran%202022%20=1=5=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/RADAR_SURABAYA1/Kemenaker%20Kawal%20Pembayaran%20%20Tunjangan%20Hari%20Raya%20Lebaran%202022%20=1=5=3.jpg


 

17 

 

Title Apindo Minta Pengusaha Bayar Penuh THR 

Media Kaltim Post Reporter  

Date 16 April 2022 Tone Neutral 

Page 9 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

16/KALTIM_POST1/Apindo%20Minta%20Pengusaha%20Bayar%20Penuh%20THR=1=9=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

16/KALTIM_POST1/Apindo%20Minta%20Pengusaha%20Bayar%20Penuh%20THR=2=9=1.jpg 

Summary Apindo Minta Pengusaha Bayar Penuh THR. BALIKPAPAN- Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) mengingatkan para pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) secara 

penuh kepada pekerja. Baca APINDO. APINDO. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/KALTIM_POST1/Apindo%20Minta%20Pengusaha%20Bayar%20Penuh%20THR=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/KALTIM_POST1/Apindo%20Minta%20Pengusaha%20Bayar%20Penuh%20THR=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/KALTIM_POST1/Apindo%20Minta%20Pengusaha%20Bayar%20Penuh%20THR=2=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/KALTIM_POST1/Apindo%20Minta%20Pengusaha%20Bayar%20Penuh%20THR=2=9=1.jpg
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Title Kadin Nusa Tenggara Barat Dukung Penuh THR Dibayar Lebih Cepat 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 16 April 2022 Tone Neutral 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

16/SUARA_NTB1/Kadin%20NTB%20Dukung%20Penuh% 

20THR%20Dibayar%20Lebih%20Cepat=1=3=1.jpg 

Summary Kadin Nusa Tenggara Barat DukungPenuh THR DibayarLebih Cepat. -. Kamar Dagang Indonesia 

(Kadin) Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong perusahaan untuk membayar Tunjangan Hari 

Raya (THR) Idul Fitri 1443H/2022 lebih cepat. Ketua Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. 

Faurani, SE, MBA menjelaskan iklim usaha di Nusa Tenggara Barat sudah berangsur pulih, 

dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Mataram (Suara Nusa Tenggara Barat) 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/SUARA_NTB1/Kadin%20NTB%20Dukung%20Penuh%25%2020THR%20Dibayar%20Lebih%20Cepat=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/SUARA_NTB1/Kadin%20NTB%20Dukung%20Penuh%25%2020THR%20Dibayar%20Lebih%20Cepat=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-16/SUARA_NTB1/Kadin%20NTB%20Dukung%20Penuh%25%2020THR%20Dibayar%20Lebih%20Cepat=1=3=1.jpg


 

20 

 

Title Mengawasi Jalannya Pemberian THR Keagamaan 2022 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 17 April 2022 Tone Neutral 

Page 7 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

17/MEDIA_INDONESIA1/Mengawasi%20Jalannya% 

20Pemberian%20THR%20Keagamaan%202022=1=7=1.jpg 

Summary . Mengawasi Jalannya Pemberian THR Keagamaan 2022. Namun, seiring dengan kembali 

pulihnya perekonomian di Indonesia, Kemenaker kembali mewajibkan perusahaan untuk 

membayarkan THR secara penuh pada 2022. Aturan THR Keagamaan 2022. MIIV 12022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-17/MEDIA_INDONESIA1/Mengawasi%20Jalannya%25%2020Pemberian%20THR%20Keagamaan%202022=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-17/MEDIA_INDONESIA1/Mengawasi%20Jalannya%25%2020Pemberian%20THR%20Keagamaan%202022=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-17/MEDIA_INDONESIA1/Mengawasi%20Jalannya%25%2020Pemberian%20THR%20Keagamaan%202022=1=7=1.jpg
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Title THR ASN Cair Mulai H-10 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 17 April 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

17/MEDIA_INDONESIA1/THR%20ASN%20Cair%20Mulai%20H-10=1=2=1.jpg 

Summary . THR ASN Cair Mulai H-10. MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memasti- kan proses 

pencairan tunjang- an hari raya (THR) bagi ASN, TNI, dan Polri akan dimulai pada H-10 Idul Fitri. 

Seperti tahun sebelumnya, pencairan THR direncanakan mulai periode H-10 Idul Fitri, kata Sri 

Mulyani dalam kon- ferensi pers, kemarin. Untuk itu, kementerian/ lembaga sudah dapat 

meng- ajukan surat perintah mem- bayar (SPM) ke Kantor Pela- yanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) mulai 18 April 2022 dan kemudian dapat dicairkan sesuai mekanisme yang berlaku. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-17/MEDIA_INDONESIA1/THR%20ASN%20Cair%20Mulai%20H-10=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-17/MEDIA_INDONESIA1/THR%20ASN%20Cair%20Mulai%20H-10=1=2=1.jpg


 

22 

 

Title Anggaran THR ASN Rp 34,3 Triliun 

Media Investor Daily Reporter  

Date 18 April 2022 Tone Neutral 

Page 8 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

18/INVESTOR_DAILY1/Anggaran%20THR%20ASN%20Rp%2034,3%20Triliun=1=8=1.jpg 

Summary . Anggaran THR ASN Rp 34,3 Triliun. JAKARTA- Pemerintah menetapkan anggaran tunjangan 

hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri dan pensiunan Rp 34,3 triliun. Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, komponen pemberian THR yang akan diterima 

ASN, TNI, Polri, serta pensiunan terdiri atas gaji pokok atau pensiunan pokok, tunjangan yang 

melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, 

fungsional atau umum. THR ini akan mulai dicairkan H-10 Lebaran 2022. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/INVESTOR_DAILY1/Anggaran%20THR%20ASN%20Rp%2034,3%20Triliun=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/INVESTOR_DAILY1/Anggaran%20THR%20ASN%20Rp%2034,3%20Triliun=1=8=1.jpg
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Title Pemerintah Diminta Perluas Penerima BSU 

Media Investor Daily Reporter  

Date 18 April 2022 Tone Neutral 

Page 8 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

18/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Diminta%20Perluas%20Penerima%20BSU=1=8=1.jpg 

Summary Pemerintah Diminta Perluas Penerima BSU. JAKARTA- Pemerintah diminta memperluas 

cakupan penerima program bantuan subsidi upah (BSU). Saat ini, BSU hanya diberikan ke 

pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan tingkat gaji maksimal Rp 3,5 juta. 

Akibatnya, BSU tidak akan berdampak optimal terhadap daya beli pekeija. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Diminta%20Perluas%20Penerima%20BSU=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Diminta%20Perluas%20Penerima%20BSU=1=8=1.jpg


 

24 

 

Title Pengusaha Berkomitmen Bayar THR 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 18 April 2022 Tone Positive 

Page 10 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

18/MEDIA_INDONESIA1/Pengusaha%20Berkomitmen%20Bayar%20THR=1=10=1.jpg 

Summary . Pengusaha Berkomitmen Bayar THR. Saat dihubungi terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Su- pit menegaskan perusahaan akan selalu 

membayarkan THR kepada pekerja, bahkan tanpa perlu ada anjuran dari pemerintah. WAKIL 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi 

Mahfudz Wu- hadji mengatakan Kadin mendukung pemberian THR (tunjangan hari raya) secara 

penuh karena sudah menjadi hak pekerja setelah melaksanakan kewajiban bekerja selama 

kurang lebih satu tahun. Namun, menurut Adi, pembayaran THR harus tetap fleksibel bagi 

perusahaan yang masih terdampak kondisi pandemi covid-19, terutama diklasifikasi usaha 

mikro dan kecil yang sampai dengan saat ini masih berusakan menstabilkan kondisi usahanya. 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/MEDIA_INDONESIA1/Pengusaha%20Berkomitmen%20Bayar%20THR=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/MEDIA_INDONESIA1/Pengusaha%20Berkomitmen%20Bayar%20THR=1=10=1.jpg


 

25 

 

Title Surat Pembaca THR Hak Pekerja 

Media Republika Reporter  

Date 18 April 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

18/REPUBLIKA1/Surat%20Pembaca%20THR%20Hak%20Pekerja=1=5=1.jpg 

Summary . THR Hak Pekerja. Saat bulan Ramadhan menjelang hari raya, istilah tunjangan hari raya (THR) 

sepertinya menjadi halyang ditunggu-tunggu masyarakat yang bekerja. Dalam hal ini, 

pemerintah pun mengeluarkan aturan tentang THR. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mewajibkan perusahaan membayarTHR IduL Fitri 2022 secara penuh kepada pekerja. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/REPUBLIKA1/Surat%20Pembaca%20THR%20Hak%20Pekerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/REPUBLIKA1/Surat%20Pembaca%20THR%20Hak%20Pekerja=1=5=1.jpg


 

26 

 

Title Vokasi di Kalangan Santri 

Media Bandung Ekspres Reporter  

Date 18 April 2022 Tone Neutral 

Page 13 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

18/BANDUNG_EKSPRES1/Vokasi%20di%20Kalangan%20Santri=1=13=1.jpg 

Summary . BERIKAN PENGAJARAN: Pesantren Kilat (Sanlat) Ramadhan 1443 Hijriyah bertajuk Pendidikan 

Vokasi di Kalangan Santri di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. Vokasi di Kalangan Santri. 

BOGOR- Sekitar seratusan pelajar mahasiswa dan santri dari Pondok Pesantren Al-Fatah 

menggelar Pesantren Kilat (Sanlat) Ramadhan 1443 Hijriah bertajuk Pendidikan Vokasi di 

Kalangan Santri" di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri 

pada 2022 mendapat- kan dukungan dari berbagai pihak, yakni BPJAMSOSTEK, Kementerian 

Ketenagaker- jaan, DPRD Kota Bogor, Pe- merintah Kabupaten Bogor, Taman Safari Indonesia 

(TSI) Indofood, danAlfamart. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/BANDUNG_EKSPRES1/Vokasi%20di%20Kalangan%20Santri=1=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/BANDUNG_EKSPRES1/Vokasi%20di%20Kalangan%20Santri=1=13=1.jpg


 

27 

 

Title Ekonom Dorong Belanja 16 Juta Masyarat Indonesia 

Media Metro Riau Reporter  

Date 18 April 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

18/METRO_RIAU1/Ekonom%20Dorong%20Belanja% 

2016%20Juta%20Masyarat%20Indonesia=1=4=1.JPG 

Summary Ekonom: Dorong Belanja 16 Juta Masyarakat Indonesia. JAKARTA- Center of Economic and Law 

Studies (Celios) memperkirakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para Aparatur Sipil 

Negara (ASN) dapat menggerakkan konsumsi belanja sebanyak 16 juta penduduk secara 

langsung. &aposDampak pemberian THR ASN setidaknya bisa menggerakan belanja 16 juta 

penduduk secara langsung. . THR ASN 2022. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/METRO_RIAU1/Ekonom%20Dorong%20Belanja%25%202016%20Juta%20Masyarat%20Indonesia=1=4=1.JPG
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/METRO_RIAU1/Ekonom%20Dorong%20Belanja%25%202016%20Juta%20Masyarat%20Indonesia=1=4=1.JPG
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/METRO_RIAU1/Ekonom%20Dorong%20Belanja%25%202016%20Juta%20Masyarat%20Indonesia=1=4=1.JPG


 

28 

 

Title Setahun Sekali, THR Jangan Dicicil 

Media Radar Jogja Reporter  

Date 18 April 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

18/RADAR_JOGJA1/Setahun%20Sekali,%20THR%20Jangan%20Dicicil%20=1=5=1.jpg 

Summary Setahun Sekali, THR Jangan Dicicil. Menurut dia, pemberian THR lebaran setahun sekali maka 

harus diakomodir ketika terjadi sesuatu di lapangan. 1 HR ADALAH HAK PEKERJA I. Sesuai SE 

Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022. Besaran THR Keagamaan diberikan, bagi pekerja yang 

telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu 

bulan upah. Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi 

kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja 

dibagi 12 dikali satu bulan upah. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/RADAR_JOGJA1/Setahun%20Sekali,%20THR%20Jangan%20Dicicil%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/RADAR_JOGJA1/Setahun%20Sekali,%20THR%20Jangan%20Dicicil%20=1=5=1.jpg
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Title Perusahaan Diyakini Mampu Bayar THR 

Media Solopos Reporter  

Date 18 April 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

18/SOLOPOS1/Perusahaan%20Diyakini%20Mampu%20Bayar%20THR%20=1=3=1.jpg 

Summary Perusahaan Diyakini Mampu Bayar THR. Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Perusahaan atau pengusaha yang tidak patuh dalam pembayaran THR dapat dikenakan sanksi 

administratis Sanksi itu berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian 

sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Untuk 

konsultasi THR:. 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SOLOPOS1/Perusahaan%20Diyakini%20Mampu%20Bayar%20THR%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SOLOPOS1/Perusahaan%20Diyakini%20Mampu%20Bayar%20THR%20=1=3=1.jpg
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Title Dinnaker Siapkan Posko Pengaduan THR 

Media Radar Banyumas Reporter  

Date 18 April 2022 Tone Negative 

Page 9 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

18/RADAR_BANYUMAS1/Dinnaker%20Siapkan%20 

Posko%20Pengaduan%20THR%20=1=9=1.jpg 

Summary . Dinnaker Siapkan PoksoPengaduan THR. PURBALINGGA Dinas Ketenagakerjaan (Dinnaker) 

Kabupaten Purbalingga, bakal membuka dan melayani pengaduan pekerja, terkait pembayaran 

tunjangan hari raya (THR) Hari Raya Idul Fitri 1443 H. Hal itu, diungkapkan oleh kepala Dinnaker 

Kabupaten Purbalingga Bambamg Wijonarko kepada Radarmas, kemarin. Dijelaskan olehnya, 

pem- bukaan posko ini bertujuan untuk menampung aspirasi pekerja, jika ada perusa- haan 

yang tidak mematuhi ketentuan pemerintah terkait pembayaran THR. Diungkapkan, posko 

aduan THR yang bisa dimanfaatkan pekerja jika perusahaannya tidak melaksanakan aturan 

yang ditetapkan pemerintah tentang pembayaran THR je- lang hari raya. 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/RADAR_BANYUMAS1/Dinnaker%20Siapkan%20%20Posko%20Pengaduan%20THR%20=1=9=1.jpg
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Title Kompensasi Bagi Pekerja Setelah Berakhirnya PKWT 

Media Investor Daily Reporter  

Date 18 April 2022 Tone Positive 

Page 9 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

18/INVESTOR_DAILY1/Kompensasi%20Bagi%20Pekerja% 

20Setelah%20Berakhirnya%20PKWT=1=9=1.jpg 

Summary Kompensasi Bagi Pekerja Setelah Berakhirnya PKWT. Perubahan paling krusial adalah tentang 

batas waktu PKWT dan Kompensasi setelah PKWT berakhir. Pekerja di Indonesia umumnya 

menginginkan status sebagai pekerja tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

(PKWTT) sebab akan beroleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang 

penggantian hak ketika terjadi PHK. Pasal 19 dan Pasal 20 menetapkan hak manfaat Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan G KP) bagi pekerja yang mengalami PHK baik dengan PKWT. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/INVESTOR_DAILY1/Kompensasi%20Bagi%20Pekerja%25%2020Setelah%20Berakhirnya%20PKWT=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/INVESTOR_DAILY1/Kompensasi%20Bagi%20Pekerja%25%2020Setelah%20Berakhirnya%20PKWT=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/INVESTOR_DAILY1/Kompensasi%20Bagi%20Pekerja%25%2020Setelah%20Berakhirnya%20PKWT=1=9=1.jpg
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 Title Santri Leluasa Akses Dunia Kerja 

Media Kedaulatan Rakyat Reporter  

Date 18 April 2022 Tone Positive 

Page 10 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

18/KEDAULATAN_RAKYAT1/Santri%20Leluasa%20Akses%20Dunia%20Kerja%20=1=10=1.jpg 

Summary Santri Leluasa Akses Dunia Kerja. Demikian disampaikan Direktur Penyelenggaraan Pendidikan 

Vokasi Kemenaker Muhammad Ali saat mengisi Pesantren Kilat (Sanlat) Nasional bertajuk 

'Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri' di Gedung DPRD Kota Bogor Jawa Barat, Sabtu (16/4). 

HARAPAN ADANYA UU PESANTREN. Center000. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/KEDAULATAN_RAKYAT1/Santri%20Leluasa%20Akses%20Dunia%20Kerja%20=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/KEDAULATAN_RAKYAT1/Santri%20Leluasa%20Akses%20Dunia%20Kerja%20=1=10=1.jpg
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Title Langganan di Pasar Tradisional 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 18 April 2022 Tone Neutral 

Page 8 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

18/JAWA_POS1/Langganan%20di%20Pasar%20Tradisional=1=8=1.jpg 

Summary Langganan di Pasar Tradisional. 380365041275. Hanya, dia lebih suka berbelanja segala 

kebutuhan pokok di pasar tradisional ketimbang supermarket. . IDA FAUZIYAH. LAYAKNYA ibu-

ibu pada umumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga suka belanja. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/JAWA_POS1/Langganan%20di%20Pasar%20Tradisional=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/JAWA_POS1/Langganan%20di%20Pasar%20Tradisional=1=8=1.jpg
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Title THR Dorong Pertumbuhan Ekonomi 

Media Solopos Reporter  

Date 18 April 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

18/SOLOPOS1/THR%20Dorong%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20=1=5=1.jpg 

Summary THR Dorong Pertumbuhan Ekonomi. JAKARTA-Center of Economic and Law Studies (Celios) 

menilai pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja swasta sama pentingnya seperti 

kepada aparatur sipil negara (ASN). THR akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena 

tingginya kontribusi dari elemen konsumsi. Ekonom dan Direktur Celios, Bhima Yudhistira, 

memperkirakan pemberian THR kepada ASN dapat menggerakkan belanja minimal 16 juta 

penduduk. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SOLOPOS1/THR%20Dorong%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SOLOPOS1/THR%20Dorong%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20=1=5=1.jpg
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Title THR ASN Boleh Cair Usai Lebaran 

Media Sumatra Ekspress Reporter  

Date 18 April 2022 Tone Neutral 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

18/SUMATRA_EKSPRESS1/THR%20ASN%20Boleh%20Cair%20Usai%20Lebaran=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

18/SUMATRA_EKSPRESS1/THR%20ASN%20Boleh%20Cair%20Usai%20Lebaran=2=1=1.jpg 

Summary THR ASN Boleh Cair Usai Lebaran. 228727014935200030010101488440Pembayaran THR 

kepada karyawan akan dimulai minggu depan, paling lambat H-7 Lebaran. Persoalannya, saat 

ini masih pandemi, dunia usaha belum normal." 00Pembayaran THR kepada karyawan akan 

dimulai minggu depan, paling lambat H-7 Lebaran. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUMATRA_EKSPRESS1/THR%20ASN%20Boleh%20Cair%20Usai%20Lebaran=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUMATRA_EKSPRESS1/THR%20ASN%20Boleh%20Cair%20Usai%20Lebaran=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUMATRA_EKSPRESS1/THR%20ASN%20Boleh%20Cair%20Usai%20Lebaran=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUMATRA_EKSPRESS1/THR%20ASN%20Boleh%20Cair%20Usai%20Lebaran=2=1=1.jpg
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Title Bentuk Posko Pengaduan 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 18 April 2022 Tone Negative 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

18/SUARA_NTB1/Bentuk%20Posko%20Pengaduan=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-

18/SUARA_NTB1/Bentuk%20Posko%20Pengaduan=2=1=1.jpg 

Summary . 97663012700Bentuk PoskoPengaduan. Bentuk PoskoPengaduan. 1670051567180. 

114300012700Bentuk Posko Pengaduan Dari Hal. 1. Bentuk Posko Pengaduan Dari Hal. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUARA_NTB1/Bentuk%20Posko%20Pengaduan=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUARA_NTB1/Bentuk%20Posko%20Pengaduan=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUARA_NTB1/Bentuk%20Posko%20Pengaduan=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-18/SUARA_NTB1/Bentuk%20Posko%20Pengaduan=2=1=1.jpg
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

292 686 234 310 142 
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Table Of Contents : 14 April 2022 - 18 April 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 14 

April 

2022 

Masalah Soal 

Pembayaran THR? 

Jangan Takut, 

Laporkan Saja ke 

Sini 

Negative Satukan 

Indonesia 

Com- 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 

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. 

2. 14 

April 

2022 

Pengusaha Tidak 

Bayar THR, 

Laporkan ke Serikat 

Buruh Nasional 

Negative Mata Kalteng Presiden Serikat Buruh Nasional (SBN) 

Karliansyah menegaskan, bagi karyawan yang 

perusahaannya tidak membayarkan Tunjangan 

Hari Raya (THR) bisa dilaporkan kepada pihaknya 

sebagaimana fungsi lembaga dalam mengayomi 

para buruh. Ini juga sudah ditegaskan 

pemerintah 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," tegasnya. Kalaupun perusahaan 

kesusahan hingga tidak bisa bayar THR, itu juga 

ada alurnya harus melapor ke pemerintah 

daerah melalui dinas teknis," tegasnya. Pihaknya 

akan berusaha memfasilitasi dan membicarakan 

kepada perusahaan yang bersangkutan. 

http://www.satukanindonesia.com/masalah-soal-pembayaran-thr-jangan-takut-laporkan-saja-ke-sini
http://www.satukanindonesia.com/masalah-soal-pembayaran-thr-jangan-takut-laporkan-saja-ke-sini
http://www.satukanindonesia.com/masalah-soal-pembayaran-thr-jangan-takut-laporkan-saja-ke-sini
http://www.satukanindonesia.com/masalah-soal-pembayaran-thr-jangan-takut-laporkan-saja-ke-sini
http://www.satukanindonesia.com/masalah-soal-pembayaran-thr-jangan-takut-laporkan-saja-ke-sini
http://www.matakalteng.com/news/2022/04/14/pengusaha-tidak-bayar-thr-laporkan-ke-serikat-buruh-nasional
http://www.matakalteng.com/news/2022/04/14/pengusaha-tidak-bayar-thr-laporkan-ke-serikat-buruh-nasional
http://www.matakalteng.com/news/2022/04/14/pengusaha-tidak-bayar-thr-laporkan-ke-serikat-buruh-nasional
http://www.matakalteng.com/news/2022/04/14/pengusaha-tidak-bayar-thr-laporkan-ke-serikat-buruh-nasional
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3. 14 

April 

2022 

Pekerja di Sragen 

Bisa Bernapas Lega, 

Hampir Semua 

Perusahaan Sudah 

Komitmen Bayar 

THR Tepat Waktu 

Positive Tribun News 

Solo 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sragen 

mendatangi beberapa perusahaan di Kabupaten 

Sragen terkait pembayaran tunjangan hari raya 

atau THR 2022, pada Rabu (13/4/2022). Mereka 

melakukan inspeksi mendadak atau sidaj di dua 

perusahaan, yakni RS PKU Muhammadiyah 

Sragen dan PT Kenaria Kemilau Warna Ceria 

Sragen. Jumlah karyawan di RS PKU 

Muhammadiyah Sragen total terdapat 215 

orang, di mana 80 orang di antaranya 

merupakan pegawai tetap. Komitmen untuk 

pembayaran THR tanpa dicicil juga disampaikan 

bagian Personalia dan Umum PT Kenaria 

(Kemilau Warna Ceria) Sragen, Suwardi. 

4. 14 

April 

2022 

Tak Mampu Bayar 

THR Perusahaan 

Diinvestigasi, 

Distransnaker 

Kukar Siapkan 

Posko Pengaduan - 

MEDIA KALTIM 

Negative Mediakaltim.co

m 

Selain itu, Distransnaker Kukar akan menyurati 

seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kukar, 

terkait aturan pembayaran THR bagi karyawan 

dan buruhnya. "Sudah disiapkan poskonya Insya 

Allah, di Distransnaker Kukar," ungkap Kepala 

Distransnaker Kukar, Akhmad Hardi Dwi Putra 

pada mediakaltim.com, Kamis (14/4/2022). 

Untuk memastikan pekerja dan buruh di Kutai 

Kartanegara (Kukar) menerima Tunjangan Hari 

Raya (THR) pada Idulfitri 1443 Hijriah, Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) 

Kukar akan membuka posko pengaduan. Posko 

tersebut rencananya dibuka selama 14 hari, 

yakni H-7 sebelum dan H 7 Idulfitri. 

5. 14 

April 

2022 

Kawal THR, 

Kemnaker 

Sosialisasi Aplikasi 

Posko Pengaduan 

THR 

Negative Ekonomi Mikro 

Indo 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi aplikasi 

Posko Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022 

untuk mengawal pelaksanaan pembayaran THR 

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 

prifasi para pengadu. Selain tugas bapak/ibu 

untuk mengawal pemberian THR, dinamikanya 

nanti yakni merespon melalui Posko, 

http://solo.tribunnews.com/2022/04/14/pekerja-di-sragen-bisa-bernapas-lega-hampir-semua-perusahaan-sudah-komitmen-bayar-thr-tepat-waktu
http://solo.tribunnews.com/2022/04/14/pekerja-di-sragen-bisa-bernapas-lega-hampir-semua-perusahaan-sudah-komitmen-bayar-thr-tepat-waktu
http://solo.tribunnews.com/2022/04/14/pekerja-di-sragen-bisa-bernapas-lega-hampir-semua-perusahaan-sudah-komitmen-bayar-thr-tepat-waktu
http://solo.tribunnews.com/2022/04/14/pekerja-di-sragen-bisa-bernapas-lega-hampir-semua-perusahaan-sudah-komitmen-bayar-thr-tepat-waktu
http://solo.tribunnews.com/2022/04/14/pekerja-di-sragen-bisa-bernapas-lega-hampir-semua-perusahaan-sudah-komitmen-bayar-thr-tepat-waktu
http://solo.tribunnews.com/2022/04/14/pekerja-di-sragen-bisa-bernapas-lega-hampir-semua-perusahaan-sudah-komitmen-bayar-thr-tepat-waktu
http://mediakaltim.com/tak-mampu-bayar-thr-perusahaan-diinvestigasi-distransnaker-kukar-siapkan-posko-pengaduan
http://mediakaltim.com/tak-mampu-bayar-thr-perusahaan-diinvestigasi-distransnaker-kukar-siapkan-posko-pengaduan
http://mediakaltim.com/tak-mampu-bayar-thr-perusahaan-diinvestigasi-distransnaker-kukar-siapkan-posko-pengaduan
http://mediakaltim.com/tak-mampu-bayar-thr-perusahaan-diinvestigasi-distransnaker-kukar-siapkan-posko-pengaduan
http://mediakaltim.com/tak-mampu-bayar-thr-perusahaan-diinvestigasi-distransnaker-kukar-siapkan-posko-pengaduan
http://mediakaltim.com/tak-mampu-bayar-thr-perusahaan-diinvestigasi-distransnaker-kukar-siapkan-posko-pengaduan
http://mediakaltim.com/tak-mampu-bayar-thr-perusahaan-diinvestigasi-distransnaker-kukar-siapkan-posko-pengaduan
http://ekonomikro.com/id/ekonomi/read/3237/kawal-thr--kemnaker-sosialisasi-aplikasi-posko-pengaduan-thr
http://ekonomikro.com/id/ekonomi/read/3237/kawal-thr--kemnaker-sosialisasi-aplikasi-posko-pengaduan-thr
http://ekonomikro.com/id/ekonomi/read/3237/kawal-thr--kemnaker-sosialisasi-aplikasi-posko-pengaduan-thr
http://ekonomikro.com/id/ekonomi/read/3237/kawal-thr--kemnaker-sosialisasi-aplikasi-posko-pengaduan-thr
http://ekonomikro.com/id/ekonomi/read/3237/kawal-thr--kemnaker-sosialisasi-aplikasi-posko-pengaduan-thr


 

42 

 

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 web ini kata Haiyani, tidak hanya 

menjadi sarana bagi pekerja/buruh untuk 

mengadukan permasalahan THR. 

6. 14 

April 

2022 

THR 2022 Kena 

Pajak Enggak Sih? 

Ini Jawabannya 

Neutral Liputan 6 Bahwa THR apagila melewati Penghasilan Tidak 

Kena Pajak maka akan dipotong PPh pasal 21-

nya," ungkap akun tersebut. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mewajibkan perusahaan membayar Tunjangan 

Hari Raya (THR) 7 hari sebelum Lebaran 2022 

yang diatur melalui surat edaran Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022. Pemberian Tunjangan Hari 

Raya atau THR bagi pekerja/buruh merupakan 

upaya untuk memenuhi kebutuhan 

pekerja/buruh dan keluarganya dalam 

merayakan hari raya keagamaan. Tapi apakah 

THR 2022 yang diterima pekerja ikut dikenakan 

pajak?. Kementerian Ketenagakerjaan 

mewajibkan perusahaan membayar Tunjangan 

Hari Raya (THR) 7 hari sebelum Lebaran 2022 

yang diatur melalui surat edaran Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022. Pemberian Tunjangan Hari 

Raya atau THR bagi pekerja/buruh merupakan 

upaya untuk memenuhi kebutuhan 

pekerja/buruh dan keluarganya dalam 

merayakan hari raya keagamaan. 

7. 14 

April 

2022 

Malaysia: Gaji 

Minimum ART 

Indonesia Rp4 Juta, 

Tak Bisa Rp5 Juta 

Neutral Cnn Indonesia Malaysia menyatakan gaji asisten rumah tangga 

asal Indonesia disesuaikan dengan upah 

minimum di Negeri Jiran, yaitu mulai 1.200 

ringgit atau Rp4 juta, tak bisa 1.500 ringgit (Rp5 

juta) seperti permintaan RI. "Ketika kami 

berdiskusi [dengan Indonesia], meski saya suka 

gagasannya, saya tak bisa sepakat dengan 1.500 

ringgit karena upah minimum kami [saat itu] 

1.200 ringgit," ujar Menteri Ketenagakerjaan 

Malaysia, M Saravanan, seperti dilansir New 

Straits Times. Saravanan kemudian menegaskan, 

"Meski ada tekanan dari Indonesia, mustahil 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/4938540/thr-2022-kena-pajak-enggak-sih-ini-jawabannya
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4938540/thr-2022-kena-pajak-enggak-sih-ini-jawabannya
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4938540/thr-2022-kena-pajak-enggak-sih-ini-jawabannya
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20220414094124-106-784679/malaysia-gaji-minimum-art-indonesia-rp4-juta-tak-bisa-rp5-juta
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20220414094124-106-784679/malaysia-gaji-minimum-art-indonesia-rp4-juta-tak-bisa-rp5-juta
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20220414094124-106-784679/malaysia-gaji-minimum-art-indonesia-rp4-juta-tak-bisa-rp5-juta
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20220414094124-106-784679/malaysia-gaji-minimum-art-indonesia-rp4-juta-tak-bisa-rp5-juta
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mencapai 1.500 ringgit." Meski demikian, 

Saravanan mengatakan bahwa ART Indonesia 

dapat meminta kenaikan upah hingga 1.500 

ringgit kepada majikannya. 

8. 14 

April 

2022 

Pemprov DKI Harap 

Perusahaan Bayar 

THR Sesuai Aturan 

Positive Media Indonesia WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria 

mengimbau agar para perusahaan tak menunda-

nunda pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

karyawan maupun buruh tahun ini. Ia 

mengimbau agar perusahaan menaati aturan 

pemerintah pusat yakni membayarkan THR 

maksimal H-7 lebaran. Dalam kesempatan 

terpisah, Pemerintah Kota Jakarta Barat melalui 

Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Energi, membuka posko pengaduan THR. Posko 

dibuka untuk melayani warga yang mengadukan 

persoalan THR, terutama jika hak mereka tak 

dipenuhi perusahaan. 

9. 14 

April 

2022 

Bupati Gowa 

dukung program 

kerja paruh musim 

ke Korsel 

Positive Alinea Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mendukung 

program Kerja Paruh Musim yang dinisiasi 

Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional 

(KAPTEN) Indonesia bersama Pemerintah Korea 

Selatan. Tekan pengangguran, Bupati Gowa 

dukung program kerja paruh musim ke Korsel. 

Turut hadir mendampingi Bupati Gowa dalam 

audiensi, Sekretaris Dinas Ketenaga Kerjaan dan 

Transmigrasi Kabupaten Gowa, Umar Majid. 

Adnan mengatakan, Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Gowa mendukung program ini untuk 

menekan angka pengangguran. 

10. 14 

April 

2022 

Kemenaker Terus 

Kawal Pemberian 

Hak THR 2022 

Neutral Warta Ekonomi Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 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. Melalui siaran 

resmi Kemenaker, Dirjen Binwasnaker & K3 

Kemnaker, Haiyani Rumondang mengatakan 

bahwa 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 

http://mediaindonesia.com/megapolitan/485813/pemprov-dki-harap-perusahaan-bayar-thr-sesuai-aturan
http://mediaindonesia.com/megapolitan/485813/pemprov-dki-harap-perusahaan-bayar-thr-sesuai-aturan
http://mediaindonesia.com/megapolitan/485813/pemprov-dki-harap-perusahaan-bayar-thr-sesuai-aturan
http://www.alinea.id/daerah/bupati-gowa-dukung-program-kerja-paruh-musim-ke-korsel-b2fim9CMS
http://www.alinea.id/daerah/bupati-gowa-dukung-program-kerja-paruh-musim-ke-korsel-b2fim9CMS
http://www.alinea.id/daerah/bupati-gowa-dukung-program-kerja-paruh-musim-ke-korsel-b2fim9CMS
http://www.alinea.id/daerah/bupati-gowa-dukung-program-kerja-paruh-musim-ke-korsel-b2fim9CMS
http://wartaekonomi.co.id/read407678/kemenaker-terus-kawal-pemberian-hak-thr-2022
http://wartaekonomi.co.id/read407678/kemenaker-terus-kawal-pemberian-hak-thr-2022
http://wartaekonomi.co.id/read407678/kemenaker-terus-kawal-pemberian-hak-thr-2022
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pengadu. "Sesuai SE Menaker 

M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu 

menjadi hak pekerja. 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. 

11. 14 

April 

2022 

Pemkab Mesuji 

Tegaskan 

Pengusaha Harus 

Bayar THR Tepat 

Waktu 

Positive Tribun News 

Lampung 

Pemerintah Kabupaten Mesuji meminta kepada 

pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari 

Raya (THR) tepat waktu. Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten 

Mesuji Najmul Fikri mengatakan, untuk 

pembayaran THR pada tahun ini lebih tegas. 

Kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR 

kepada karyawannya ini didasarkan Surat Edaran 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor : Ml 1 lHK. Dalam edaran tersebut, 

sangat tegas menerangkan bahwa pembayaran 

THR di 2022 tidak dapat dicicil dan harus tepat 

waktu. 

12. 14 

April 

2022 

Pilihan Mudik 2022 

Gratis: Kemenhub, 

Jasa Raharja, 

Pemprov Jawa 

Tengah, Kimia 

Farma 

Neutral Kontan Instansi yang dipastikan menggelar mudik gratis 

2022 antara lain Kementerian Perhubungan, PT 

Jasa Raharja, dan Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah, serta PT Kimia Farma. 1. Mudik gratis 

2022 Jasa Raharja. PT Jasa Raharja akan 

menggelar mudik Lebaran 2022 gratis bagi 

masyarakat umum, dengan kuota 10.500 orang 

ke sejumlah daerah. Jadwal keberangkatan 

mudik Lebaran gratis 2022 di Jasa Raharja akan 

dilaksanakan pada 27 April-1 Mei 2022. 

13. 14 

April 

2022 

Siapa Saja yang 

Wajib Menerima 

THR Lebaran 2022? 

Neutral Tribun News Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

telah menetapkan status pekerja yang wajib 

mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan tahun 2022. Dalam SE dijelaskan, 

THR tidak hanya diberikan kepada para pekerja 

yang berstatus tetap, melainkan juga bagi 

pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

(PKWTT) ataupun perjanjian kerja waktu 

tertentu (PKWT), outsourcing (alih daya), tenaga 

honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, 

supir, hingga pekerja rumah tangga alias PRT. 

Pemberian THR merupakan kewajiban yang 

http://lampung.tribunnews.com/2022/04/14/pemkab-mesuji-tegaskan-pengusaha-harus-bayar-thr-tepat-waktu
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/14/pemkab-mesuji-tegaskan-pengusaha-harus-bayar-thr-tepat-waktu
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/14/pemkab-mesuji-tegaskan-pengusaha-harus-bayar-thr-tepat-waktu
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/14/pemkab-mesuji-tegaskan-pengusaha-harus-bayar-thr-tepat-waktu
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/14/pemkab-mesuji-tegaskan-pengusaha-harus-bayar-thr-tepat-waktu
http://nasional.kontan.co.id/news/pilihan-mudik-2022-gratis-kemenhub-jasa-raharja-pemprov-jateng-kimia-farma
http://nasional.kontan.co.id/news/pilihan-mudik-2022-gratis-kemenhub-jasa-raharja-pemprov-jateng-kimia-farma
http://nasional.kontan.co.id/news/pilihan-mudik-2022-gratis-kemenhub-jasa-raharja-pemprov-jateng-kimia-farma
http://nasional.kontan.co.id/news/pilihan-mudik-2022-gratis-kemenhub-jasa-raharja-pemprov-jateng-kimia-farma
http://nasional.kontan.co.id/news/pilihan-mudik-2022-gratis-kemenhub-jasa-raharja-pemprov-jateng-kimia-farma
http://nasional.kontan.co.id/news/pilihan-mudik-2022-gratis-kemenhub-jasa-raharja-pemprov-jateng-kimia-farma
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/siapa-saja-yang-wajib-menerima-thr-lebaran-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/siapa-saja-yang-wajib-menerima-thr-lebaran-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/siapa-saja-yang-wajib-menerima-thr-lebaran-2022
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harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada 

pekerja/buruh. Di tahun ini, karena situasi 

ekonomi sudah lebih baik, kami kembalikan 

besaran THR kepada aturan semula, yaitu satu 

bulan gaji bagi yang sudah bekerja minimal 12 

bulan. 

14. 14 

April 

2022 

Gandeng Seribu 

SMK, PT Tera Data 

Indonusa Siap 

Cetak 50 Ribu 

Teknopreneur 

Positive Investor Daily - PT Tera Data Indonusa (TDI) berkomitmen 

untuk mendorong peningkatan angka wirausaha 

di Indonesia khususnya Teknopreneur melalui 

program Sentra Digital SMK. TDI menargetkan 

kerja sama melalui penandatanganan sebanyak 

1.000 SMK, harapannya dari 1 SMK dapat 

melahirkan 50 entrepreneur di bidang IT, 

sehingga target TDI adalah bisa menciptakan 

50,000 Teknopreneur dari program Sentra 

Digital tersebut. Program sentra ini menjadi 

sebuah wadah yang mumpuni bagi siswa/i yang 

ingin mengasah kemampuan menjadi seorang 

teknopreneur. Seremoni peluncuran program 

Sentra Digital SMK ditandai dengan kegiatan 

Penandatanganan MOU Axioo Class Program 

dengan SMK Se-Kota dan Kabupaten 

Probolinggo yang dihadiri oleh Umayya selaku 

GM Retail Sales PT Tera Data Indonusa beserta 

Timmy Timotius Theopelus selaku Education 

Program Director Axioo dan juga oleh Walikota 

Probolinggo serta jajaran kepala dinas kota & 

Kabupaten, Kepala Cabang Dinas SMK 

Probolinggo serta para Kepala Sekolah SMK di 

Probolinggo pada Selasa, (12/04). 

15. 14 

April 

2022 

Berita Populer 

Kamis 14 April 

2022, dari BSU BLT 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

sampai 

Penganiayaan Ade 

Armando - Ayo 

Indonesia 

Negative Ayoindonesia.co

m 

Berikut ini adalah cek penerima BSU 2022 lewat 

link resmi BLT BPJS Ketenagakerjaan, apakah 

nama anda terdaftar? Cek penerima BSU 2022 

pada artikel ini merupakan link resmi dari 

Kemenaker untuk mengecek penerima BLT PBJS 

Ketenagakerjaan. Diketahui bahwa pemerintah 

kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU BLT BLT BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 

2022 ini. Anda bisa cek apakah nama terdaftar 

sebagai penerima melalui link resmi. 

16. 14 

April 

2022 

Perusahaan tak 

Bayarkan THR, 

Laporkan ke Sini! 

Negative Singgalang Haiyani mengatakan secara teknis THR 

Keagamaan yang wajib diberikan pengusaha 

kepada pekerja 2022 ini sangat berbeda 

dibandingkan dengan pemberian THR 2020 dan 

http://investor.id/it-and-telecommunication/290614/gandeng-seribu-smknbsppt-tera-data-indonusa-siap-cetak-50-ribunbspteknopreneur
http://investor.id/it-and-telecommunication/290614/gandeng-seribu-smknbsppt-tera-data-indonusa-siap-cetak-50-ribunbspteknopreneur
http://investor.id/it-and-telecommunication/290614/gandeng-seribu-smknbsppt-tera-data-indonusa-siap-cetak-50-ribunbspteknopreneur
http://investor.id/it-and-telecommunication/290614/gandeng-seribu-smknbsppt-tera-data-indonusa-siap-cetak-50-ribunbspteknopreneur
http://investor.id/it-and-telecommunication/290614/gandeng-seribu-smknbsppt-tera-data-indonusa-siap-cetak-50-ribunbspteknopreneur
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013202832/berita-populer-kamis-14-april-2022-dari-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-sampai-penganiayaan-ade-armando
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013202832/berita-populer-kamis-14-april-2022-dari-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-sampai-penganiayaan-ade-armando
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013202832/berita-populer-kamis-14-april-2022-dari-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-sampai-penganiayaan-ade-armando
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013202832/berita-populer-kamis-14-april-2022-dari-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-sampai-penganiayaan-ade-armando
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013202832/berita-populer-kamis-14-april-2022-dari-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-sampai-penganiayaan-ade-armando
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013202832/berita-populer-kamis-14-april-2022-dari-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-sampai-penganiayaan-ade-armando
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013202832/berita-populer-kamis-14-april-2022-dari-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-sampai-penganiayaan-ade-armando
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013202832/berita-populer-kamis-14-april-2022-dari-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-sampai-penganiayaan-ade-armando
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013202832/berita-populer-kamis-14-april-2022-dari-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-sampai-penganiayaan-ade-armando
http://hariansinggalang.co.id/perusahaan-tak-bayarkan-thr-laporkan-ke-sini
http://hariansinggalang.co.id/perusahaan-tak-bayarkan-thr-laporkan-ke-sini
http://hariansinggalang.co.id/perusahaan-tak-bayarkan-thr-laporkan-ke-sini
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2021. Haiyani Rumondang menjelaskan dalam 

mengawal pelaksanaan pembayaran THR 

Keagamaan ini, pihaknya tak dapat bekerja 

sendiri. "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," kata Haiyani 

Rumondang. 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.. 

17. 14 

April 

2022 

Dinperinaker Bakal 

Bekukan Izin 

Operasional, Jika 

Perusahaan Tidak 

Bayarkan THR 7 

Hari Sebelum 

Lebaran 

Negative Ini Purworejo Perusahaan diminta membayarkan THR paling 

lambat tujuh hari sebelum Lebaran. Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) 

Temanggung, bakal memberi sanksi untuk 

perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan 

hari raya (THR). 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. Kepala Dinperinaker 

Kabupaten Temanggung, Agus Sarwono 

mengatakan, pemberian THR adalah kewajiban 

dari pengusaha pada pekerja. 

18. 14 

April 

2022 

Pemprov DKI Buka 

Posko Pengaduan 

THR 

Negative Medcom.id Pemerintah Provinsi ( Pemprov) DKI Jakarta 

membuka posko pengaduan masalah tunjangan 

hari raya ( THR). Posko dibuka untuk melayani 

warga yang mengadukan persoalan THR, 

terutama jika hak mereka tak dipenuhi 

perusahaan. Kemnaker.go.id. Wakil Gubernur 

DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau para 

perusahaan tak menunda pembayaran THR 

karyawan maupun buruh tahun ini. Efan 

mengatakan, pihaknya hanya melayani aduan 

warga yang hak THR-nya belum dibayarkan 

hingga melebihi H-7 lebaran. 

19. 14 

April 

2022 

Sukses Kawal UU 

TPKS, KSP Dorong 

Percepatan 

Pengesahan RUU 

Positive Fajar Badung KSP siap memberikan dukungan penuh. Dan 

kami (KSP) sudah pengalaman mengawal UU 

TPKS yang baru disahkan 12 april kemarin," 

tegas Moeldoko, dalam rapat koordinasi 

percepatan pembahasan dan pengesahan RUU 

http://purworejo.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-2374251319/dinperinaker-bakal-bekukan-izin-operasional-jika-perusahaan-tidak-bayarkan-thr-7-hari-sebelum-lebaran
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-2374251319/dinperinaker-bakal-bekukan-izin-operasional-jika-perusahaan-tidak-bayarkan-thr-7-hari-sebelum-lebaran
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-2374251319/dinperinaker-bakal-bekukan-izin-operasional-jika-perusahaan-tidak-bayarkan-thr-7-hari-sebelum-lebaran
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-2374251319/dinperinaker-bakal-bekukan-izin-operasional-jika-perusahaan-tidak-bayarkan-thr-7-hari-sebelum-lebaran
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-2374251319/dinperinaker-bakal-bekukan-izin-operasional-jika-perusahaan-tidak-bayarkan-thr-7-hari-sebelum-lebaran
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-2374251319/dinperinaker-bakal-bekukan-izin-operasional-jika-perusahaan-tidak-bayarkan-thr-7-hari-sebelum-lebaran
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-2374251319/dinperinaker-bakal-bekukan-izin-operasional-jika-perusahaan-tidak-bayarkan-thr-7-hari-sebelum-lebaran
http://www.medcom.id/nasional/metro/0k8XJgOk-pemprov-dki-buka-posko-pengaduan-thr
http://www.medcom.id/nasional/metro/0k8XJgOk-pemprov-dki-buka-posko-pengaduan-thr
http://www.medcom.id/nasional/metro/0k8XJgOk-pemprov-dki-buka-posko-pengaduan-thr
http://fajarbadung.com/sukses-kawal-uu-tpks-ksp-dorong-percepatan-pengesahan-ruu-pprt/18125/2022
http://fajarbadung.com/sukses-kawal-uu-tpks-ksp-dorong-percepatan-pengesahan-ruu-pprt/18125/2022
http://fajarbadung.com/sukses-kawal-uu-tpks-ksp-dorong-percepatan-pengesahan-ruu-pprt/18125/2022
http://fajarbadung.com/sukses-kawal-uu-tpks-ksp-dorong-percepatan-pengesahan-ruu-pprt/18125/2022
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PPRT - Fajar 

Badung 

PPRT, bersama Kemenaker, Kemenko PMK, 

KemenPPA, Kemenkum HAM, dan sejumlah 

lembaga, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis 

(14/4). Moeldoko mengatakan, RUU PPRT 

sangat diharapkan untuk mengisi kekosongan 

hukum perlindungan pekerja rumah tangga, dan 

memberikan rasa aman kepada PRT dari 

tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan 

pelecehan. KSP juga menggelar rapar-rapat 

koordinasi lintas K/L dan OMS, yang mencuatkan 

pandangan tentang pentingnya pembentukan 

gugus tugas RUU PPRT. 

20. 14 

April 

2022 

Pakar: Standar K3 

Harus jadi 

Landasan Utama 

Pendirian Gedung 

Neutral Suara Surabaya Standar K3, harusnya menjadi salah satu faktor 

utama dalam SOP untuk mendapatkan izin 

pendirian gedung. Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) dalam gedung perkantoran perlu 

menjadi perhatian, khususnya jika terjadi sebuah 

bencana seperti kebakaran maupun kejadian 

lainnya. Harus ditingkatkan emergency-nya jadi 

kalau sewaktu-waktu ada kejadian seperti 

kebakaran, mereka tidak kebingungan dalam 

mengambil langkah awal," jelasnya. Yupiter Adi 

Parwayoga Praktisi health, safety, and 

evironment (HSE)/K3 Pakar Fire Assement pada 

Radio Suara Surabaya, Kamis (14/4/2022) 

mengatakan, faktor kebakaran gedung 

sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor Satu Tahun 1970 tentang K3, serta 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 

Tahun 2008 tentang sistem proteksi kebakaran 

pada bangunan dan gedung. 

21. 14 

April 

2022 

Pengusaha yang 

Telat Bayar THR 

akan Kena Denda 

Negative Times Indonesia Dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 

tersebut dijelaskan, jika pengusaha terlambat 

membayar THR Keagamaan akan dikenakan 

denda sebesar 5 persen dari total THR 

Keagamaan yang harus dibayarkan. "Denda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola 

dan dipergunakan untuk kesejahteraan 

pekerja/buruh yang diatur dalam peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerjasama," bunyi 

pasal 1p ayat 3 dalam Permenaker tersebut. 

Diberitakan sebelumnya, Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan, karena situasi ekonomi sudah lebih 

http://fajarbadung.com/sukses-kawal-uu-tpks-ksp-dorong-percepatan-pengesahan-ruu-pprt/18125/2022
http://fajarbadung.com/sukses-kawal-uu-tpks-ksp-dorong-percepatan-pengesahan-ruu-pprt/18125/2022
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pakar-standar-k3-harus-jadi-landasan-utama-pendirian-gedung
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pakar-standar-k3-harus-jadi-landasan-utama-pendirian-gedung
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pakar-standar-k3-harus-jadi-landasan-utama-pendirian-gedung
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pakar-standar-k3-harus-jadi-landasan-utama-pendirian-gedung
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/405694/pengusaha-yang-telat-bayar-thr-akan-kena-denda
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/405694/pengusaha-yang-telat-bayar-thr-akan-kena-denda
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/405694/pengusaha-yang-telat-bayar-thr-akan-kena-denda
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baik, besaran THR kembali pada aturan semula, 

yaitu 1 bulan gaji bagi yang sudah bekerja 

minimal 12 bulan dan bagi yang kurang dari 12 

bulan, dihitung secara proporsional. Meski telah 

dikenakan denda, tidak menghilangkan 

kewajiban pengusaha untuk tetap membayar 

THR Keagamaan kepada pekerja/buruh. 

22. 14 

April 

2022 

Malaysia Tak Bisa 

Penuhi Permintaan 

RI Soal Besaran Gaji 

ART 

Neutral Berita Trans Malaysia menyatakan gaji asisten rumah tangga 

asal Indonesia disesuaikan dengan upah 

minimum di Negeri Jiran, yaitu mulai 1.200 

ringgit atau Rp4 juta, tak bisa 1.500 ringgit (Rp5 

juta) seperti permintaan RI. "Ketika kami 

berdiskusi (dengan Indonesia), meski saya suka 

gagasannya, saya tak bisa sepakat dengan 1.500 

ringgit karena upah minimum kami (saat itu) 

1.200 ringgit," ujar Menteri Ketenagakerjaan 

Malaysia, M Saravanan, seperti dilansir New 

Straits Times. Dengan MoU ini, perlindungan 

ART Indonesia di Malaysia terjamin hukum. 

Malaysia sendiri diprediksi bakal menerima 

sekitar 10 ribu ART Indonesia setelah Lebaran. 

23. 14 

April 

2022 

Cara Cek Penerima 

BSU atau BLT 

Subsidi Gaji Rp 1 

Juta Lewat Situs 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

dan WA 

Positive Tribun Wow Cara cek penerima Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) Subisidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta tersaji di 

dalam artikel ini. Dilansir Tribunnews.com, 

pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap 

program BSU BPJS Ketenagakerjaan akan 

kembali disalurkan pada 2022 ini. Penerima BSU 

ini nantinya tetap mengacu pada basis data 

peserta BPJS Ketenagakerjaan. Anda lolos 

verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan 

sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah 

(BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan 

dilakukan oleh Kemnaker. 

24. 14 

April 

2022 

Segini Besaran & 

Hitungan THR 

Karyawan Swasta 

2022 

Neutral Cnbc Indonesia Berikut adalah ketentuan penghitungan THR 

berdasarkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022. Besaran THR Keagamaan 

diberikan sebagai berikut:. Salah satu yang 

ditunggu masyarakat Indonesia khususnya 

karyawan ketika perayaan Idul Fitri adalah THR 

atau Tunjangan Hari Raya. THR atau Tunjangan 

Hari Raya merupakan pendapatan non pokok 

yang wajib dibayarkan perusahaan kepada 

http://www.beritatrans.com/artikel/224402/malaysia-tak-bisa-penuhi-permintaan-ri-soal-besaran-gaji-art-
http://www.beritatrans.com/artikel/224402/malaysia-tak-bisa-penuhi-permintaan-ri-soal-besaran-gaji-art-
http://www.beritatrans.com/artikel/224402/malaysia-tak-bisa-penuhi-permintaan-ri-soal-besaran-gaji-art-
http://www.beritatrans.com/artikel/224402/malaysia-tak-bisa-penuhi-permintaan-ri-soal-besaran-gaji-art-
http://wow.tribunnews.com/2022/04/14/cara-cek-penerima-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-lewat-situs-bpjs-ketenagakerjaan-dan-wa
http://wow.tribunnews.com/2022/04/14/cara-cek-penerima-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-lewat-situs-bpjs-ketenagakerjaan-dan-wa
http://wow.tribunnews.com/2022/04/14/cara-cek-penerima-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-lewat-situs-bpjs-ketenagakerjaan-dan-wa
http://wow.tribunnews.com/2022/04/14/cara-cek-penerima-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-lewat-situs-bpjs-ketenagakerjaan-dan-wa
http://wow.tribunnews.com/2022/04/14/cara-cek-penerima-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-lewat-situs-bpjs-ketenagakerjaan-dan-wa
http://wow.tribunnews.com/2022/04/14/cara-cek-penerima-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-lewat-situs-bpjs-ketenagakerjaan-dan-wa
http://wow.tribunnews.com/2022/04/14/cara-cek-penerima-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-lewat-situs-bpjs-ketenagakerjaan-dan-wa
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414114410-33-331667/segini-besaran-hitungan-thr-karyawan-swasta-2022
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414114410-33-331667/segini-besaran-hitungan-thr-karyawan-swasta-2022
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414114410-33-331667/segini-besaran-hitungan-thr-karyawan-swasta-2022
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414114410-33-331667/segini-besaran-hitungan-thr-karyawan-swasta-2022
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karyawan setiap kali menjelang hari raya. THR 

selalu identik dengan lebaran bagi masyarakat 

muslim. 

25. 14 

April 

2022 

Menuju Indonesia 

Pusat Produk Halal 

Dunia, Kemendag 

Gelar Pameran di 

Gandaria City 

Positive Warta Ekonomi Kementerian Perdagangan (Kemendag) 

menyelenggarakan pameran sesuai dengan 

arahan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, yang 

betujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai 

produsen halal dunia, mendorong pertumbuhan 

ekonomi nasional melalui pengembangan fesyen 

muslim di pasar lokal dan global, serta 

mendukung Road to Jakarta Muslim Fashion 

Week (JMFW) 2023. Pameran In Store 

Promotion Ramadan Fashion Festival 2022 

dihadiri Direktur Penggunaan Dan Pemasaran 

Produk Dalam Negeri Ida Rustini, Direktur 

Pengembangan Produk Ekspor Miftah Farid, 

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia 

(APPBI) Alphonzus Widjaja, Pimpinan Mal 

Gandaria City Stefanus Ridwan, Perwakilan 

Direktur PT Mustika Ratu Tbk Astrid 

Warganegara, serta Ketua Dharma Wanita 

Persatuan Kemendag Dwika Dasawarsih 

Suhanto. "In Store Promotion Ramadhan 

Fashion Festival merupakan jembatan dalam 

menyukseskan JMFW 2023, sesuai dengan 

Roadmap Fashion Muslim Indonesia. "In Store 

Promotion Ramadan Fashion Festival diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran publik atas 

perkembangan dari industri produk halal 

Indonesia. 

26. 14 

April 

2022 

Cair Sebelum 

Idulfitri, Ini Cara 

Cek Penerima BSU 

2022 di Kemnaker 

dan BP Jamsostek 

Neutral Tribun News 

Cirebon 

1. Cek penerima BSU 2022 di BPJS 

Ketenagakerjaan / BP Jamsostek. Jika Anda 

terdaftar sebagai calon penerima, maka 

informasi yang ditampilkan adalah: "Anda lolos 

verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan 

sebagai calon oenerima Bantuan Subsidi Upah 

(BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan 

dilakukan oleh Kemnaker. 2. Cek penerima BSU 

2022 di website Kemnaker. Itulah dua cara cek 

penerima BSU 2022n melalui website Kemnaker 

dan BPJS Ketenagakerjaan. 

http://wartaekonomi.co.id/read407700/menuju-indonesia-pusat-produk-halal-dunia-kemendag-gelar-pameran-di-gandaria-city
http://wartaekonomi.co.id/read407700/menuju-indonesia-pusat-produk-halal-dunia-kemendag-gelar-pameran-di-gandaria-city
http://wartaekonomi.co.id/read407700/menuju-indonesia-pusat-produk-halal-dunia-kemendag-gelar-pameran-di-gandaria-city
http://wartaekonomi.co.id/read407700/menuju-indonesia-pusat-produk-halal-dunia-kemendag-gelar-pameran-di-gandaria-city
http://wartaekonomi.co.id/read407700/menuju-indonesia-pusat-produk-halal-dunia-kemendag-gelar-pameran-di-gandaria-city
http://cirebon.tribunnews.com/2022/04/14/cair-sebelum-idulfitri-ini-cara-cek-penerima-bsu-2022-di-kemnaker-dan-bp-jamsostek
http://cirebon.tribunnews.com/2022/04/14/cair-sebelum-idulfitri-ini-cara-cek-penerima-bsu-2022-di-kemnaker-dan-bp-jamsostek
http://cirebon.tribunnews.com/2022/04/14/cair-sebelum-idulfitri-ini-cara-cek-penerima-bsu-2022-di-kemnaker-dan-bp-jamsostek
http://cirebon.tribunnews.com/2022/04/14/cair-sebelum-idulfitri-ini-cara-cek-penerima-bsu-2022-di-kemnaker-dan-bp-jamsostek
http://cirebon.tribunnews.com/2022/04/14/cair-sebelum-idulfitri-ini-cara-cek-penerima-bsu-2022-di-kemnaker-dan-bp-jamsostek
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27. 14 

April 

2022 

Jelang Hari K3 

Dunia 2022, ILO 

Pandang Positif 

Kinerja Pemerintah 

Positive Nusabali .com- Organisasi Perburuhan Internasional atau 

ILO memberikan pandangan yang positif pada 

kinerja pemerintah khususnya Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker). Pandangan ILO 

ini berhubungan dengan keberlangsungan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama 

masa pandemi. Ini disampaikan oleh Direktur 

ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Michiko 

Miyamoto ketika pertemuan dengan Kemenaker 

di Jakarta untuk memaparkan pencapaian dan 

kegiatan menuju Hari K3 Sedunia 20yang setiap 

tahunnya diperingati pada tanggal 28 April. Pada 

tahun 2021 sampai dengan 20 ILO sudah 

memprakarsai pendekatan yang mendorong 

berbagai pihak, termasuk media massa dan 

masyarakat umum. 

28. 14 

April 

2022 

Daftar Karyawan 

Dapat THR 2022 

Neutral Cnn Indonesia Adapun ketentuan mengenai daftar karyawan 

dapat THR 2022 ini sudah tertuang berdasarkan 

Surat Edaran (SE) Nomor M/3/1/HK.04/IV/2022 

tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. Daftar Karyawan 

Dapat THR 2022. Ketentuan karyawan yang 

berhak dapat THR 2022:. Posko THR yang 

disediakan Kemnaker untuk melayani 

pengaduan dan konsultasi dari para pekerja atau 

pengusaha dapat diaskes melalui 

https://poskothr.kemnaker.go.id/dashboard. 

Itulah daftar karyawan dapat THR 2022 serta 

kriterianya, beserta layanan aduan yang bisa 

Anda manfaatkan. 

29. 14 

April 

2022 

Pemprov DKI Harap 

Perusahaan Bayar 

THR Sesuai Aturan 

Positive Sempugi WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria 

mengimbau agar para perusahaan tak menunda-

nunda pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

karyawan maupun buruh tahun ini. Ia 

mengimbau agar perusahaan menaati aturan 

pemerintah pusat yakni membayarkan THR 

maksimal H-7 lebaran. Dalam kesempatan 

terpisah, Pemerintah Kota Jakarta Barat melalui 

Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Energi, membuka posko pengaduan THR. Posko 

dibuka untuk melayani warga yang mengadukan 

persoalan THR, terutama jika hak mereka tak 

dipenuhi perusahaan. 

http://www.nusabali.com/berita/115795/jelang-hari-k3-dunia-2022-ilo-pandang-positif-kinerja-pemerintah
http://www.nusabali.com/berita/115795/jelang-hari-k3-dunia-2022-ilo-pandang-positif-kinerja-pemerintah
http://www.nusabali.com/berita/115795/jelang-hari-k3-dunia-2022-ilo-pandang-positif-kinerja-pemerintah
http://www.nusabali.com/berita/115795/jelang-hari-k3-dunia-2022-ilo-pandang-positif-kinerja-pemerintah
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412131159-97-783685/daftar-karyawan-dapat-thr-2022
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412131159-97-783685/daftar-karyawan-dapat-thr-2022
http://sempugi.com/pemprov-dki-harap-perusahaan-bayar-thr-sesuai-aturan
http://sempugi.com/pemprov-dki-harap-perusahaan-bayar-thr-sesuai-aturan
http://sempugi.com/pemprov-dki-harap-perusahaan-bayar-thr-sesuai-aturan
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30. 14 

April 

2022 

Karyawan Kontrak 

Apakah Dapat THR 

di Tahun 2022 Ini? 

Catat Penjelasan 

Selengkapnya 

Berikut! 

Neutral Suara.com Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah 

menegaskan bahwa para pengusaha atau badan 

usaha wajib membayarkan THR 2022 secara 

penuh. Tunjangan Hari Raya alias THR jadi topik 

yang paling menarik jelang Lebaran. Jika 

karyawan tetap dipastikan akan mendapatkan 

THR, bagaimana dengan karyawan kontrak? 

Karyawan kontrak apakah dapat THR juga? 

31. 14 

April 

2022 

THR 2022 untuk 

Pegawai Baru, 

Bagaimana 

Aturannya? 

Neutral Terkini.id Meski wajib, aturan THR untuk pegawai baru 

dan lama ternyata berbeda. Berdasarkan Surat 

Edaran (SE) Kementrian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) no M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 

(THR) Keagamaan Tahun 2022, besaran THR 

yang diterima bisa berbeda tergantung kriteria 

karyawan. Khusus untuk pegawai baru yang 

belum bekerja selama satu tahun, maka jumlah 

THR yang diterima dihitung secara proporsional. 

Cara penghitungan THR untuk pegawai baru 

yaitu besaran gaji 1 bulan dibagi 12 kemudian 

dikalikan masa kerjanya. 

32. 14 

April 

2022 

THR Karyawan 

Wajib Dibayar H-7 

Neutral Radar Lamsel Setiap pelaku usaha wajib untuk membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja 

paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul 

Fitri 1443 Hijriah (H-7). "Merujuk pada SE 

Menaker itu, pemberian THR Keagamaan 

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh pengusaha kepada pekerja dan buruh 

paling lambat tujuh hari sebelum hari raya 

keagamaan," ungkap Kepala Disnakertrans 

Lamsel, Dra. Dia menerangkan, SE Nomor 

M3/1/HK.04/IV/2022 yang diterbitkan pada 6 

April 2022 lalu, mengenai Pelaksanaan 

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi 

Pekerja atau Buruh di Perusahaan yang 

mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Untuk diketahui, surat edaran 

tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi 

Pekerja atau Buruh di Perusahaan. 

http://www.suara.com/news/2022/04/14/121500/karyawan-kontrak-apakah-dapat-thr-di-tahun-2022-ini-catat-penjelasan-selengkapnya-berikut
http://www.suara.com/news/2022/04/14/121500/karyawan-kontrak-apakah-dapat-thr-di-tahun-2022-ini-catat-penjelasan-selengkapnya-berikut
http://www.suara.com/news/2022/04/14/121500/karyawan-kontrak-apakah-dapat-thr-di-tahun-2022-ini-catat-penjelasan-selengkapnya-berikut
http://www.suara.com/news/2022/04/14/121500/karyawan-kontrak-apakah-dapat-thr-di-tahun-2022-ini-catat-penjelasan-selengkapnya-berikut
http://www.suara.com/news/2022/04/14/121500/karyawan-kontrak-apakah-dapat-thr-di-tahun-2022-ini-catat-penjelasan-selengkapnya-berikut
http://www.suara.com/news/2022/04/14/121500/karyawan-kontrak-apakah-dapat-thr-di-tahun-2022-ini-catat-penjelasan-selengkapnya-berikut
http://makassar.terkini.id/thr-2022-untuk-pegawai-baru-bagaimana-aturannya
http://makassar.terkini.id/thr-2022-untuk-pegawai-baru-bagaimana-aturannya
http://makassar.terkini.id/thr-2022-untuk-pegawai-baru-bagaimana-aturannya
http://makassar.terkini.id/thr-2022-untuk-pegawai-baru-bagaimana-aturannya
http://www.radarlamsel.com/thr-karyawan-wajib-dibayar-h-7
http://www.radarlamsel.com/thr-karyawan-wajib-dibayar-h-7
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33. 14 

April 

2022 

Hukatan Jambi 

Tagih Janji 

Menaker Revisi 

Aturan JHT | Bicara 

Apa Adanya 

Positive Detail.id DETAIL.ID, Jambi- Koordinator Daerah Federasi 

Kehutanan, Industri Umum, Pertanian, dan 

Perkebunan (Hukatan) Konfederasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi 

menagih janji Menteri Tenaga Kerja untuk 

merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Menurut 

Koordinator Daerah Federasi Hukatan Provinsi 

Jambi Masta Melda Aritonang, SH, hingga 

sekarang belum ada tanda-tanda Menteri 

Tenaga Kerja merevisi Permenaker tersebut. 

Masta Aritonang menambahkan, dengan belum 

adanya aturan resmi dari revisi Permenaker 

Nomor 2 Tahun 2022, anggota Hukatan Jambi 

yang ingin mencairkan JHT mengalami kendala. 

"Sudah lama, janjinya diucapkan 2 bulan lalu, 

tapi hingga sekarang belum juga persoalan 

pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dikembalikan 

ke aturan lama," ujar Masta Aritonang kepada 

detail, Kamis, 14 April 2022. 

34. 14 

April 

2022 

THR Pegawai Kena 

Pajak, Begini Cara 

Hitungnya 

Neutral Merdeka Bahwa THR apagila melewati Penghasilan Tidak 

Kena Pajak maka akan dipotong PPh pasal 21-

nya," ungkap akun tersebut. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan 

perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) paling lama 7 hari sebelum Lebaran 2022 

yang diatur melalui surat edaran Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022. Pemberian Tunjangan Hari 

Raya atau THR bagi pekerja/buruh merupakan 

upaya untuk memenuhi kebutuhan 

pekerja/buruh dan keluarganya dalam 

merayakan hari raya keagamaan. THR 

Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh 

yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan 

secara terus menerus atau lebih. THR diberikan 

kepada pekerja/buruh yang mempunyai 

hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan 

perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau 

perjanjian kerja waktu tertentu. 

35. 14 

April 

2022 

THR Pekerja dan 

Implementasinya 

Neutral Pikiran Rakyat Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) 

No. 6 Tahun 2016 Pengaturan THR Keagamaan 

Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan, yang 

dilengkapi dengan Surat Edaran Menaker No. 

M/1/HK.04/IV/2022 Perihal Pelaksanaan 

http://detail.id/2022/04/hukatan-jambi-tagih-janji-menaker-revisi-aturan-jht
http://detail.id/2022/04/hukatan-jambi-tagih-janji-menaker-revisi-aturan-jht
http://detail.id/2022/04/hukatan-jambi-tagih-janji-menaker-revisi-aturan-jht
http://detail.id/2022/04/hukatan-jambi-tagih-janji-menaker-revisi-aturan-jht
http://detail.id/2022/04/hukatan-jambi-tagih-janji-menaker-revisi-aturan-jht
http://www.merdeka.com/uang/thr-pegawai-kena-pajak-begini-cara-hitungannya.html
http://www.merdeka.com/uang/thr-pegawai-kena-pajak-begini-cara-hitungannya.html
http://www.merdeka.com/uang/thr-pegawai-kena-pajak-begini-cara-hitungannya.html
http://www.pikiran-rakyat.com/kolom/pr-014252162/thr-pekerja-dan-implementasinya
http://www.pikiran-rakyat.com/kolom/pr-014252162/thr-pekerja-dan-implementasinya
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Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi 

Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Pemerintah 

sendiri telah mengantisipasi potensi timbulnya 

masalah dalam pelaksanaan pembayaran THR 

keagamaan (2022), dengan membentuk Pos 

Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) 

ketenagakerjaan pelayanan konsultasi dan 

penegakan hukum THR di setiap provinsi. Untuk 

besaran THR ditentukan dalam pasal 3 ayat 1 

Permenaker No. 6 Tahun 2016 sebesar 1 (satu) 

bulan upah bagi mereka yang memiliki masa 

kerja setahun atau lebih dan yang baru bekerja 1 

(satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang 

dari 12 (dua belas) bulan, maka akan dihitung 

secara proporsional dengan rumus : masa kerja x 

1 bulan :12. Tentunya bilamana besaran THR 

telah diatur secara khusus dalam perjanjian 

kerja (PK), PP, ataupun PKB, atau kebiasaan yang 

telah dilakukan dan nilainya lebih besar daripada 

nilai THR keagamaan, maka dibayarkan sesuai 

PK,PP, PKB, atau kebiasaan dimaksud. 

36. 14 

April 

2022 

Aturan 

Pembayaran THR 

Lebaran, Karyawan 

Baru Belum Bekerja 

1 Tahun Dapat THR 

Berapa? 

Neutral Tribun Sulbar Status pekerja yang wajib mendapatkan THR 

tahun ini telah tercantum dalam Surat Edaran 

(SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 

(THR) Keagamaan Tahun 2022 bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan yang 

ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah. 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. Menaker Ida Fauziyah 

menyampaikan, secara khusus dirinya meminta 

kepada perusahaan yang kinerjanya tumbuh 

positif dan profitnya bagus agar memberikan 

THR lebih dari 1 bulan gaji kepada pekerja. 

Kedua, pekerja yang mempunyai masa kerja satu 

bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 

12 bulan, THR diberikan secara proporsional 

sesuai dengan penghitungan masa kerja dibagi 

12, dikali satu bulan upah. 

http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/14/aturan-pembayaran-thr-lebaran-karyawan-baru-belum-bekerja-1-tahun-dapat-thr-berapa
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/14/aturan-pembayaran-thr-lebaran-karyawan-baru-belum-bekerja-1-tahun-dapat-thr-berapa
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/14/aturan-pembayaran-thr-lebaran-karyawan-baru-belum-bekerja-1-tahun-dapat-thr-berapa
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/14/aturan-pembayaran-thr-lebaran-karyawan-baru-belum-bekerja-1-tahun-dapat-thr-berapa
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/14/aturan-pembayaran-thr-lebaran-karyawan-baru-belum-bekerja-1-tahun-dapat-thr-berapa
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/14/aturan-pembayaran-thr-lebaran-karyawan-baru-belum-bekerja-1-tahun-dapat-thr-berapa
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37. 14 

April 

2022 

Disnaker Kota 

Semarang Minta 

Perusahaan 

Bagikan THR H-7 

Lebaran 

Neutral Republik 

Merdeka Jateng 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang 

meminta kepada perusahaan yang ada di Kota 

Semarang untuk bisa menyerahkan tunjangan 

hari raya (THR) kepada para pekerja paling 

lambat tujuh hari atau H-7 sebelum Hari Raya 

Idul Fitri 1443 Hijriah. Sementara itu Disnaker 

juga mengeluarkan surat edaran pelaksanaan 

pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi 

pekerja atau buruh di wilayah Kota Semarang 

Nomor 560/1465/IV/2022 tanggal 6 April lalu. 

"Surat ini berdasarkan Surat Edaran Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022. Kita tekankan agar 

perusahaan memberikan THR secara penuh atau 

tidak dicicil," kata Kepala Disnaker Kota 

Semarang, Sutrisno, Kamis, (14/4). Hal ini sesuai 

dengan aturan perundang-undangan. 

38. 14 

April 

2022 

Disnakertrans 

Gandeng AP2TKI 

Cegah 

Pemberangkatan 

Non Prosedural 

Negative Suara Ntb "Mohon kerja sama yang baik antara 

Disnakertrans Provinsi, kabupaten dan kota dan 

AP2TKI 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 Barat, Selasa, 12 April 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. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu 

Aryadi, S.Sos, MH mengingatkan pentingnya 

penguatan kolaborasi dan sinergi antara Asosiasi 

Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia 

(AP2TKI) dengan Pemerintah Daerah. Untuk 

penempatan Malaysia, Disnakertrans Prov. 

39. 14 

April 

2022 

Ketentuan dan 

Kriteria Karyawan 

yang Berhak 

Mendapat THR 

Tahun 2022 

Positive Pikiran Rakyat Lantas, seperti apa ketentuan dan kriteria 

karyawan yang bisa mendapat THR tahun 2022?. 

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di 

http://www.rmoljawatengah.id/disnaker-kota-semarang-minta-perusahaan-bagikan-thr-h-7-lebaran
http://www.rmoljawatengah.id/disnaker-kota-semarang-minta-perusahaan-bagikan-thr-h-7-lebaran
http://www.rmoljawatengah.id/disnaker-kota-semarang-minta-perusahaan-bagikan-thr-h-7-lebaran
http://www.rmoljawatengah.id/disnaker-kota-semarang-minta-perusahaan-bagikan-thr-h-7-lebaran
http://www.rmoljawatengah.id/disnaker-kota-semarang-minta-perusahaan-bagikan-thr-h-7-lebaran
http://www.suarantb.com/disnakertrans-gandeng-ap2tki-cegah-pemberangkatan-non-prosedural
http://www.suarantb.com/disnakertrans-gandeng-ap2tki-cegah-pemberangkatan-non-prosedural
http://www.suarantb.com/disnakertrans-gandeng-ap2tki-cegah-pemberangkatan-non-prosedural
http://www.suarantb.com/disnakertrans-gandeng-ap2tki-cegah-pemberangkatan-non-prosedural
http://www.suarantb.com/disnakertrans-gandeng-ap2tki-cegah-pemberangkatan-non-prosedural
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-014252495/ketentuan-dan-kriteria-karyawan-yang-berhak-mendapat-thr-tahun-2022
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-014252495/ketentuan-dan-kriteria-karyawan-yang-berhak-mendapat-thr-tahun-2022
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-014252495/ketentuan-dan-kriteria-karyawan-yang-berhak-mendapat-thr-tahun-2022
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-014252495/ketentuan-dan-kriteria-karyawan-yang-berhak-mendapat-thr-tahun-2022
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-014252495/ketentuan-dan-kriteria-karyawan-yang-berhak-mendapat-thr-tahun-2022
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Perusahaan. Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi 

salah satu yang ditunggu-tunggu masyarakat 

Indonesia khususnya para karyawan. 

Kementerian Ketenagakerjaan telah 

menginstruksikan para pengusaha dan institusi 

untuk membayar THR kepada karyawannya 

secara penuh tanpa dicicil. 

40. 14 

April 

2022 

Tutut THR, Ribuan 

Karyawan Mogok 

Kerja 

Negative Suara Cirebon Ribuan karyawan PT Kreasi Garment Cirebon 

(KGC) yang berada di Desa Bojongnegara, 

Kecamatan Ciledug,Kabupaten Cirebon, 

melakukan aksi mogok kerja, Rabu (13/4/2022). 

Mogok kerja itu dilakukan dengan cara 

berkumpul di depan pabrik, tanpa satu 

karyawan pun yang masuk kerja. Salah seorang 

karyawan yang namanya enggan dikorankan 

mengungkapkan, yang menjadi pemicu sampai 

seluruh karyawan KGC melakukan aksi mogok 

kerja lantaran setiap tahun pihak perusahaan 

memberikan THR tidak sesuai Peraturan 

Kemenaker Nomor 6 Tahun 2016. "Ini terjadi 

setiap tahun dan tahun ini puncaknya, sehingga 

seluruh karyawan melakukan aksi mogok kerja. 

41. 14 

April 

2022 

Disperinaker 

Bojonegoro Buka 

Posko Pengaduan 

Pekerja Terkait THR 

Negative Suara Banyuurip Menindaklanjuti SE itu, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (Dinperinaker) Bojonegoro, Jawa 

Timur membuka posko pengaduan pekerja jika 

hak tersebut tidak dipenuhi perusahaan. Kabid 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinperinaker 

Bojonegoro Slamet menjelaskan, jumlah 

perusahaan di Bojonegoro sebanyak 1.424. 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sudah 

menerbitkan surat edaran (SE) tentang 

pencairan tunjangan hari raya (THR) 2022. 

Rinciannya, perusahaan kecil sebanyak 1.231 

perusahaan, menengah 153, dan perusahaan 

besar 40. 

42. 14 

April 

2022 

Desak 300 

Perusahaan di Kota 

Pasuruan Penuhi 

THR 

Negative Radar Bromo Di Kota Pasuruan, ada 300 perusahaan yang 

wajib membayar THR untuk karyawannya 

sebelum lebaran nanti. Di Kota Pasuruan, ada 

300 perusahaan yang wajib membayar THR 

untuk karyawannya sebelum lebaran nanti. 

Perusahaan-perusahaan yang ada di Kota 

Pasuruan diwanti-wanti agar tak luput 

membayar tunjangan hari raya (THR) menjelang 

http://suaracirebon.com/2022/04/14/tutut-thr-ribuan-karyawan-mogok-kerja
http://suaracirebon.com/2022/04/14/tutut-thr-ribuan-karyawan-mogok-kerja
http://suaracirebon.com/2022/04/14/tutut-thr-ribuan-karyawan-mogok-kerja
http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/disperinaker-bojonegoro-buka-posko-pengaduan-pekerja-terkait-thr
http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/disperinaker-bojonegoro-buka-posko-pengaduan-pekerja-terkait-thr
http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/disperinaker-bojonegoro-buka-posko-pengaduan-pekerja-terkait-thr
http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/disperinaker-bojonegoro-buka-posko-pengaduan-pekerja-terkait-thr
http://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/14/04/2022/desak-300-perusahaan-di-kota-pasuruan-penuhi-thr
http://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/14/04/2022/desak-300-perusahaan-di-kota-pasuruan-penuhi-thr
http://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/14/04/2022/desak-300-perusahaan-di-kota-pasuruan-penuhi-thr
http://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/14/04/2022/desak-300-perusahaan-di-kota-pasuruan-penuhi-thr
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Idul Fitri. Pemkot Pasuruan bahkan membuka 

posko pengaduan. 

43. 14 

April 

2022 

Serikat Buruh 

Minta Perusahaan 

Bayar THR Sepekan 

Sebelum Lebaran 

Neutral Idn Times Jabar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa 

Barat (Jawa Barat) meminta perusahaan dapat 

membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada 

buruh sepekan sebelum lebaran. Perusahaan 

yang tidak membayar THR diberikan sanksi 

administratif dari teguran tertulis sampai 

dengan pencabutan izin usaha," katanya. 

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu 

Astutik mengatakan, sejauh ini Apindo sudah 

menginstruksikan agar para anggotanya bisa 

memberikan THR sesuai aturan tersebut. Roy 

Jinto, Ketua DPD KSPSI Jawa Barat mengatakan, 

selain sesuai aturan, hal ini juga sudah 

berdasarkan arahan dari Pimpinan Pusat 

Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan 

Kulit- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP 

TSK-SPSI). 

44. 14 

April 

2022 

Kemnaker: Pekerja 

PKWT berhak 

mendapatkan THR 

keagamaan 

Positive Antara Sulteng Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk 

mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Namun, dia mengingatkan terdapat 

persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun 

PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah 

memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka 

berhak mendapatkan THR satu bulan upah. 

Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja 

Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker, 

Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari 

Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 

Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT 

berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu (PKWTT). Kalau sekarang 

baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak 

atas tunjangan hari raya keagamaan," ujar Sri 

dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina 

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker. 

http://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis-zilkhairil/serikat-buruh-minta-perusahaan-bayar-thr-sepekan-sebelum-lebaran
http://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis-zilkhairil/serikat-buruh-minta-perusahaan-bayar-thr-sepekan-sebelum-lebaran
http://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis-zilkhairil/serikat-buruh-minta-perusahaan-bayar-thr-sepekan-sebelum-lebaran
http://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis-zilkhairil/serikat-buruh-minta-perusahaan-bayar-thr-sepekan-sebelum-lebaran
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
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45. 14 

April 

2022 

Kemnaker: Pekerja 

PKWT berhak 

mendapatkan THR 

keagamaan 

Positive Antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk 

mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Namun, dia mengingatkan terdapat 

persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun 

PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah 

memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka 

berhak mendapatkan THR satu bulan upah. 

Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja 

Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker, 

Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari 

Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 

Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT 

berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu (PKWTT). Kalau sekarang 

baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak 

atas tunjangan hari raya keagamaan," ujar Sri 

dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina 

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker. 

46. 14 

April 

2022 

Habis Kontrak 

Sebelum Hari Raya 

Apakah Dapat 

THR? Ini Penjelasan 

Resmi dari 

Kemnaker 

Neutral Suara.com Menjelang lebaran ada beberapa hal yang 

dinantikan, misalnya pulang kampung untuk 

bertemu keluarga, momen belanja lebaran, dan 

tentu saja THR atau Tunjangan Hari Raya. Habis 

kontrak sebelum hari raya apakah dapat THR? 2. 

THR juga diberikan kepada 

karyawan/pekerja/buruh yang mempunyai masa 

kerja 1 bulan tetapi kurang dari 12 bulan masa 

kerja dengan nilai atau besaran yang 

proporsional sesaui masa kerjanya sesuai 

dengan Pasal 3 Ayat 1 huruf b Permenaker 

6/2016. Demikian itu penjelasan singkat terkait 

dengan pertanyaan habis kontrak sebelum hari 

raya apakah dapat THR? 

47. 14 

April 

2022 

Kemnaker: Pekerja 

PKWT berhak 

mendapatkan THR 

keagamaan 

Positive Antara Riau Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk 

mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Namun, dia mengingatkan terdapat 

persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun 

PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah 

http://www.antaranews.com/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://www.antaranews.com/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://www.antaranews.com/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://www.antaranews.com/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://www.suara.com/news/2022/04/14/131000/habis-kontrak-sebelum-hari-raya-apakah-dapat-thr-ini-penjelasan-resmi-dari-kemnaker
http://www.suara.com/news/2022/04/14/131000/habis-kontrak-sebelum-hari-raya-apakah-dapat-thr-ini-penjelasan-resmi-dari-kemnaker
http://www.suara.com/news/2022/04/14/131000/habis-kontrak-sebelum-hari-raya-apakah-dapat-thr-ini-penjelasan-resmi-dari-kemnaker
http://www.suara.com/news/2022/04/14/131000/habis-kontrak-sebelum-hari-raya-apakah-dapat-thr-ini-penjelasan-resmi-dari-kemnaker
http://www.suara.com/news/2022/04/14/131000/habis-kontrak-sebelum-hari-raya-apakah-dapat-thr-ini-penjelasan-resmi-dari-kemnaker
http://www.suara.com/news/2022/04/14/131000/habis-kontrak-sebelum-hari-raya-apakah-dapat-thr-ini-penjelasan-resmi-dari-kemnaker
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
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memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka 

berhak mendapatkan THR satu bulan upah. 

Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja 

Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker, 

Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari 

Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 

Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT 

berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu (PKWTT). Kalau sekarang 

baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak 

atas tunjangan hari raya keagamaan," ujar Sri 

dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina 

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker. 

48. 14 

April 

2022 

Kawal Pembayaran 

THR Hari Raya Idul 

Fitri 1443 H , 

Kemnaker Buka 

Layanan 

Pengaduan 

Berbasis Web 

Neutral Priangantimur Untuk mengawal pemberian Tunjangan Hari 

Raya (THR) Keagamaan di Tahun 2022. 

Pengawalan aplikasi pengaduan THR keagamaan 

tahun 2022 untuk pelaksanaan pembayaran THR 

2022 dari pengusaha kepada pekerja/buruh 

melalui https://poskothr.kemnaker.go.id. 

Menurut Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, 

Haiyani Rumondang menyebut, layanan posko 

pengaduan THR berbasis web ini dibuat untuk 

mengantisipasi terjadinya keluhan, 

ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam 

pelaksanaan pembayaran THR keagamaan yang 

dilakukan secara mandiri, individu dan terjamin 

privacy para pengadu. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan 

sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan 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," 

kata Haiyani Rumondang dikutip 

priangantimurnews.pikiran-rakyat.com dari 

Instagram @kemenaker Kamis 14 April 2022. 

49. 14 

April 

2022 

Kemnaker: Pekerja 

PKWT berhak 

mendapatkan THR 

keagamaan 

Positive Antara Papua Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk 

mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Namun, dia mengingatkan terdapat 

http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224252692/kawal-pembayaran-thr-hari-raya-idul-fitri-1443-h-kemnaker-buka-layanan-pengaduan-berbasis-web
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224252692/kawal-pembayaran-thr-hari-raya-idul-fitri-1443-h-kemnaker-buka-layanan-pengaduan-berbasis-web
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224252692/kawal-pembayaran-thr-hari-raya-idul-fitri-1443-h-kemnaker-buka-layanan-pengaduan-berbasis-web
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224252692/kawal-pembayaran-thr-hari-raya-idul-fitri-1443-h-kemnaker-buka-layanan-pengaduan-berbasis-web
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224252692/kawal-pembayaran-thr-hari-raya-idul-fitri-1443-h-kemnaker-buka-layanan-pengaduan-berbasis-web
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224252692/kawal-pembayaran-thr-hari-raya-idul-fitri-1443-h-kemnaker-buka-layanan-pengaduan-berbasis-web
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224252692/kawal-pembayaran-thr-hari-raya-idul-fitri-1443-h-kemnaker-buka-layanan-pengaduan-berbasis-web
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
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persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun 

PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah 

memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka 

berhak mendapatkan THR satu bulan upah. 

Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja 

Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker, 

Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari 

Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 

Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT 

berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu (PKWTT). Kalau sekarang 

baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak 

atas tunjangan hari raya keagamaan," ujar Sri 

dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina 

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker. 

50. 14 

April 

2022 

Kemnaker 

Tegaskan Karyawan 

Kontrak Berhak 

Dapat THR | 

Pilar.ID 

Positive Pilar Terkait dengan hak karyawan untuk 

mendapatkan THR, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan 

bahwa bukan hanya pekerja tetap saja yang 

mendapatkan THR. Menjelang Hari Raya Lebaran 

Idul Fitri 1443 Hijriah, sebagian besar karyawan 

dan pekerja di Indonesia sama-sama menunggu 

pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Sehingga, 

THR menjadi penting untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan di masa tersebut. Namun, 

para karyawan kontrak dengan skema Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) juga memiliki hak 

untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan. 

51. 14 

April 

2022 

Kemnaker: Pekerja 

Kontrak Berhak 

Dapat THR 

Positive Okezone Hal itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran 

Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 

2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk 

mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Koordinator Norma Pengupahan, 

Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Sri Astuti mengatakan bahwa dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 

Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT 

http://www.pilar.id/kemnaker-tegaskan-karyawan-kontrak-berhak-dapat-thr
http://www.pilar.id/kemnaker-tegaskan-karyawan-kontrak-berhak-dapat-thr
http://www.pilar.id/kemnaker-tegaskan-karyawan-kontrak-berhak-dapat-thr
http://www.pilar.id/kemnaker-tegaskan-karyawan-kontrak-berhak-dapat-thr
http://www.pilar.id/kemnaker-tegaskan-karyawan-kontrak-berhak-dapat-thr
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2579016/kemnaker-pekerja-kontrak-berhak-dapat-thr
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2579016/kemnaker-pekerja-kontrak-berhak-dapat-thr
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2579016/kemnaker-pekerja-kontrak-berhak-dapat-thr
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berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu (PKWTT). Namun, dia 

mengingatkan terdapat persyaratan agar 

pekerja, baik PKWT maupun PKWTT untuk 

mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa 

kerja 12 bulan atau lebih, maka berhak 

mendapatkan THR satu bulan upah. 

52. 14 

April 

2022 

Kemnaker: Pekerja 

PKWT berhak 

mendapatkan THR 

keagamaan 

Positive Antara Bengkulu memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk 

mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Namun, dia mengingatkan terdapat 

persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun 

PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah 

memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka 

berhak mendapatkan THR satu bulan upah. 

Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja 

Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker, 

Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari 

Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 

Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT 

berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu (PKWTT). Kalau sekarang 

baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak 

atas tunjangan hari raya keagamaan," ujar Sri 

dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina 

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker. 

53. 14 

April 

2022 

Pekerja Kontrak 

Berhak Terima THR 

Lebaran, Ini 

Hitungannya 

Positive Merdeka Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk 

mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Seperti tertuang dalam dinyatakan 

bahwa pekerja PKWT berhak atas THR, sama 

seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

(PKWTT). Namun, dia mengingatkan terdapat 

persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun 

PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah 

memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka 

berhak mendapatkan THR satu bulan upah. Bagi 

pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 

bulan juga berhak mendapatkan THR, meski 

http://bengkulu.antaranews.com/berita/229769/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://bengkulu.antaranews.com/berita/229769/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://bengkulu.antaranews.com/berita/229769/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://bengkulu.antaranews.com/berita/229769/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://www.merdeka.com/peristiwa/pekerja-kontrak-berhak-terima-thr-lebaran-ini-hitungannya.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/pekerja-kontrak-berhak-terima-thr-lebaran-ini-hitungannya.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/pekerja-kontrak-berhak-terima-thr-lebaran-ini-hitungannya.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/pekerja-kontrak-berhak-terima-thr-lebaran-ini-hitungannya.html
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diberikan secara proporsional dengan 

penghitungan tertentu. 

54. 14 

April 

2022 

Terbakarnya TP 5 

Ingatkan 

Masyarakat Soal K3 

di Gedung 

Perkantoran 

Positive Lentera Today Kejadian terbakarnya Tunjungan Plaza 5, 

mengingatkan banyak orang terkait Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) dalam gedung 

perkantoran. Praktisi health, safety, and 

evironment (HSE)/K3 Pakar Fire Assement, 

Yupiter Adi Parwayoga menyampaikan melalui 

siaran radio, Kamis (14/4/2022), bahwa faktor 

kebakaran gedung sebenarnya sudah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor Satu Tahun 1970 

tentang K3, serta Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang sistem 

proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung. 

Standar K3, harusnya menjadi salah satu faktor 

utama dalam SOP untuk mendapatkan izin 

pendirian gedung. "Ada proteksi aktif seperti 

penyediaan evakuasi titik kumpul aman, 

pemberitahuan evakuasi, dan safety briefing 

tentang K3 berupa penyediaan banner petunjuk 

arah evakuasi maupun penyampaian secara 

langsung. 

55. 14 

April 

2022 

Sosialisasi Aplikasi 

Posko Pengaduan 

THR dalam Kawal 

Pelaksanaan THR 

2022 

Negative Sindikat Post 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 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 

http://lenteratoday.com/terbakarnya-tp-5-ingatkan-masyarakat-soal-k3-di-gedung-perkantoran
http://lenteratoday.com/terbakarnya-tp-5-ingatkan-masyarakat-soal-k3-di-gedung-perkantoran
http://lenteratoday.com/terbakarnya-tp-5-ingatkan-masyarakat-soal-k3-di-gedung-perkantoran
http://lenteratoday.com/terbakarnya-tp-5-ingatkan-masyarakat-soal-k3-di-gedung-perkantoran
http://lenteratoday.com/terbakarnya-tp-5-ingatkan-masyarakat-soal-k3-di-gedung-perkantoran
http://sindikatpost.com/2022/04/14/sosialisasi-aplikasi-posko-pengaduan-thr-dalam-kawal-pelaksanaan-thr-2022
http://sindikatpost.com/2022/04/14/sosialisasi-aplikasi-posko-pengaduan-thr-dalam-kawal-pelaksanaan-thr-2022
http://sindikatpost.com/2022/04/14/sosialisasi-aplikasi-posko-pengaduan-thr-dalam-kawal-pelaksanaan-thr-2022
http://sindikatpost.com/2022/04/14/sosialisasi-aplikasi-posko-pengaduan-thr-dalam-kawal-pelaksanaan-thr-2022
http://sindikatpost.com/2022/04/14/sosialisasi-aplikasi-posko-pengaduan-thr-dalam-kawal-pelaksanaan-thr-2022
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provinsi/kabupaten/kota, pada Rabu 

(13/4/2022). "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. 

56. 14 

April 

2022 

Kemnaker ingatkan 

terdapat denda jika 

perusahaan 

terlambat bayar 

THR 

Negative Antara Sulteng Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan 

hari raya (THR) harus dibayarkan paling lambat 

tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan 

keterlambatan dapat membuat perusahaan 

terkena denda. Dalam aturan tersebut 

dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat 

membayar THR dapat dikenai denda sebesar 

lima persen dari total THR yang harus 

dibayarkan. Namun, ketika pembayaran 

dilakukan terlambat maka terdapat konsekuensi 

seperti yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang 

Pengupahan. Untuk perusahaan yang sama 

sekali tidak memberikan THR, maka terdapat 

sanksi dimulai dari teguran tertulis yang 

diberikan oleh pengawas ketenagakerjaan. 

57. 14 

April 

2022 

Kemnaker ingatkan 

terdapat denda jika 

perusahaan 

terlambat bayar 

THR 

Negative Antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan 

hari raya (THR) harus dibayarkan paling lambat 

tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan 

keterlambatan dapat membuat perusahaan 

terkena denda. Dalam aturan tersebut 

dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat 

membayar THR dapat dikenai denda sebesar 

lima persen dari total THR yang harus 

dibayarkan. Namun, ketika pembayaran 

dilakukan terlambat maka terdapat konsekuensi 

seperti yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang 

Pengupahan. Untuk perusahaan yang sama 

sekali tidak memberikan THR, maka terdapat 

sanksi dimulai dari teguran tertulis yang 

diberikan oleh pengawas ketenagakerjaan. 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://www.antaranews.com/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://www.antaranews.com/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://www.antaranews.com/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://www.antaranews.com/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://www.antaranews.com/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
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58. 14 

April 

2022 

Kemnaker : Pekerja 

PKWT berhak 

mendapatkan THR 

keagamaan 

Positive Antara Yogya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk 

mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Koordinator Norma Pengupahan, 

Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual yang 

diikuti dari Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa 

dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa 

pekerja PKWT berhak atas THR, sama seperti 

perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). 

Kalau sekarang baik PKWT maupun PKWTT 

semuanya berhak atas tunjangan hari raya 

keagamaan," ujar Sri dalam diskusi yang 

diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan Kemnaker. Namun, dia 

mengingatkan terdapat persyaratan agar 

pekerja, baik PKWT maupun PKWTT untuk 

mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa 

kerja 12 bulan atau lebih, maka berhak 

mendapatkan THR satu bulan upah. 

59. 14 

April 

2022 

Kemnaker: Pekerja 

PKWT Berhak 

Mendapatkan THR 

Keagamaan 

Positive Tvonenews Hal itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran 

Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 

2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) 

memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk 

mendapatkan tunjangan hari raya ( THR ) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Koordinator Norma Pengupahan, 

Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual yang 

diikuti dari Jakarta, Kamis (14/4/2022), 

mengatakan bahwa dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 

dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas 

THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu (PKWTT). Namun, dia mengingatkan 

terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT 

maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, 

seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau 

http://jogja.antaranews.com/berita/546233/kemnaker--pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://jogja.antaranews.com/berita/546233/kemnaker--pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://jogja.antaranews.com/berita/546233/kemnaker--pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://jogja.antaranews.com/berita/546233/kemnaker--pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://www.tvonenews.com/ekonomi/36299-kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://www.tvonenews.com/ekonomi/36299-kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://www.tvonenews.com/ekonomi/36299-kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
http://www.tvonenews.com/ekonomi/36299-kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-mendapatkan-thr-keagamaan
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lebih, maka berhak mendapatkan THR satu 

bulan upah. 

60. 14 

April 

2022 

Bayar THR Penuh 

dan Tepat Waktu 

Positive Infopublik.id Menurut anggota Komisi B DPRD Palangka Raya, 

Jumatni, dalam aturan pemerintah telah 

mewajibkan setiap perusahaan untuk membayar 

penuh THR, sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 

2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau 

Buruh. Karena THR adalah hak karyawan atau 

pekerja, dan wajib dibayar penuh 100 persen," 

katanya. Terlepas dari itu Jumatni meminta 

pemerintah mengawasi dan memantau secara 

langsung pemberian THR oleh perusahaan. 

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) telah 

diatur melalui ketentuan pemerintah. 

61. 14 

April 

2022 

Catat dan Ingat! 

Pekerja PKWT 

Berhak Dapat THR 

Positive Fajar Indonesia Buruh atau Pekerja PKWT Berhak Dapat THR-

Khanif Lutfi-dok fin.co.id. JAKARTA, FIN.CO.ID- 

Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) tetap berhak menerima tunjangan hari 

raya (THR). Koordinator Norma Pengupahan, 

Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Sri Astuti mengatakan dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 

Tahun 2016 dinyatakan pekerja PKWT berhak 

atas THR, sama seperti perjanjian kerja waktu 

tidak tertentu (PKWTT). Hal itu juga ditegaskan 

dalam Surat Edaran Menaker Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. Hal ini sesuai 

dengan peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku. 

62. 14 

April 

2022 

Aturan Baru, 

Pembayaran THR di 

Boyolali Tak Boleh 

Dicicil 

Neutral Joglo Semar 

News 

"Jadi tak boleh dicicil, ini yang berebda dengan 

pembayaran THR pada tahun lalu" ujar Kepala 

Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Dinkopnaker) 

Boyolali, Arief Wardianta, Kamis (14/4/2022). 

Pemkab Boyolali menyebarkan surat edaran 

terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan ke perusahaan- perusahaan. Sesuai 

aturan baru Kemenaker, pembayaran THR harus 

dilakukan serentak. Prinsipnya, THR diberikan 

paling lambat H-7 lebaran. 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/624761/bayar-thr-penuh-dan-tepat-waktu
http://infopublik.id/kategori/nusantara/624761/bayar-thr-penuh-dan-tepat-waktu
http://fin.co.id/read/94026/Catat-dan-Ingat-Pekerja-PKWT-Berhak-Dapat-THR
http://fin.co.id/read/94026/Catat-dan-Ingat-Pekerja-PKWT-Berhak-Dapat-THR
http://fin.co.id/read/94026/Catat-dan-Ingat-Pekerja-PKWT-Berhak-Dapat-THR
http://joglosemarnews.com/2022/04/aturan-baru-pembayaran-thr-di-boyolali-tak-boleh-dicicil
http://joglosemarnews.com/2022/04/aturan-baru-pembayaran-thr-di-boyolali-tak-boleh-dicicil
http://joglosemarnews.com/2022/04/aturan-baru-pembayaran-thr-di-boyolali-tak-boleh-dicicil
http://joglosemarnews.com/2022/04/aturan-baru-pembayaran-thr-di-boyolali-tak-boleh-dicicil
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63. 14 

April 

2022 

Kemenaker: 

Pekerja PKWT 

Berhak Dapat THR 

Keagamaan 

Positive Republika Hal itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran 

Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 

2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk 

mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa 

pekerja PKWT berhak atas THR, sama seperti 

perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). 

Namun, dia mengingatkan terdapat persyaratan 

agar pekerja, baik PKWT maupun PKWTT untuk 

mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa 

kerja 12 bulan atau lebih, maka berhak 

mendapatkan THR satu bulan upah. 

64. 14 

April 

2022 

Disnakerkukm Kota 

Madiun Wajibkan 

Perusahaan 

Berikan THR 

Neutral Realita - Pemkot Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

(Disnakerkukm) meminta seluruh perusahaan 

untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) 

keagamaan tepat waktu kepada karyawannya. 

Mediator Hubungan Industrial Muda/Sub 

Koordinator Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial, Disnakerkukm Kota Madiun, 

Hari Aprianto mengatakan, pemberian THR 

tahun ini berbeda dibanding tahun lalu. Untuk 

itu, pihaknya mengimbau pengusaha di Kota 

Madiun dapat memberikan hak-hak pekerja 

sesuai aturan yang ada. Secara keseluruhan ada 

715 perusahaan berskala kecil, sedang dan besar 

di Kota Madiun dengan total karyawan sekitar 

14.000 orang. 

65. 14 

April 

2022 

Kemnaker ingatkan 

terdapat denda jika 

perusahaan 

terlambat bayar 

THR 

Negative Antara Jatim Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan 

hari raya (THR) harus dibayarkan paling lambat 

tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan 

keterlambatan dapat membuat perusahaan 

terkena denda. Tangkapan layar Koordinator 

Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu 

Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti 

dalam diskusi virtual terkait THR yang diikuti dari 

Jakarta, Kamis (14/4/2022) (ANTARA/Prisca 

http://republika.co.id/berita/rabiho428/kemenaker-pekerja-pkwt-berhak-dapat-thr-keagamaan
http://republika.co.id/berita/rabiho428/kemenaker-pekerja-pkwt-berhak-dapat-thr-keagamaan
http://republika.co.id/berita/rabiho428/kemenaker-pekerja-pkwt-berhak-dapat-thr-keagamaan
http://republika.co.id/berita/rabiho428/kemenaker-pekerja-pkwt-berhak-dapat-thr-keagamaan
http://realita.co/baca-9218-disnakerkukm-kota-madiun-wajibkan-perusahaan-berikan-thr
http://realita.co/baca-9218-disnakerkukm-kota-madiun-wajibkan-perusahaan-berikan-thr
http://realita.co/baca-9218-disnakerkukm-kota-madiun-wajibkan-perusahaan-berikan-thr
http://realita.co/baca-9218-disnakerkukm-kota-madiun-wajibkan-perusahaan-berikan-thr
http://jatim.antaranews.com/berita/593721/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://jatim.antaranews.com/berita/593721/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://jatim.antaranews.com/berita/593721/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://jatim.antaranews.com/berita/593721/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://jatim.antaranews.com/berita/593721/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
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Triferna). Dalam aturan tersebut dinyatakan 

bahwa pengusaha yang terlambat membayar 

THR dapat dikenai denda sebesar lima persen 

dari total THR yang harus dibayarkan. Namun, 

ketika pembayaran dilakukan terlambat maka 

terdapat konsekuensi seperti yang tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 

2021 tentang Pengupahan. Untuk perusahaan 

yang sama sekali tidak memberikan THR, maka 

terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis 

yang diberikan oleh pengawas ketenagakerjaan. 

66. 14 

April 

2022 

Tera Data Indonusa 

Siap Lahirkan 

50.000 

Teknopreneur 

Melalui Program 

Sentra Digital SMK 

Positive Suara.com Program ini terbuka bagi seluruh generasi muda 

yang memiliki visi sama seperti kami untuk 

membangun ekosistem Teknopreneur di 

Indonesia. Hal tersebut melatarbelakangi PT 

Tera Data Indonusa (TDI) berkomitmen untuk 

mendorong peningkatan angka wirausaha di 

Indonesia khususnya Teknopreneur melalui 

program Sentra Digital SMK. TDI menargetkan 

kerja sama melalui penandatanganan sebanyak 

1.000 SMK, harapannya dari 1 SMK dapat 

melahirkan 50 entrepreneur di bidang IT, 

sehingga target TDI adalah bisa menciptakan 

50,000 Teknopreneur dari program Sentra 

Digital ini. Program sentra ini menjadi sebuah 

wadah yang mumpuni bagi siswa/i yang ingin 

mengasah kemampuan menjadi seorang 

teknopreneur. 

67. 14 

April 

2022 

Kemnaker ingatkan 

terdapat denda jika 

perusahaan 

terlambat bayar 

THR 

Negative Antara Papua Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan 

hari raya (THR) harus dibayarkan paling lambat 

tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan 

keterlambatan dapat membuat perusahaan 

terkena denda. Dalam aturan tersebut 

dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat 

membayar THR dapat dikenai denda sebesar 

lima persen dari total THR yang harus 

dibayarkan. Namun, ketika pembayaran 

dilakukan terlambat maka terdapat konsekuensi 

seperti yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang 

Pengupahan. Untuk perusahaan yang sama 

sekali tidak memberikan THR, maka terdapat 

http://www.suara.com/bisnis/2022/04/14/140358/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-melalui-program-sentra-digital-smk
http://www.suara.com/bisnis/2022/04/14/140358/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-melalui-program-sentra-digital-smk
http://www.suara.com/bisnis/2022/04/14/140358/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-melalui-program-sentra-digital-smk
http://www.suara.com/bisnis/2022/04/14/140358/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-melalui-program-sentra-digital-smk
http://www.suara.com/bisnis/2022/04/14/140358/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-melalui-program-sentra-digital-smk
http://www.suara.com/bisnis/2022/04/14/140358/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-melalui-program-sentra-digital-smk
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
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sanksi dimulai dari teguran tertulis yang 

diberikan oleh pengawas ketenagakerjaan. 

68. 14 

April 

2022 

Kemnaker: Pekerja 

PKWT miliki hak 

untuk dapatkan 

THR keagamaan 

Neutral Antara 

Megapolitan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk 

mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Namun, dia mengingatkan terdapat 

persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun 

PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah 

memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka 

berhak mendapatkan THR satu bulan upah. Bagi 

pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 

bulan juga berhak mendapatkan THR, meski 

diberikan secara proporsional dengan 

penghitungan tertentu. Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan 

Jaminan Sosial Kemnaker, Sri Astuti dalam 

diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis, 

mengatakan bahwa dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 

dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas 

THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu (PKWTT). 

69. 14 

April 

2022 

Kemnaker ingatkan 

terdapat denda jika 

perusahaan 

terlambat bayar 

THR 

Negative Antara Riau Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan 

hari raya (THR) harus dibayarkan paling lambat 

tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan 

keterlambatan dapat membuat perusahaan 

terkena denda. Dalam aturan tersebut 

dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat 

membayar THR dapat dikenai denda sebesar 

lima persen dari total THR yang harus 

dibayarkan. Namun, ketika pembayaran 

dilakukan terlambat maka terdapat konsekuensi 

seperti yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang 

Pengupahan. Untuk perusahaan yang sama 

sekali tidak memberikan THR, maka terdapat 

sanksi dimulai dari teguran tertulis yang 

diberikan oleh pengawas ketenagakerjaan. 

http://megapolitan.antaranews.com/berita/186185/kemnaker-pekerja-pkwt-miliki-hak-untuk-dapatkan-thr-keagamaan
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186185/kemnaker-pekerja-pkwt-miliki-hak-untuk-dapatkan-thr-keagamaan
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186185/kemnaker-pekerja-pkwt-miliki-hak-untuk-dapatkan-thr-keagamaan
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186185/kemnaker-pekerja-pkwt-miliki-hak-untuk-dapatkan-thr-keagamaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
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70. 14 

April 

2022 

Ini Daftar Karyawan 

Yang Dapat THR 

2022 | Surya Kepri 

Neutral Surya Kepri Adapun ketentuan mengenai daftar karyawan 

dapat THR 2022 ini sudah tertuang berdasarkan 

Surat Edaran (SE) Nomor M/3/1/HK.04/IV/2022 

tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. Daftar Karyawan 

Dapat THR 2022. Ketentuan karyawan yang 

berhak dapat THR 2022:. Kementerian 

Ketenagakerjaan menyampaikan instruksi bagi 

para pengusaha untuk membayarkan Tunjangan 

Hari Raya (THR) kepada karyawannya secara 

penuh tanpa dicicil. 

71. 14 

April 

2022 

APPI: Ada Klub Liga 

3 Gaji Pemain 

Rp250 Ribu Per 

Tahun Masih 

Nunggak 

Negative Suara.com Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia 

(APPI) memberikan kabar mengejutkan. APPI 

masih menunggu itikad baik dari klub tersebut 

menyelesaikan masalah secara kekeluargaan 

untuk melunasi kewajibannya. Jadi, mudah-

mudahan yang berutang sadar," kata Deputy 

Chief Executive APPI, Gotcha Michel kepada 

awak media beberapa waktu lalu. Bagi APPI 

upah Rp250 ribu per tahun amat sangat tidak 

layak apalagi sampai ditunggak. 

72. 14 

April 

2022 

Kemnaker tegaskan 

terdapat denda jika 

perusahaan 

terlambat bayar 

THR 

Negative Antara Lampung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menegaskan bahwa pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) harus dibayarkan paling lambat tujuh 

hari sebelum hari raya keagamaan dan 

keterlambatan dapat membuat perusahaan 

terkena denda. Dalam aturan tersebut 

dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat 

membayar THR dapat dikenai denda sebesar 

lima persen dari total THR yang harus 

dibayarkan. Namun, ketika pembayaran 

dilakukan terlambat maka terdapat konsekuensi 

seperti yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang 

Pengupahan. Untuk perusahaan yang sama 

sekali tidak memberikan THR, maka terdapat 

sanksi dimulai dari teguran tertulis yang 

diberikan oleh pengawas ketenagakerjaan. 

73. 14 

April 

2022 

THR Wajib 

Dibayarkan 

Maksimal H-7 

Lebaran, 

Perusahaan Bisa 

Negative Fajar Indonesia Buruh atau Pekerja PKWT Berhak Dapat THR-

Khanif Lutfi-dok fin.co.id. JAKARTA, FIN.CO.ID- 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

mengingatkan pembayaran tunjangan hari raya 

(THR) harus dibayarkan paling lambat tujuh hari 

http://suryakepri.com/2022/04/14/ini-daftar-karyawan-yang-dapat-thr-2022
http://suryakepri.com/2022/04/14/ini-daftar-karyawan-yang-dapat-thr-2022
http://suryakepri.com/2022/04/14/ini-daftar-karyawan-yang-dapat-thr-2022
http://www.suara.com/bola/2022/04/14/141452/appi-ada-klub-liga-3-gaji-pemain-rp250-ribu-per-tahun-masih-nunggak
http://www.suara.com/bola/2022/04/14/141452/appi-ada-klub-liga-3-gaji-pemain-rp250-ribu-per-tahun-masih-nunggak
http://www.suara.com/bola/2022/04/14/141452/appi-ada-klub-liga-3-gaji-pemain-rp250-ribu-per-tahun-masih-nunggak
http://www.suara.com/bola/2022/04/14/141452/appi-ada-klub-liga-3-gaji-pemain-rp250-ribu-per-tahun-masih-nunggak
http://www.suara.com/bola/2022/04/14/141452/appi-ada-klub-liga-3-gaji-pemain-rp250-ribu-per-tahun-masih-nunggak
http://lampung.antaranews.com/berita/616429/kemnaker-tegaskan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://lampung.antaranews.com/berita/616429/kemnaker-tegaskan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://lampung.antaranews.com/berita/616429/kemnaker-tegaskan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://lampung.antaranews.com/berita/616429/kemnaker-tegaskan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://lampung.antaranews.com/berita/616429/kemnaker-tegaskan-terdapat-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://fin.co.id/read/94030/THR-Wajib-Dibayarkan-Maksimal-H-7-Lebaran-Perusahaan-Bisa-Didenda-Kalau-Telat-Segini-Besarannya
http://fin.co.id/read/94030/THR-Wajib-Dibayarkan-Maksimal-H-7-Lebaran-Perusahaan-Bisa-Didenda-Kalau-Telat-Segini-Besarannya
http://fin.co.id/read/94030/THR-Wajib-Dibayarkan-Maksimal-H-7-Lebaran-Perusahaan-Bisa-Didenda-Kalau-Telat-Segini-Besarannya
http://fin.co.id/read/94030/THR-Wajib-Dibayarkan-Maksimal-H-7-Lebaran-Perusahaan-Bisa-Didenda-Kalau-Telat-Segini-Besarannya
http://fin.co.id/read/94030/THR-Wajib-Dibayarkan-Maksimal-H-7-Lebaran-Perusahaan-Bisa-Didenda-Kalau-Telat-Segini-Besarannya
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Didenda Kalau 

Telat, Segini 

Besarannya 

sebelum Idulfitri 1443 Hijriah. Lalu, terdapat 

denda bagi perusahaan yang terlambat 

membayar THR pegawainya. "Pemerintah 

membuat kebijakan bahwa THR ini adalah 

pendapatan non-upah yang sifatnya wajib 

diberikan oleh pemberi kerja menjelang hari 

raya keagamaan. Kewajiban itu timbul ada 

batasannya, H-7 itu terakhir harus dibayar," ujar 

Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja 

Waktu Istirahat, dan Jaminan Sosial Kemenaker 

Sri Astuti dalam diskusi virtual, Kamis, 14 April 

2022. 

74. 14 

April 

2022 

Kemnaker Ingatkan 

Akan Ada Denda 

Jika Pembayaran 

THR Terlambat 

Negative Tvonenews Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan 

hari raya ( THR ), harus dibayarkan paling lambat 

tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan 

keterlambatan dapat membuat perusahaan 

terkena denda. "Pemerintah membuat kebijakan 

bahwa THR ini adalah pendapatan non-upah 

yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja 

menjelang hari raya keagamaan. Kewajiban itu 

timbul ada batasannya, H-7 itu terakhir harus 

dibayar," ujar Koordinator Norma Pengupahan, 

Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi virtual yang 

diikuti dari Jakarta, Kamis. 

75. 14 

April 

2022 

Kemnaker: 

Perusahaan Jangan 

Terlambat 

Membayar THR, 

Bisa Terkena 

Denda - Faktual 

Indonesia 

Positive Faktual 

Indonesia 

FAKTUAL-INDONESIA : Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan 

bahwa pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

harus dibayarkan paling lambat tujuh hari 

sebelum hari raya keagamaan dan 

keterlambatan dapat membuat perusahaan 

terkena denda. "Pemerintah membuat kebijakan 

bahwa THR ini adalah pendapatan non-upah 

yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja 

menjelang hari raya keagamaan. Kewajiban itu 

timbul ada batasannya, H-7 itu terakhir harus 

dibayar," ujar Koordinator Norma Pengupahan, 

Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi virtual yang 

diikuti dari Jakarta, Kamis (14/4/2022). Untuk 

perusahaan yang sama sekali tidak memberikan 

THR, maka terdapat sanksi dimulai dari teguran 

http://fin.co.id/read/94030/THR-Wajib-Dibayarkan-Maksimal-H-7-Lebaran-Perusahaan-Bisa-Didenda-Kalau-Telat-Segini-Besarannya
http://fin.co.id/read/94030/THR-Wajib-Dibayarkan-Maksimal-H-7-Lebaran-Perusahaan-Bisa-Didenda-Kalau-Telat-Segini-Besarannya
http://fin.co.id/read/94030/THR-Wajib-Dibayarkan-Maksimal-H-7-Lebaran-Perusahaan-Bisa-Didenda-Kalau-Telat-Segini-Besarannya
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/36302-kemnaker-ingatkan-akan-ada-denda-jika-pembayaran-thr-terlambat
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/36302-kemnaker-ingatkan-akan-ada-denda-jika-pembayaran-thr-terlambat
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/36302-kemnaker-ingatkan-akan-ada-denda-jika-pembayaran-thr-terlambat
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/36302-kemnaker-ingatkan-akan-ada-denda-jika-pembayaran-thr-terlambat
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/kemnaker-perusahaan-jangan-terlambat-membayar-thr-bisa-terkena-denda
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/kemnaker-perusahaan-jangan-terlambat-membayar-thr-bisa-terkena-denda
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/kemnaker-perusahaan-jangan-terlambat-membayar-thr-bisa-terkena-denda
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/kemnaker-perusahaan-jangan-terlambat-membayar-thr-bisa-terkena-denda
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/kemnaker-perusahaan-jangan-terlambat-membayar-thr-bisa-terkena-denda
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/kemnaker-perusahaan-jangan-terlambat-membayar-thr-bisa-terkena-denda
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/kemnaker-perusahaan-jangan-terlambat-membayar-thr-bisa-terkena-denda
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tertulis yang diberikan oleh pengawas 

ketenagakerjaan. 

76. 14 

April 

2022 

Disperinaker 

Kotamobagu 

Ingatkan 

Perusahan Agar 

Bayar THR H-7 

Lebaran 

Neutral Komunika Sulut komunikasulut.com- Pemerintah Kotamobagu 

(Pemkot) melalui Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja (Disperinaker), sudah 

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 

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. 

77. 14 

April 

2022 

Tera Data Indonusa 

Siap Lahirkan 

50,000 

Teknopreneur 

Melalui Program 

Sentra Digital SMK 

Positive Industry TDI menargetkan kerja sama melalui 

penandatanganan sebanyak 1.000 SMK, 

harapannya dari 1 SMK dapat melahirkan 50 

entrepreneur di bidang IT, sehingga target TDI 

adalah bisa menciptakan 50,000 Teknopreneur 

dari program Sentra Digital ini. Hal tersebut 

melatarbelakangi PT Tera Data Indonusa (TDI) 

berkomitmen untuk mendorong peningkatan 

angka wirausaha di Indonesia khususnya 

Teknopreneur melalui program Sentra Digital 

SMK. Program sentra ini menjadi sebuah wadah 

yang mumpuni bagi siswa/i yang ingin mengasah 

kemampuan menjadi seorang teknopreneur. 

Program ini terbuka bagi seluruh generasi muda 

yang memiliki visi sama seperti kami untuk 

http://komunikasulut.com/disperinaker-kotamobagu-ingatkan-perusahan-agar-bayar-thr-h-7-lebaran
http://komunikasulut.com/disperinaker-kotamobagu-ingatkan-perusahan-agar-bayar-thr-h-7-lebaran
http://komunikasulut.com/disperinaker-kotamobagu-ingatkan-perusahan-agar-bayar-thr-h-7-lebaran
http://komunikasulut.com/disperinaker-kotamobagu-ingatkan-perusahan-agar-bayar-thr-h-7-lebaran
http://komunikasulut.com/disperinaker-kotamobagu-ingatkan-perusahan-agar-bayar-thr-h-7-lebaran
http://komunikasulut.com/disperinaker-kotamobagu-ingatkan-perusahan-agar-bayar-thr-h-7-lebaran
http://www.industry.co.id/read/105539/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-melalui-program-sentra-digital-smk
http://www.industry.co.id/read/105539/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-melalui-program-sentra-digital-smk
http://www.industry.co.id/read/105539/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-melalui-program-sentra-digital-smk
http://www.industry.co.id/read/105539/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-melalui-program-sentra-digital-smk
http://www.industry.co.id/read/105539/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-melalui-program-sentra-digital-smk
http://www.industry.co.id/read/105539/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-melalui-program-sentra-digital-smk
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membangun ekosistem Teknopreneur di 

Indonesia. 

78. 14 

April 

2022 

Kapan THR 2022 

Cair dan Berapa 

Besarannya Bagi 

Karyawan Swasta? 

Neutral Katadata Kementerian Ketenagakerjaan pun meluncurkan 

Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 

2022, untuk melayani pengaduan dan konsultasi 

terkait pelaksanaan pembayaran THR. Posko 

THR ini melayani konsultasi dan penegakkan 

hukum untuk memantau pelaksanaan THR 2022. 

Itu berarti, THR maksimal sudah harus 

dibayarkan pada 25 April 2022. Menaker 

meminta para gubernur untuk mendorong 

perusahaan di wilayahnya agar membayar THR 

keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

79. 14 

April 

2022 

Tata Cara 

Penggunaan 

Aplikasi Posko 

Pengaduan THR 

2022 Kemnaker 

Negative Pikiran Rakyat Aplikasi Posko Pengaduan THR 2022 ini diberi 

nama SIAP KERJA yang berbasiskan website. 

Salah satunya dengan menyosialisasikan aplikasi 

Posko Pengaduan THR 2022. Demikian informasi 

mengenai sosialisasi dan cara penggunaan 

AplikasiPosko THR 2022. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya 

dalam mengawal pembayaran Tunjangan Hari 

Raya (THR) Keagamaan tahun 2022. 

80. 14 

April 

2022 

Kemnaker Pastikan 

PKWT Dapat THR 

Neutral Aktual Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk 

mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Koordinator Norma Pengupahan, 

Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual yang 

diikuti dari Jakarta, Kamis (14/4), mengatakan 

bahwa dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 

dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas 

THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu (PKWTT). Kalau sekarang baik PKWT 

maupun PKWTT semuanya berhak atas 

tunjangan hari raya keagamaan," ujar Sri dalam 

diskusi yang diadakan Direktorat Bina 

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker. 

Namun, dia mengingatkan terdapat persyaratan 

agar pekerja, baik PKWT maupun PKWTT untuk 

mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa 

http://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/6257cd278140f/kapan-thr-2022-cair-dan-berapa-besarannya-bagi-karyawan-swasta
http://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/6257cd278140f/kapan-thr-2022-cair-dan-berapa-besarannya-bagi-karyawan-swasta
http://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/6257cd278140f/kapan-thr-2022-cair-dan-berapa-besarannya-bagi-karyawan-swasta
http://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/6257cd278140f/kapan-thr-2022-cair-dan-berapa-besarannya-bagi-karyawan-swasta
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014252550/tata-cara-penggunaan-aplikasi-posko-pengaduan-thr-2022-kemnaker
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014252550/tata-cara-penggunaan-aplikasi-posko-pengaduan-thr-2022-kemnaker
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014252550/tata-cara-penggunaan-aplikasi-posko-pengaduan-thr-2022-kemnaker
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014252550/tata-cara-penggunaan-aplikasi-posko-pengaduan-thr-2022-kemnaker
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014252550/tata-cara-penggunaan-aplikasi-posko-pengaduan-thr-2022-kemnaker
http://aktual.com/kemnaker-pastikan-pkwt-dapat-thr
http://aktual.com/kemnaker-pastikan-pkwt-dapat-thr
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kerja 12 bulan atau lebih, maka berhak 

mendapatkan THR satu bulan upah. 

81. 14 

April 

2022 

Malaysia Menolak 

Permintaan RI Agar 

Menaikkan Gaji 

Asisten Rumah 

Tangga Dari Rp4 

Juta Menjadi Rp5 

Juta 

Negative Terkini.id Malaysia telah memutuskan untuk menolak 

permintaan Indonesia dalam penentuan upah 

minimum Asisten Rumah Tangga (ART) 

Indonesia yang menetap di Negeri Jiran 

tersebut. Malaysia telah menetapkan gaji asisten 

rumah tangga asal Indonesia akan sesuai dengan 

standar upah minimum yang berlaku yaitu mulai 

dari 1.200 ringgit atau Rp4 juta, tidak bisa 

dinaikkan menjadi 1.500 ringgit atau Rp5 juta. 

Indonesia telah melakukan beberapa penekanan 

terhadap pemerintah Malaysia agar menaikkan 

upah para Asisten Rumah Tangga dalam negeri 

yang bekerja di negeri tersebut. Malaysia 

kemungkinan akan menerima sebanyak 10 ribu 

asisten rumah tangga asal Indonesia usai lebaran 

tahun ini. 

82. 14 

April 

2022 

Ini Perhitungan 

Resmi Besaran THR 

Untuk Para Pekerja 

di Indonesia 

Positive Suara Merdeka Setiap pekerja di Indonesia memiliki hak untuk 

mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) 

sebelum hari raya tiba. Surat Edaran resmi pun 

sudah diterbitkan oleh Menaker yang berjudul 

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. THR 

adalah sebuah kewajiban yang harus diberikan 

kepada para pekerja. Hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang yang berlaku. 

83. 14 

April 

2022 

Kemenaker: Ada 

Denda Jika 

Perusahaan 

Terlambat Bayar 

THR 

Negative Republika Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan 

hari raya (THR) harus dibayarkan paling lambat 

tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. 

"Pemerintah membuat kebijakan bahwa THR ini 

adalah pendapatan non-upah yang sifatnya 

wajib diberikan oleh pemberi kerja menjelang 

hari raya keagamaan. Dalam diskusi yang 

diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan itu, Sri mengatakan bahwa 

pembayaran THR lebih awal dari batas waktu 

minimal tetap dapat dilakukan. Dalam aturan 

tersebut dinyatakan bahwa pengusaha yang 

terlambat membayar THR dapat dikenai denda 

http://makassar.terkini.id/malaysia-menolak-permintaan-ri-agar-menaikkan-gaji-asisten-rumah-tangga-dari-rp4-juta-menjadi-rp5-juta
http://makassar.terkini.id/malaysia-menolak-permintaan-ri-agar-menaikkan-gaji-asisten-rumah-tangga-dari-rp4-juta-menjadi-rp5-juta
http://makassar.terkini.id/malaysia-menolak-permintaan-ri-agar-menaikkan-gaji-asisten-rumah-tangga-dari-rp4-juta-menjadi-rp5-juta
http://makassar.terkini.id/malaysia-menolak-permintaan-ri-agar-menaikkan-gaji-asisten-rumah-tangga-dari-rp4-juta-menjadi-rp5-juta
http://makassar.terkini.id/malaysia-menolak-permintaan-ri-agar-menaikkan-gaji-asisten-rumah-tangga-dari-rp4-juta-menjadi-rp5-juta
http://makassar.terkini.id/malaysia-menolak-permintaan-ri-agar-menaikkan-gaji-asisten-rumah-tangga-dari-rp4-juta-menjadi-rp5-juta
http://makassar.terkini.id/malaysia-menolak-permintaan-ri-agar-menaikkan-gaji-asisten-rumah-tangga-dari-rp4-juta-menjadi-rp5-juta
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043204240/ini-perhitungan-resmi-besaran-thr-untuk-para-pekerja-di-indonesia
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043204240/ini-perhitungan-resmi-besaran-thr-untuk-para-pekerja-di-indonesia
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043204240/ini-perhitungan-resmi-besaran-thr-untuk-para-pekerja-di-indonesia
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043204240/ini-perhitungan-resmi-besaran-thr-untuk-para-pekerja-di-indonesia
http://republika.co.id/berita/rabkhj428/kemenaker-ada-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://republika.co.id/berita/rabkhj428/kemenaker-ada-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://republika.co.id/berita/rabkhj428/kemenaker-ada-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://republika.co.id/berita/rabkhj428/kemenaker-ada-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
http://republika.co.id/berita/rabkhj428/kemenaker-ada-denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr
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sebesar lima persen dari total THR yang harus 

dibayarkan. 

84. 14 

April 

2022 

Malaysia Ogah 

Naikkan Gaji 

Minumum TKI Jadi 

Rp 5 Juta 

Negative Cnbc Indonesia Pemerintah Malaysia tak menyanggupi 

permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji 

minimum TKI yang bekerja sebagai Pekerja 

Rumah Tangga (PRT) menjadi Rp 5 juta per 

bulan. Angka itu disesuaikan dengan upah 

minimum Malaysia, yaitu mulai 1.200 ringgit 

atau Rp 4 juta. "Ketika kami berdiskusi [dengan 

RI], meski saya suka gagasannya, saya tak bisa 

sepakat dengan 1.500 ringgit karena upah 

minimum kami [saat itu] 1.200 ringgit," ujar 

Menteri Ketenagakerjaan Malaysia, M 

Saravanan, dilansir New Straits Times. Dengan 

MoU ini, penerimaan dan perlindungan ART 

Indonesia di Malaysia terjamin hukum. 

85. 14 

April 

2022 

Malaysia Ogah 

Naikkan Gaji 

Minimum TKI Jadi 

Rp 5 Juta 

Negative Cnbc Indonesia Pemerintah Malaysia tak menyanggupi 

permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji 

minimum TKI yang bekerja sebagai Pekerja 

Rumah Tangga (PRT) menjadi Rp 5 juta per 

bulan. Angka itu disesuaikan dengan upah 

minimum Malaysia, yaitu mulai 1.200 ringgit 

atau Rp 4 juta. "Ketika kami berdiskusi [dengan 

RI], meski saya suka gagasannya, saya tak bisa 

sepakat dengan 1.500 ringgit karena upah 

minimum kami [saat itu] 1.200 ringgit," ujar 

Menteri Ketenagakerjaan Malaysia, M 

Saravanan, dilansir New Straits Times. Dengan 

MoU ini, penerimaan dan perlindungan ART 

Indonesia di Malaysia terjamin hukum. 

86. 14 

April 

2022 

Kemenaker 

Ingatkan 

Perusahaan Bisa 

Didenda Jika 

Terlambat Bayar 

THR 

Negative Merdeka Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan 

hari raya (THR) harus dibayarkan paling lambat 

tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan 

keterlambatan dapat membuat perusahaan 

terkena denda. "Pemerintah membuat kebijakan 

bahwa THR ini adalah pendapatan non-upah 

yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja 

menjelang hari raya keagamaan. Dalam diskusi 

yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan 

Norma Ketenagakerjaan itu, Sri mengatakan 

bahwa pembayaran THR lebih awal dari batas 

waktu minimal tetap dapat dilakukan. Dalam 

aturan tersebut dinyatakan bahwa pengusaha 

http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414125310-33-331700/malaysia-ogah-naikkan-gaji-minumum-tki-jadi-rp-5-juta
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414125310-33-331700/malaysia-ogah-naikkan-gaji-minumum-tki-jadi-rp-5-juta
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414125310-33-331700/malaysia-ogah-naikkan-gaji-minumum-tki-jadi-rp-5-juta
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414125310-33-331700/malaysia-ogah-naikkan-gaji-minumum-tki-jadi-rp-5-juta
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414125310-33-331700/malaysia-ogah-naikkan-gaji-minimum-tki-jadi-rp-5-juta
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414125310-33-331700/malaysia-ogah-naikkan-gaji-minimum-tki-jadi-rp-5-juta
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414125310-33-331700/malaysia-ogah-naikkan-gaji-minimum-tki-jadi-rp-5-juta
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414125310-33-331700/malaysia-ogah-naikkan-gaji-minimum-tki-jadi-rp-5-juta
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenaker-ingatkan-perusahaan-bisa-didenda-jika-terlambat-bayar-thr.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenaker-ingatkan-perusahaan-bisa-didenda-jika-terlambat-bayar-thr.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenaker-ingatkan-perusahaan-bisa-didenda-jika-terlambat-bayar-thr.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenaker-ingatkan-perusahaan-bisa-didenda-jika-terlambat-bayar-thr.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenaker-ingatkan-perusahaan-bisa-didenda-jika-terlambat-bayar-thr.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenaker-ingatkan-perusahaan-bisa-didenda-jika-terlambat-bayar-thr.html
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yang terlambat membayar THR dapat dikenai 

denda sebesar lima persen dari total THR yang 

harus dibayarkan. 

87. 14 

April 

2022 

Komisi IV Tegaskan 

Tidak Ada Alasan 

Perusahaan Tidak 

Memberikan THR - 

MEDIA KALTIM 

Negative Mediakaltim.co

m 

SAMARINDA- Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan 

Timur Akhmed Reza Fachlevi berharap 

perusahaan memenuhi kewajibannya untuk 

membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 

kepada karyawannya, sesuai waktu dan besaran 

yang telah ditentukan Kementerian 

Ketenagkerjaan. Pekan depan ungkapnya, 

Komisi IV akan menggelar rapat dengar 

pendapat dengan Dinas Ketenagakerjaan 

Kalimantan Timur untuk membahas masalah 

pembayaran THR ini. Politisi Gerindra tersebut 

menegaskan tidak ada alasan perusahaan tidak 

memenuhi hak karyawan untuk mendapatkan 

THR. Sehingga ia meminta perusahaan segera 

membayar THR sesuai peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan yakni 7 hari sebelum Lebaran 

atau H-7. 

88. 14 

April 

2022 

APPI : Ada Klub Liga 

3 Gaji Pemain 

Rp250 Ribu Per 

Tahun Masih 

Nunggak 

Negative Teras Jabar Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia 

(APPI) memberikan kabar mengejutkan. APPI 

masih menunggu itikad baik dari klub tersebut 

menyelesaikan masalah secara kekeluargaan 

untuk melunasi kewajibannya. Jadi, mudah-

mudahan yang berutang sadar," kata Deputy 

Chief Executive APPI, Gotcha Michel kepada 

awak media beberapa waktu lalu. Bagi APPI 

upah Rp250 ribu per tahun amat sangat tidak 

layak apalagi sampai ditunggak. 

89. 14 

April 

2022 

Tera Data 

Targetkan 50.000 

Teknopreneur 

Lewat Sentra 

Digital SMK 

Neutral Berita Satu Dari 1 SMK diharapkan dapat melahirkan 50 

entrepreneur bidang IT, sehingga target TDI bisa 

menciptakan 50.000 teknopreneur. PT Tera Data 

Indonusa (TDI), perusahaan komponen teknologi 

infromasi (TI) berkomitmen mendorong 

peningkatan wirausaha di Indonesia khususnya 

teknopreneur melalui program Sentra Digital 

SMK. Perusahaan dengan brand laptop Axioo ini 

menargetkan kerja sama melalui 

penandatanganan sebanyak 1.000 SMK. 

Seremoni peluncuran program Sentra Digital 

SMK ditandai penandatanganan nota 

kesepahaman (memorandum of 

understanding/MoU) Axioo Class Program 

http://mediakaltim.com/komisi-iv-tegaskan-tidak-ada-alasan-perusahaan-tidak-memberikan-thr
http://mediakaltim.com/komisi-iv-tegaskan-tidak-ada-alasan-perusahaan-tidak-memberikan-thr
http://mediakaltim.com/komisi-iv-tegaskan-tidak-ada-alasan-perusahaan-tidak-memberikan-thr
http://mediakaltim.com/komisi-iv-tegaskan-tidak-ada-alasan-perusahaan-tidak-memberikan-thr
http://mediakaltim.com/komisi-iv-tegaskan-tidak-ada-alasan-perusahaan-tidak-memberikan-thr
http://terasjabar.id/plugin/article/view/174469/appi-ada-klub-liga-3-gaji-pemain-rp250-ribu-per-tahun-masih-nunggak
http://terasjabar.id/plugin/article/view/174469/appi-ada-klub-liga-3-gaji-pemain-rp250-ribu-per-tahun-masih-nunggak
http://terasjabar.id/plugin/article/view/174469/appi-ada-klub-liga-3-gaji-pemain-rp250-ribu-per-tahun-masih-nunggak
http://terasjabar.id/plugin/article/view/174469/appi-ada-klub-liga-3-gaji-pemain-rp250-ribu-per-tahun-masih-nunggak
http://terasjabar.id/plugin/article/view/174469/appi-ada-klub-liga-3-gaji-pemain-rp250-ribu-per-tahun-masih-nunggak
http://www.beritasatu.com/digital/916049/tera-data-targetkan-50000-teknopreneur-lewat-sentra-digital-smk
http://www.beritasatu.com/digital/916049/tera-data-targetkan-50000-teknopreneur-lewat-sentra-digital-smk
http://www.beritasatu.com/digital/916049/tera-data-targetkan-50000-teknopreneur-lewat-sentra-digital-smk
http://www.beritasatu.com/digital/916049/tera-data-targetkan-50000-teknopreneur-lewat-sentra-digital-smk
http://www.beritasatu.com/digital/916049/tera-data-targetkan-50000-teknopreneur-lewat-sentra-digital-smk
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dengan SMK se-Kota dan Kabupaten Probolinggo 

Selasa (12/4/2022). 

90. 14 

April 

2022 

Tata Cara 

Penggunaan 

Aplikasi Posko 

Pengaduan THR 

2022 Kemnaker 

Negative Indonesiatoday.c

o.id 

Aplikasi Posko Pengaduan THR 2022 ini diberi 

nama SIAP KERJA yang berbasiskan website. 

Salah satunya dengan menyosialisasikan aplikasi 

Posko Pengaduan THR 2022. Demikian informasi 

mengenai sosialisasi dan cara penggunaan 

AplikasiPosko THR 2022.***. 

INDONESIATODAY.CO.ID- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya 

dalam mengawal pembayaran Tunjangan Hari 

Raya (THR) Keagamaan tahun 2022. 

91. 14 

April 

2022 

Mau Jadi ART di 

Malaysia? Segini 

Gajinya 

Neutral Warta Bromo Pemerintah Malaysia mengungkap gaji warga 

Indonesia apabila menjadi asisten rumah tangga 

di Malaysia. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia 

dan Malaysia menandatangani nota 

kesepahaman (MoU) terkait penerimaan dan 

perlindungan ART Indonesia. Dalam nota 

tersebut juga tertuang besaran gaji yang bisa 

diberikan majikan di Malaysia untuk ART asal 

Indonesia. "Ketika kami berdiskusi [dengan RI], 

meski saya suka gagasannya, saya tak bisa 

sepakat dengan 1.500 ringgit (Rp5 juta) karena 

upah minimum kami [saat itu] 1.200 ringgit (Rp4 

juta)," kata M Saravanan, Menteri 

Ketenagakerjaan Malaysia dilansir dari CNN. 

92. 14 

April 

2022 

Kawal THR, 

Kemnaker Siapkan 

Posko Pengaduan 

Melalui Layanan 

Website 

Negative Tvonenews Layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini 

tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja untuk 

mengadukan permasalahan THR, namun juga 

menjadi rujukan perusahaan untuk mencari 

informasi dan berkonsultasi terkait pembayaran 

THR berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 

2016.. Mengawal pelaksanaan pembayaran 

Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2022 dari 

pengusaha kepada pekerja atau buruh, 

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan 

sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan THR 

Keagamaan Tahun 2022 melalui layanan website 

poskothr.kemnaker.go.id.  "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, 

http://indonesiatoday.co.id/read/tata-cara-penggunaan-aplikasi-posko-pengaduan-thr-2022-kemnaker-626117
http://indonesiatoday.co.id/read/tata-cara-penggunaan-aplikasi-posko-pengaduan-thr-2022-kemnaker-626117
http://indonesiatoday.co.id/read/tata-cara-penggunaan-aplikasi-posko-pengaduan-thr-2022-kemnaker-626117
http://indonesiatoday.co.id/read/tata-cara-penggunaan-aplikasi-posko-pengaduan-thr-2022-kemnaker-626117
http://indonesiatoday.co.id/read/tata-cara-penggunaan-aplikasi-posko-pengaduan-thr-2022-kemnaker-626117
http://www.wartabromo.com/2022/04/14/mau-jadi-art-di-malaysia-segini-gajinya
http://www.wartabromo.com/2022/04/14/mau-jadi-art-di-malaysia-segini-gajinya
http://www.wartabromo.com/2022/04/14/mau-jadi-art-di-malaysia-segini-gajinya
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/36311-kawal-thr-kemnaker-siapkan-posko-pengaduan-melalui-layanan-website
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/36311-kawal-thr-kemnaker-siapkan-posko-pengaduan-melalui-layanan-website
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/36311-kawal-thr-kemnaker-siapkan-posko-pengaduan-melalui-layanan-website
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/36311-kawal-thr-kemnaker-siapkan-posko-pengaduan-melalui-layanan-website
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/36311-kawal-thr-kemnaker-siapkan-posko-pengaduan-melalui-layanan-website
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pada Rabu (13/4/2022) melalu pertemuan 

secara virtual dengan para Kadisnaker atau 

Kabid Ketenagakerjaan 

provinsi/kabupaten/kota.. Selain tugas 

bapak/ibu untuk mengawal pemberian THR, 

dinamikanya nanti yakni merespon melalui 

Posko, melaksanakan pengaduan dan 

bagaimana cara menerapkan aturan tersebut," 

jelasnya. "Posko-posko THR yang telah ada di 

daerah inilah nantinya yang akan 

menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran-

pelanggaran dalam pembayaran THR," lanjut 

Haiyani.. 

93. 14 

April 

2022 

Pengaduan THR 

2022, Kemnaker 

Jamin Privacy 

Buruh 

Positive Pikiran Rakyat Kementerian Ketenagakerjaan melakukan 

sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan Tunjangan 

Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 untuk 

mengawal pelaksanaan pembayaran THR 2022 

dari pengusaha kepada pekerja/buruh melalui 

https://poskothr.kemnaker.go.id. 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. Adanya layanan/kanal Posko 

Pengaduan THR berbasis web ini kata Haiyani, 

tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja/buruh 

untuk mengadukan permasalahan 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, Rabu 13 April 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. 

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014253382/pengaduan-thr-2022-kemnaker-jamin-privacy-buruh
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014253382/pengaduan-thr-2022-kemnaker-jamin-privacy-buruh
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014253382/pengaduan-thr-2022-kemnaker-jamin-privacy-buruh
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014253382/pengaduan-thr-2022-kemnaker-jamin-privacy-buruh
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94. 14 

April 

2022 

Terlambat Bayar 

THR Karyawan, 

Siap-siap 

Perusahaan Kena 

Denda 

Negative Suara.com Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengingatkan perusahaan untuk membayar 

tunjangan hari raya (THR) tepat waktu sesuai 

aturan. Berdasarkan aturan, THR harus 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum 

hari raya keagamaan. Apabila perusahaan 

terlambat membayar THR karyawannya, maka 

siap-siap akan mendapat denda. Koordinator 

Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu 

Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti 

mengatakan, THR adalah pendapatan non-upah 

yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja 

menjelang hari raya keagamaan. 

95. 14 

April 

2022 

Kemnaker kembali 

ingatkan THR 2022 

tidak dapat dibayar 

dengan dicicil 

Neutral Antara Sulteng Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan yang harus dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun ini 

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

bertahap atau dicicil. Ibu Menteri sudah 

menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, 

harus dibayar kontan," kata Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan 

Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi 

virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis. "Karena 

kalau sanksinya tidak ditegakkan, ini sudah dua 

tahun teman-teman pekerja ini mendapatkan 

THR mungkin ada yang hanya 50 persen dari 

upah, ada yang dicicil. Untuk mengantisipasi 

timbulnya keluhan, Kemnaker juga telah 

membentuk Posko THR 2022 yang dapat diakses 

secara virtual dan mendorong setiap provinsi 

untuk membentuk Posko THR yang terintegrasi 

di situs poskothr.kemnaker.go.id. 

96. 14 

April 

2022 

Kemnaker kembali 

ingatkan THR 2022 

tidak dapat dibayar 

dengan dicicil 

Neutral Antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan yang harus dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun ini 

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

bertahap atau dicicil. Ibu Menteri sudah 

menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, 

harus dibayar kontan," kata Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan 

Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi 

virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis. "Karena 

http://lampung.suara.com/read/2022/04/14/153000/terlambat-bayar-thr-karyawan-siap-siap-perusahaan-kena-denda
http://lampung.suara.com/read/2022/04/14/153000/terlambat-bayar-thr-karyawan-siap-siap-perusahaan-kena-denda
http://lampung.suara.com/read/2022/04/14/153000/terlambat-bayar-thr-karyawan-siap-siap-perusahaan-kena-denda
http://lampung.suara.com/read/2022/04/14/153000/terlambat-bayar-thr-karyawan-siap-siap-perusahaan-kena-denda
http://lampung.suara.com/read/2022/04/14/153000/terlambat-bayar-thr-karyawan-siap-siap-perusahaan-kena-denda
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://www.antaranews.com/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://www.antaranews.com/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://www.antaranews.com/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://www.antaranews.com/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
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kalau sanksinya tidak ditegakkan, ini sudah dua 

tahun teman-teman pekerja ini mendapatkan 

THR mungkin ada yang hanya 50 persen dari 

upah, ada yang dicicil. Untuk mengantisipasi 

timbulnya keluhan, Kemnaker juga telah 

membentuk Posko THR 2022 yang dapat diakses 

secara virtual dan mendorong setiap provinsi 

untuk membentuk Posko THR yang terintegrasi 

di situs poskothr.kemnaker.go.id. 

97. 14 

April 

2022 

Pakar: Standar K3 

Harus jadi 

Landasan Utama 

Pendirian Gedung 

Neutral Portal Sidoarjo Standar K3, harusnya menjadi salah satu faktor 

utama dalam SOP untuk mendapatkan izin 

pendirian gedung. Keselamatan serta Kesehatan 

Kerja (K3) dalam gedung perkantoran perlu 

menjadi perhatian, khususnya jika terjadi sebuah 

bencana seperti kebakaran maupun kejadian 

lainnya. Harus ditingkatkan emergency-nya jadi 

kalau sewaktu-waktu ada kejadian seperti 

kebakaran, mereka tidak kebingungan dalam 

mengambil langkah awal," jelasnya. Yupiter Adi 

Parwayoga Praktisi health, safety, and 

evironment (HSE)/K3 Pakar Fire Assement pada 

Radio Suara Surabaya, Kamis (14/4/2022) 

mengatakan, faktor kebakaran gedung 

sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor Satu Tahun 1970 tentang K3, serta 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 

Tahun 2008 tentang sistem proteksi kebakaran 

pada bangunan serta gedung. 

98. 14 

April 

2022 

Resmi, Semua 

Buruh Wajib 

Terima THR 

Positive Fokus Jateng Perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari 

Raya (THR) keagamaan kepada karyawan yang 

sudah mempunyai hak mendapat THR, sesuai 

dengan ketetapan, baik besaran maupun waktu 

pencairan. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga 

Kerja (Dinkopnaker) Arief Wardianta 

menerangkan, mengacu pada Surat Edaran 

Kementrian Tenaga Kerja tentang THR, buruh 

yang sudah memiliki hak mendapatkan THR 

yakni buruh yang masa kerjanya minimal 12 

bulan, dengan besaran THR 1 bulan gaji. 

Sementara buruh yang memiliki masa kerja 3 

bulan dan kurang dari setahun, besaran THR 

yang diberikan mesti proposional. "Rumus 

penghitungan THR yakni jumlah bulan masa 

kerja dibagi dua belas dan dikalikan 1 kali upah. 

http://portalsidoarjo.com/2022/04/14/pakar-standar-k3-harus-jadi-landasan-utama-pendirian-gedung.html
http://portalsidoarjo.com/2022/04/14/pakar-standar-k3-harus-jadi-landasan-utama-pendirian-gedung.html
http://portalsidoarjo.com/2022/04/14/pakar-standar-k3-harus-jadi-landasan-utama-pendirian-gedung.html
http://portalsidoarjo.com/2022/04/14/pakar-standar-k3-harus-jadi-landasan-utama-pendirian-gedung.html
http://www.fokusjateng.com/2022/04/14/resmi-semua-buruh-wajib-terima-thr
http://www.fokusjateng.com/2022/04/14/resmi-semua-buruh-wajib-terima-thr
http://www.fokusjateng.com/2022/04/14/resmi-semua-buruh-wajib-terima-thr
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99. 14 

April 

2022 

Jelang Lebaran, 

Disnakertrans 

Bengkulu Buka 

Posko Pengaduan 

THR 

Negative Berandang.com Bengkulu. Menjelang Lebaran Idul Fitri 1443 H, 

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) telah membuka 11 Pos Komando 

(Posko) Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 

Tahun 2022 di 10 kabupaten/kota. Kepala 

Disnakertrans Provinsi Bengkulu, Edwar Happy 

mengatakan pihaknya telah menginstruksikan 

agar Disnakertrans di kabupaten/kota di Provinsi 

Bengkulu membuka layanan pengaduan THR 

bagi tenaga kerja. Edward mengatakan pihaknya 

juga sudah memberikan surat edaran kepada 

perusahaan di Bengkulu agar memenuhi 

kewajiban pembayaran THR bagi 

pekerja/karyawan senilai satu bulan kerja. 

100. 14 

April 

2022 

Kemnaker kembali 

ingatkan THR 2022 

tidak dapat dibayar 

dengan dicicil 

Neutral Antara Papua Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan yang harus dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun ini 

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

bertahap atau dicicil. Ibu Menteri sudah 

menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, 

harus dibayar kontan," kata Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan 

Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi 

virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis. "Karena 

kalau sanksinya tidak ditegakkan, ini sudah dua 

tahun teman-teman pekerja ini mendapatkan 

THR mungkin ada yang hanya 50 persen dari 

upah, ada yang dicicil. Untuk mengantisipasi 

timbulnya keluhan, Kemnaker juga telah 

membentuk Posko THR 2022 yang dapat diakses 

secara virtual dan mendorong setiap provinsi 

untuk membentuk Posko THR yang terintegrasi 

di situs poskothr.kemnaker.go.id.. 

101. 14 

April 

2022 

Kemnaker kembali 

ingatkan THR 2022 

tidak dapat dibayar 

dengan dicicil 

Neutral Antara Riau Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan yang harus dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun ini 

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

bertahap atau dicicil. Ibu Menteri sudah 

menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, 

harus dibayar kontan," kata Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan 

http://www.berandang.com/news/birokrasi/jelang-lebaran-disnakertrans-bengkulu-buka-posko-pengaduan-thr
http://www.berandang.com/news/birokrasi/jelang-lebaran-disnakertrans-bengkulu-buka-posko-pengaduan-thr
http://www.berandang.com/news/birokrasi/jelang-lebaran-disnakertrans-bengkulu-buka-posko-pengaduan-thr
http://www.berandang.com/news/birokrasi/jelang-lebaran-disnakertrans-bengkulu-buka-posko-pengaduan-thr
http://www.berandang.com/news/birokrasi/jelang-lebaran-disnakertrans-bengkulu-buka-posko-pengaduan-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
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Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi 

virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis. "Karena 

kalau sanksinya tidak ditegakkan, ini sudah dua 

tahun teman-teman pekerja ini mendapatkan 

THR mungkin ada yang hanya 50 persen dari 

upah, ada yang dicicil. Untuk mengantisipasi 

timbulnya keluhan, Kemnaker juga telah 

membentuk Posko THR 2022 yang dapat diakses 

secara virtual dan mendorong setiap provinsi 

untuk membentuk Posko THR yang terintegrasi 

di situs poskothr.kemnaker.go.id. 

102. 14 

April 

2022 

Apakah THR Kena 

Pajak? 

Neutral Kompas Bahwa THR apabila melewati Penghasilan Tidak 

Kena Pajak maka akan dipotong PPh pasal 21-

nya," tulis Kemnaker. Bahwa THR apabila 

melewati Penghasilan Tidak Kena Pajak maka 

akan dipotong PPh pasal 21-nya," tulis 

Kemnaker. Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengatur 

pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya 

(THR) 2022 yang diberikan oleh perusahaan 

kepada pekerjanya. Hal tersebut tertuang dalam 

Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI 

Nomor M/1/HK.04/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

103. 14 

April 

2022 

Kawal Pembagian 

THR, Kemnaker 

Siapkan Aplikasi 

Posko Pengaduan, 

Begini 

Mekanismenya 

Negative Pikiran Rakyat 

Depok 

Dalam rangka menjaga kelancaran pembagian 

Tunjangan Hari Raya (THR) pemerintah akan 

siapkan aplikasi Posko Pengaduan THR 2022. 

Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Instagram 

@kemnaker, Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) lakukan sosialisasi 

aplikasi posko pengaduan THR keagamaan tahun 

2022. Untuk diketahui, informasi seputar posko 

THR dapat Anda cek melalui situs resmi yang 

sudah disediakan kemnaker di 

poskothr.kemnaker.go.id. Dirjen Binwasnaker & 

K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang mengatakan 

bahwa layanan ini bertujuan untuk 

mengantisipasi adanya keluhan terkait dengan 

pencairan THR Keagamaan Tahun 2022. Untuk 

kesuksesan progam ini sendiri, Kemnaker 

mengajak kepada pihak terkait seperti 

pemerintah pusat maupun daerah agar 

koordinasi dilakukan secara baik. 

http://www.kompas.com/tren/read/2022/04/14/160400965/apakah-thr-kena-pajak-
http://www.kompas.com/tren/read/2022/04/14/160400965/apakah-thr-kena-pajak-
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094254396/kawal-pembagian-thr-kemnaker-siapkan-aplikasi-posko-pengaduan-begini-mekanismenya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094254396/kawal-pembagian-thr-kemnaker-siapkan-aplikasi-posko-pengaduan-begini-mekanismenya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094254396/kawal-pembagian-thr-kemnaker-siapkan-aplikasi-posko-pengaduan-begini-mekanismenya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094254396/kawal-pembagian-thr-kemnaker-siapkan-aplikasi-posko-pengaduan-begini-mekanismenya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094254396/kawal-pembagian-thr-kemnaker-siapkan-aplikasi-posko-pengaduan-begini-mekanismenya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094254396/kawal-pembagian-thr-kemnaker-siapkan-aplikasi-posko-pengaduan-begini-mekanismenya
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104. 14 

April 

2022 

Kemnaker ingatkan 

pembayaran THR 

2022 tidak boleh 

dicicil 

Neutral Antara Sulsel Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan yang harus dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun ini 

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

bertahap atau dicicil. Ibu Menteri sudah 

menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, 

harus dibayar kontan," kata Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan 

Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi 

virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis. Jika 

masih terdapat perusahaan yang menyatakan 

tidak mampu membayarkan THR terdapat 

perlakuan khusus dari pengawas 

ketenagakerjaan salah satunya memverifikasi 

alasan ketidakmampuan pembayaran. "Karena 

kalau sanksinya tidak ditegakkan, ini sudah dua 

tahun teman-teman pekerja ini mendapatkan 

THR mungkin ada yang hanya 50 persen dari 

upah, ada yang dicicil. 

105. 14 

April 

2022 

Kemnaker kembali 

ingatkan THR 2022 

tak dapat dibayar 

dengan dicicil 

Neutral Antara Jateng Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan yang harus dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun ini 

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

bertahap atau dicicil. Ibu Menteri sudah 

menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, 

harus dibayar kontan," kata Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan 

Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi 

virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis. Untuk 

mengantisipasi timbulnya keluhan, Kemnaker 

juga telah membentuk Posko THR 2022 yang 

dapat diakses secara virtual dan mendorong 

setiap provinsi untuk membentuk Posko THR 

yang terintegrasi di situs 

poskothr.kemnaker.go.id. "Apakah THR saat ini 

masih bisa disepakati? Ibu Menteri sudah 

menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, 

harus dibayar kontan," kata Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan 

Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi 

virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis. 

http://makassar.antaranews.com/berita/377629/kemnaker-ingatkan-pembayaran-thr-2022-tidak-boleh-dicicil
http://makassar.antaranews.com/berita/377629/kemnaker-ingatkan-pembayaran-thr-2022-tidak-boleh-dicicil
http://makassar.antaranews.com/berita/377629/kemnaker-ingatkan-pembayaran-thr-2022-tidak-boleh-dicicil
http://makassar.antaranews.com/berita/377629/kemnaker-ingatkan-pembayaran-thr-2022-tidak-boleh-dicicil
http://jateng.antaranews.com/berita/443901/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://jateng.antaranews.com/berita/443901/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://jateng.antaranews.com/berita/443901/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://jateng.antaranews.com/berita/443901/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
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106. 14 

April 

2022 

Kemnaker ingatkan 

THR 2022 tidak 

dapat dibayar 

dengan dicicil 

Neutral Antara Lampung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan yang harus dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun ini 

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

bertahap atau dicicil. Ibu Menteri sudah 

menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, 

harus dibayar kontan," kata Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan 

Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi 

virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis. "Karena 

kalau sanksinya tidak ditegakkan, ini sudah dua 

tahun teman-teman pekerja ini mendapatkan 

THR mungkin ada yang hanya 50 persen dari 

upah, ada yang dicicil. Untuk mengantisipasi 

timbulnya keluhan, Kemnaker juga telah 

membentuk Posko THR 2022 yang dapat diakses 

secara virtual dan mendorong setiap provinsi 

untuk membentuk Posko THR yang terintegrasi 

di situs poskothr.kemnaker.go.id. 

107. 14 

April 

2022 

THR Tahun Ini Tak 

Boleh Dicicil, 

Kemnaker: Harus 

Dibayar Kontan - 

Galamedia News 

Neutral Galamedia Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) 

memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari 

raya ( THR ) keagamaan yang harus dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun ini 

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

bertahap atau dicicil. "Apakah THR saat ini masih 

bisa disepakati? Sudah tidak bisa. Ibu Menteri 

sudah menegaskan bahwa THR tidak boleh 

dicicil, harus dibayar kontan," kata Koordinator 

Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu 

Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti 

dalam diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, 

Kamis, 14 April 2022. 

108. 14 

April 

2022 

Pemerintah 

'Haramkan' THR 

Dicicil, Wajib 

Kontan 

Negative Jawa Pos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan yang harus dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun ini 

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

bertahap atau dicicil. "Apakah THR saat ini masih 

bisa disepakati? Ibu Menteri sudah menegaskan 

bahwa THR tidak boleh dicicil, harus dibayar 

kontan," kata Koordinator Norma Pengupahan, 

Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi virtual yang 

http://lampung.antaranews.com/berita/616477/kemnaker-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://lampung.antaranews.com/berita/616477/kemnaker-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://lampung.antaranews.com/berita/616477/kemnaker-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://lampung.antaranews.com/berita/616477/kemnaker-ingatkan-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-354254547/thr-tahun-ini-tak-boleh-dicicil-kemnaker-harus-dibayar-kontan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-354254547/thr-tahun-ini-tak-boleh-dicicil-kemnaker-harus-dibayar-kontan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-354254547/thr-tahun-ini-tak-boleh-dicicil-kemnaker-harus-dibayar-kontan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-354254547/thr-tahun-ini-tak-boleh-dicicil-kemnaker-harus-dibayar-kontan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-354254547/thr-tahun-ini-tak-boleh-dicicil-kemnaker-harus-dibayar-kontan
http://www.jawapos.com/nasional/14/04/2022/pemerintah-haramkan-thr-dicicil-wajib-kontan
http://www.jawapos.com/nasional/14/04/2022/pemerintah-haramkan-thr-dicicil-wajib-kontan
http://www.jawapos.com/nasional/14/04/2022/pemerintah-haramkan-thr-dicicil-wajib-kontan
http://www.jawapos.com/nasional/14/04/2022/pemerintah-haramkan-thr-dicicil-wajib-kontan
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diikuti dari Jakarta, Kamis, (14/4). Sri 

mengatakan, kesepakatan-kesepakatan terkait 

THR sudah tidak bisa dilakukan. 

109. 14 

April 

2022 

Punya 4 Rekening 

Ini Dapat BLT 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta, Berikut 

Tanda-Tanda 

Pekerja Terima BSU 

Positive Okezone Untuk itu, BLT subsidi gaji Rp1 juta akan cair ke 

pemilik 4 rekening ini. Pekerja yang memiliki 

empat rekening ini berpeluang besar 

mendapatkan BLT subsidi gaji atau Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta. Namun, pencairan 

BLT subsidi gaji ini harus memenuhi syarat, salah 

satunya pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 

juta per bulan. Anggaran BLT subsidi gaji 2022 

mencapai Rp8,8 triliun dengan target 8,8 juta 

pekerja. 

110. 14 

April 

2022 

Kemnaker Sebut 

Pemberian THR 

2022 Tidak Dapat 

Dicicil, Perusahaan 

Melanggar Bakal 

Dapat Sanksi 

Negative Suara.com "Ibu Menteri sudah menegaskan bahwa THR 

tidak boleh dicicil, harus dibayar kontan," kata 

Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja 

Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri 

Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari 

Jakarta, Kamis (14/4/2022). Sebelumnya, 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah telah mengeluarkan Surat Edaran 

Menaker RI Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan. Untuk mengantisipasi timbulnya 

keluhan, Kemnaker juga telah membentuk Posko 

THR 2022 yang dapat diakses secara virtual dan 

mendorong setiap provinsi untuk membentuk 

Posko THR yang terintegrasi di situs 

poskothr.kemnaker.go.id. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan tahun ini tidak dapat dilakukan 

dengan pembayaran bertahap atau dicicil. 

111. 14 

April 

2022 

 Neutral Eranasional Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengingatkan lagi pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan yang harus dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun ini 

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

bertahap atau dicicil. THR harus dibayar kontan. 

"Apakah THR saat ini masih bisa disepakati? 

Sudah tidak bisa. 

http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2579193/punya-4-rekening-ini-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-berikut-tanda-tanda-pekerja-terima-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2579193/punya-4-rekening-ini-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-berikut-tanda-tanda-pekerja-terima-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2579193/punya-4-rekening-ini-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-berikut-tanda-tanda-pekerja-terima-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2579193/punya-4-rekening-ini-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-berikut-tanda-tanda-pekerja-terima-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2579193/punya-4-rekening-ini-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-berikut-tanda-tanda-pekerja-terima-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2579193/punya-4-rekening-ini-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-berikut-tanda-tanda-pekerja-terima-bsu
http://www.suara.com/news/2022/04/14/163203/kemnaker-sebut-pemberian-thr-2022-tidak-dapat-dicicil-perusahaan-melanggar-bakal-dapat-sanksi
http://www.suara.com/news/2022/04/14/163203/kemnaker-sebut-pemberian-thr-2022-tidak-dapat-dicicil-perusahaan-melanggar-bakal-dapat-sanksi
http://www.suara.com/news/2022/04/14/163203/kemnaker-sebut-pemberian-thr-2022-tidak-dapat-dicicil-perusahaan-melanggar-bakal-dapat-sanksi
http://www.suara.com/news/2022/04/14/163203/kemnaker-sebut-pemberian-thr-2022-tidak-dapat-dicicil-perusahaan-melanggar-bakal-dapat-sanksi
http://www.suara.com/news/2022/04/14/163203/kemnaker-sebut-pemberian-thr-2022-tidak-dapat-dicicil-perusahaan-melanggar-bakal-dapat-sanksi
http://www.suara.com/news/2022/04/14/163203/kemnaker-sebut-pemberian-thr-2022-tidak-dapat-dicicil-perusahaan-melanggar-bakal-dapat-sanksi
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112. 14 

April 

2022 

Disnakertrans 

Bengkulu Buka 

Posko Pengaduan 

THR, Berikut 

Nomornya 

Negative Ewarta.com - Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) telah membuka beberapa Pos 

Komando (Posko) Pengaduan Tunjangan Hari 

Raya (THR) Tahun 2022. Kepala Disnakertrans 

Provinsi Bengkulu, Edwar Happy mengatakan 

pihaknya telah menginstruksikan agar 

Disnakertrans di kabupaten/kota di Provinsi 

Bengkulu membuka layanan pengaduan THR 

bagi tenaga kerja. Edward mengatakan pihaknya 

juga sudah memberikan surat edaran kepada 

perusahaan di Bengkulu agar memenuhi 

kewajiban pembayaran THR bagi 

pekerja/karyawan senilai satu bulan kerja. Untuk 

di Provinsi Bengkulu sendiri, posko pengaduan 

THR berada di Kantor Disnakertrans Provinsi 

Bengkulu Jalan Pembangunan, Kecamatan 

Singaran Pati, Kota Bengkulu, atau bisa 

menghubungi melalui nomor WhatsApp 

pengaduan/konsultasi di 081272001101. 

113. 14 

April 

2022 

Pengusaha yang 

Telat Bayar THR 

Akan Terkena 

Denda, Kemnaker 

Beberkan 

Besarannya 

Negative Pikiran Rakyat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengingatkan bagi perusahaan yang terlambat 

melakukan pembayaran THR, perusahaan akan 

dikenakan denda. "Pemerintah membuat 

kebijakan bahwa THR ini adalah pendapatan 

non-upah yang sifatnya wajib diberikan oleh 

pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan. 

Dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina 

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan itu, Sri 

mengatakan perusahaan dapat melakukan 

pembayaran THR lebih awal dari batas waktu 

minimal. Menurut Sri, pengusaha yang 

terlambat membayar THR akan dikenai denda 

sebesar lima persen dari total THR yang harus 

dibayarkan. 

114. 14 

April 

2022 

Disnakertrans 

Kabupaten 

Penajam minta 

perusahaan bayar 

THR 

Neutral Antara Sulteng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara, 

Kalimantan Timur, meminta perusahaan kecil 

maupun besar di daerah itu membayarkan 

tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan 

paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri 1443 

Hijriah. "Perusahaan yang tidak berkenan bayar 

THR dikenakan sanksi," ujar Kepala 

Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara 

http://www.ewarta.co/disnakertrans-bengkulu-buka-posko-pengaduan-thr-berikut-nomornya
http://www.ewarta.co/disnakertrans-bengkulu-buka-posko-pengaduan-thr-berikut-nomornya
http://www.ewarta.co/disnakertrans-bengkulu-buka-posko-pengaduan-thr-berikut-nomornya
http://www.ewarta.co/disnakertrans-bengkulu-buka-posko-pengaduan-thr-berikut-nomornya
http://www.ewarta.co/disnakertrans-bengkulu-buka-posko-pengaduan-thr-berikut-nomornya
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014254800/pengusaha-yang-telat-bayar-thr-akan-terkena-denda-kemnaker-beberkan-besarannya
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014254800/pengusaha-yang-telat-bayar-thr-akan-terkena-denda-kemnaker-beberkan-besarannya
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014254800/pengusaha-yang-telat-bayar-thr-akan-terkena-denda-kemnaker-beberkan-besarannya
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014254800/pengusaha-yang-telat-bayar-thr-akan-terkena-denda-kemnaker-beberkan-besarannya
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014254800/pengusaha-yang-telat-bayar-thr-akan-terkena-denda-kemnaker-beberkan-besarannya
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014254800/pengusaha-yang-telat-bayar-thr-akan-terkena-denda-kemnaker-beberkan-besarannya
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
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Suhardi di Penajam, Kamis. Disnakertrans 

Kabupaten Penajam Paser Utara membuka 

posko pelayanan pengaduan terkait dengan hak 

karyawan mendapatkan THR, baik THR tidak 

dibayarkan atau jumlahnya tidak sesuai aturan. 

Apabila perusahaan yang tidak komitmen 

dengan pembayaran THR, katanya, karyawan 

dapat melapor agar segera ditindaklanjuti 

Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara. 

115. 14 

April 

2022 

Disnakertrans 

Kabupaten 

Penajam minta 

perusahaan bayar 

THR 

Neutral Antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara, 

Kalimantan Timur, meminta perusahaan kecil 

maupun besar di daerah itu membayarkan 

tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan 

paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri 1443 

Hijriah. "Perusahaan yang tidak berkenan bayar 

THR dikenakan sanksi," ujar Kepala 

Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara 

Suhardi di Penajam, Kamis. Disnakertrans 

Kabupaten Penajam Paser Utara membuka 

posko pelayanan pengaduan terkait dengan hak 

karyawan mendapatkan THR, baik THR tidak 

dibayarkan atau jumlahnya tidak sesuai aturan. 

Apabila perusahaan yang tidak komitmen 

dengan pembayaran THR, katanya, karyawan 

dapat melapor agar segera ditindaklanjuti 

Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara. 

116. 14 

April 

2022 

Kemnaker Ingatkan 

Lagi Perusahaan 

Soal THR 2022: 

Harus Dibayar 

Kontan, Tidak 

Boleh Dicicil 

Neutral Pikiran Rakyat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

kembali mengingatkan terkait pembayaran 

tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 

2022. Koordinator Norma Pengupahan, Waktu 

Kerja, Waktu Istirahat, dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Sri Astuti menekankan bahwa 

pembayaran THR 2022 oleh perusahaan tidak 

dapat diberikan dengan dicicil atau bertahap. 

Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya 

keluhan terkait pembayaran THR, Kemnaker 

telah membentuk Posko THR 2022 yang dapat 

diakses secara virtual melalui 

poskothr.kemnaker.go.id. Menurut Sri Astuti, 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

sebelumnya telah menegaskan bahwa 

pembayaran THR dilakukan secara kontan. 

http://www.antaranews.com/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://www.antaranews.com/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://www.antaranews.com/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://www.antaranews.com/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://www.antaranews.com/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014254788/kemnaker-ingatkan-lagi-perusahaan-soal-thr-2022-harus-dibayar-kontan-tidak-boleh-dicicil
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014254788/kemnaker-ingatkan-lagi-perusahaan-soal-thr-2022-harus-dibayar-kontan-tidak-boleh-dicicil
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014254788/kemnaker-ingatkan-lagi-perusahaan-soal-thr-2022-harus-dibayar-kontan-tidak-boleh-dicicil
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014254788/kemnaker-ingatkan-lagi-perusahaan-soal-thr-2022-harus-dibayar-kontan-tidak-boleh-dicicil
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014254788/kemnaker-ingatkan-lagi-perusahaan-soal-thr-2022-harus-dibayar-kontan-tidak-boleh-dicicil
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014254788/kemnaker-ingatkan-lagi-perusahaan-soal-thr-2022-harus-dibayar-kontan-tidak-boleh-dicicil
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117. 14 

April 

2022 

Ingin Memperoleh 

Rezeki dalam 

Waktu Singkat? 

Berikut 5 Khodam 

Pendamping Yang 

Akan 

Membantumu 

Dalam Bekerja 

Neutral Aksara 

Khatulistiwa 

Sebutan Khodam mungkin sudah tak asing di 

telinga masyarakat Jawa, Khodam merupakan jin 

pembantu yang dikenal sebagai prewengan. 

Khodam pada dasarnya membantu manusia 

yang dia ikuti, membantu tuannya dari gangguan 

supranatural. Tetapi, khodam penjaga atau 

khodam pendamping tak bisa dimiliki oleh 

semua orang, karena hanya orang-orang 

tertentu yang bisa memilikinya. Setiap orang 

memiliki energi khodam pendamping yang 

berbeda-beda. 

118. 14 

April 

2022 

Kemnaker: THR 

2022 Tidak Dapat 

Dibayar dengan 

Cara Dicicil 

Neutral Koran Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan yang harus dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun ini 

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

bertahap atau dicicil. Di dalamnya tertulis bahwa 

pembayaran THR jelang Idul Fitri tahun ini harus 

dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan dan wajib dibayarkan paling lambat 

tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Untuk 

mengantisipasi timbulnya keluhan, Kemnaker 

juga telah membentuk Posko THR 2022 yang 

dapat diakses secara virtual dan mendorong 

setiap provinsi untuk membentuk Posko THR 

yang terintegrasi di situs poskothr. "Apakah THR 

saat ini masih bisa disepakati? 

119. 14 

April 

2022 

Disnakertrans 

Kabupaten 

Penajam minta 

perusahaan bayar 

THR 

Neutral Antara Papua Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara, 

Kalimantan Timur, meminta perusahaan kecil 

maupun besar di daerah itu membayarkan 

tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan 

paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri 1443 

Hijriah. "Perusahaan yang tidak berkenan bayar 

THR dikenakan sanksi," ujar Kepala 

Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara 

Suhardi di Penajam, Kamis. Disnakertrans 

Kabupaten Penajam Paser Utara membuka 

posko pelayanan pengaduan terkait dengan hak 

karyawan mendapatkan THR, baik THR tidak 

dibayarkan atau jumlahnya tidak sesuai aturan. 

Apabila perusahaan yang tidak komitmen 

dengan pembayaran THR, katanya, karyawan 

http://aksarakhatulistiwa.jurnalisindonesia.id/read/81200/Ingin-Memperoleh-Rezeki-dalam-Waktu-Singkat-Berikut-5-Khodam-Pendamping-Yang-Akan-Membantumu-Dalam-Bekerja
http://aksarakhatulistiwa.jurnalisindonesia.id/read/81200/Ingin-Memperoleh-Rezeki-dalam-Waktu-Singkat-Berikut-5-Khodam-Pendamping-Yang-Akan-Membantumu-Dalam-Bekerja
http://aksarakhatulistiwa.jurnalisindonesia.id/read/81200/Ingin-Memperoleh-Rezeki-dalam-Waktu-Singkat-Berikut-5-Khodam-Pendamping-Yang-Akan-Membantumu-Dalam-Bekerja
http://aksarakhatulistiwa.jurnalisindonesia.id/read/81200/Ingin-Memperoleh-Rezeki-dalam-Waktu-Singkat-Berikut-5-Khodam-Pendamping-Yang-Akan-Membantumu-Dalam-Bekerja
http://aksarakhatulistiwa.jurnalisindonesia.id/read/81200/Ingin-Memperoleh-Rezeki-dalam-Waktu-Singkat-Berikut-5-Khodam-Pendamping-Yang-Akan-Membantumu-Dalam-Bekerja
http://aksarakhatulistiwa.jurnalisindonesia.id/read/81200/Ingin-Memperoleh-Rezeki-dalam-Waktu-Singkat-Berikut-5-Khodam-Pendamping-Yang-Akan-Membantumu-Dalam-Bekerja
http://aksarakhatulistiwa.jurnalisindonesia.id/read/81200/Ingin-Memperoleh-Rezeki-dalam-Waktu-Singkat-Berikut-5-Khodam-Pendamping-Yang-Akan-Membantumu-Dalam-Bekerja
http://aksarakhatulistiwa.jurnalisindonesia.id/read/81200/Ingin-Memperoleh-Rezeki-dalam-Waktu-Singkat-Berikut-5-Khodam-Pendamping-Yang-Akan-Membantumu-Dalam-Bekerja
http://koran-jakarta.com/kemnaker-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-cara-dicicil
http://koran-jakarta.com/kemnaker-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-cara-dicicil
http://koran-jakarta.com/kemnaker-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-cara-dicicil
http://koran-jakarta.com/kemnaker-thr-2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-cara-dicicil
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
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dapat melapor agar segera ditindaklanjuti 

Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara. 

120. 14 

April 

2022 

Disnakertrans 

Kabupaten 

Penajam minta 

perusahaan bayar 

THR 

Neutral Antara Riau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara, 

Kalimantan Timur, meminta perusahaan kecil 

maupun besar di daerah itu membayarkan 

tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan 

paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri 1443 

Hijriah. "Perusahaan yang tidak berkenan bayar 

THR dikenakan sanksi," ujar Kepala 

Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara 

Suhardi di Penajam, Kamis. Disnakertrans 

Kabupaten Penajam Paser Utara membuka 

posko pelayanan pengaduan terkait dengan hak 

karyawan mendapatkan THR, baik THR tidak 

dibayarkan atau jumlahnya tidak sesuai aturan. 

Apabila perusahaan yang tidak komitmen 

dengan pembayaran THR, katanya, karyawan 

dapat melapor agar segera ditindaklanjuti 

Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara. 

121. 14 

April 

2022 

Bisnis Archives - 

onediginews.com 

Neutral One Digi News JAKARTA | ONEDIGINEWS. SUBANG | 

ONEDIGINEWS. KARAWANG- ONEDIGINEWS. 

Karawang, Onediginews. 

122. 14 

April 

2022 

Gubri Syamsuar 

Imbau Perusahaan 

Bayarkan THR 

Sesuai Aturan 

Positive Koranriau.co KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H 

Syamsuar mengimbau kepada seluruh 

perusahaan di daerah ini untuk segera 

memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 

2022 bagi pekerja/buruh sesuai dengan aturan 

dan perundangan yang berlaku. Imbauan Gubri 

itu dituangkannya dalam Surat Edaran (SE) 

kepada Bupati dan Walikota Nomor 

:560/pISNAKEAT&ANS/963 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Selain itu lanjut Imron, Gubri juga meminta 

kabupaten/kota untuk membentuk Pos 

Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) 

Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi 

Tunjangan Hari Raya Tahun 2022. "Surat edaran 

Gubernur Riau menindaklanjuti Surat Edaran 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor M/1/HK.04/IV/2022,"kata Kepala Dinas 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821801/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr
http://www.onediginews.com/category/bisnis
http://www.onediginews.com/category/bisnis
http://www.koranriau.co/2022/04/gubri-syamsuar-imbau-perusahaan-segera.html
http://www.koranriau.co/2022/04/gubri-syamsuar-imbau-perusahaan-segera.html
http://www.koranriau.co/2022/04/gubri-syamsuar-imbau-perusahaan-segera.html
http://www.koranriau.co/2022/04/gubri-syamsuar-imbau-perusahaan-segera.html
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Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) 

Riau H Imron Rosyadi, Kamis (14/4/22). 

123. 14 

April 

2022 

Kemnaker Ingatkan 

Lagi, Pengusaha 

Tak Boleh Cicil THR 

2022 

Neutral Bali Post Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan, 

Kemnaker juga telah membentuk Posko THR 

2022 yang dapat diakses secara virtual dan 

mendorong setiap provinsi untuk membentuk 

Posko THR yang terintegrasi di situs 

poskothr.kemnaker.go.id. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan lagi 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan kepada pekerja pada tahun ini tidak 

dapat dilakukan dengan pembayaran bertahap 

atau dicicil. THR harus dibayar kontan. Sri 

mengatakan kesepakatan-kesepakatan terkait 

THR sudah tidak bisa dilakukan. 

124. 14 

April 

2022 

Cek Status 

Pendaftaran Kartu 

Prakerja 

Gelombang 26 di 

Prakerja.go.id, 

Simak Cara Ikuti 

Pelatihannya! 

Neutral Tribun News Berikut simak cara ikuti tahap pelatihan Kartu 

Prakerja Gelombang 26. Pendaftaran Kartu 

Prakerja gelombang 26 telah ditutup sejak 

kemarin, Rabu (13/4/2022). - 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. 

125. 14 

April 

2022 

Pengusaha Wajib 

Tahu, Ini 2 Pesan 

Spesial Menaker 

Soal Pembayaran 

THR Lebaran 2022 

Positive Prfm News Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah beri pesan khusus pada para 

pengusaha/pemberi kerja terkait pembayaran 

Tunjangan Hari raya (THR) Lebaran 2022 kepada 

para pekerja/buruh. Dua pesan khusus Menaker 

Ida muncul usai terbit Surat Edaran (SE) Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 

2022. Pesan pertama Menaker Ida terhadap 

para pengusaha adalah mengimbau perusahaan 

segera menunaikan kewajiban membayarkan 

THR Keagamaan kepada pekerja secara kontan, 

maksimal 7 hari sebelum Idul Fitri 1443 H/ 

Lebaran 2022. "THR itu hak pekerja dan 

kewajiban pengusaha. 

http://www.balipost.com/news/2022/04/14/262723/Kemnaker-Ingatkan-Lagi%2CPengusaha-Tak...html
http://www.balipost.com/news/2022/04/14/262723/Kemnaker-Ingatkan-Lagi%2CPengusaha-Tak...html
http://www.balipost.com/news/2022/04/14/262723/Kemnaker-Ingatkan-Lagi%2CPengusaha-Tak...html
http://www.balipost.com/news/2022/04/14/262723/Kemnaker-Ingatkan-Lagi%2CPengusaha-Tak...html
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/cek-status-pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-26-di-prakerjagoid-simak-cara-ikuti-pelatihannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/cek-status-pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-26-di-prakerjagoid-simak-cara-ikuti-pelatihannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/cek-status-pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-26-di-prakerjagoid-simak-cara-ikuti-pelatihannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/cek-status-pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-26-di-prakerjagoid-simak-cara-ikuti-pelatihannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/cek-status-pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-26-di-prakerjagoid-simak-cara-ikuti-pelatihannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/cek-status-pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-26-di-prakerjagoid-simak-cara-ikuti-pelatihannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/cek-status-pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-26-di-prakerjagoid-simak-cara-ikuti-pelatihannya
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134254339/pengusaha-wajib-tahu-ini-2-pesan-spesial-menaker-soal-pembayaran-thr-lebaran-2022
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134254339/pengusaha-wajib-tahu-ini-2-pesan-spesial-menaker-soal-pembayaran-thr-lebaran-2022
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134254339/pengusaha-wajib-tahu-ini-2-pesan-spesial-menaker-soal-pembayaran-thr-lebaran-2022
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134254339/pengusaha-wajib-tahu-ini-2-pesan-spesial-menaker-soal-pembayaran-thr-lebaran-2022
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134254339/pengusaha-wajib-tahu-ini-2-pesan-spesial-menaker-soal-pembayaran-thr-lebaran-2022
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126. 14 

April 

2022 

Kemnaker Ingatkan 

Pembayaran THR 

Tidak Boleh Dicicil 

Neutral Suara.com Ibu Menteri sudah menegaskan bahwa THR 

tidak boleh dicicil, harus dibayar kontan," kata 

Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja 

Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri 

Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari 

Jakarta, Kamis (14/4/2022). Untuk 

mengantisipasi timbulnya keluhan, Kemnaker 

juga telah membentuk Posko THR 2022 yang 

dapat diakses secara virtual dan mendorong 

setiap provinsi untuk membentuk Posko THR 

yang terintegrasi di situs 

poskothr.kemnaker.go.id. (ANTARA). 

Perusahaan tidak diperbolehkan membayar 

tunjangan hari raya (THR) keagamaan secara 

bertahap atau dicicil. "Apakah THR saat ini masih 

bisa disepakati? 

127. 14 

April 

2022 

Kemnaker Pastikan 

THR Tidak akan 

Dicicil, Perusahaan 

yang Tidak Bayar 

akan Kena Sanksi 

Positive Pikiran Rakyat Dan walaupun dibolehkan, Kemnaker tetap akan 

memberikan sanksi terhadap perusahaan yang 

tidak membayarkan THR. Kali ini Kemnaker akan 

mewajibkan seluruh perusahaan untuk 

membayar THR dengan kontan. Namun 

tentunya, pengawas ketenagakerjaan akan 

memberikan keringanan pada perusahaan yang 

tidak mampu membayarkan THR. "Karena kalau 

sanksinya tidak ditegakkan, ada teman-teman 

pekerja yang sudah banyak merasakan pahitnya 

50 persen THR. 

128. 14 

April 

2022 

BSU 2022: Peserta 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Terima BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta, Cek 

Saldo Bank 

Mandiri, BTN, BRI, 

BNI - Ayo Indonesia 

Positive Ayoindonesia.co

m 

JAKARTA,AYOINDONESIA.COM- Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 cair Rp 1 juta bagi peserta aktif 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan. 1 juta, jika Anda merupakan 

peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Segera cek 

saldo rekening Bank Mandiri, BTN, BRI, dan BNI 

untuk memastikan Anda salah satu penerima 

Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) subsidi gaji Rp. 

BSU merupakan program pemerintah melalui 

Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang 

memberikan BLT subsidi gaji bagi peserta aktif 

BPJS Ketenagakerjaan melalui Bank Mandiri, 

BTN, BRI, dan BNI. 

129. 14 

April 

2022 

Datangi 

Perusahaan, Komisi 

IV DPRD Sukabumi 

Neutral Sukabumi 

Update 

Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi meminta 

perusahaan mematuhi pembayaran tunjangan 

hari raya atau THR Idulfitri 1443 Hijriah. "Supaya 

kita bisa memberi antisipasi kepada pemerintah 

http://lampung.suara.com/read/2022/04/14/170943/kemnaker-ingatkan-pembayaran-thr-tidak-boleh-dicicil
http://lampung.suara.com/read/2022/04/14/170943/kemnaker-ingatkan-pembayaran-thr-tidak-boleh-dicicil
http://lampung.suara.com/read/2022/04/14/170943/kemnaker-ingatkan-pembayaran-thr-tidak-boleh-dicicil
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014254923/kemnaker-pastikan-thr-tidak-akan-dicicil-perusahaan-yang-tidak-bayar-akan-kena-sanksi
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014254923/kemnaker-pastikan-thr-tidak-akan-dicicil-perusahaan-yang-tidak-bayar-akan-kena-sanksi
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014254923/kemnaker-pastikan-thr-tidak-akan-dicicil-perusahaan-yang-tidak-bayar-akan-kena-sanksi
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014254923/kemnaker-pastikan-thr-tidak-akan-dicicil-perusahaan-yang-tidak-bayar-akan-kena-sanksi
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014254923/kemnaker-pastikan-thr-tidak-akan-dicicil-perusahaan-yang-tidak-bayar-akan-kena-sanksi
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013205305/bsu-2022-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cek-saldo-bank-mandiri-btn-bri-bni
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013205305/bsu-2022-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cek-saldo-bank-mandiri-btn-bri-bni
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013205305/bsu-2022-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cek-saldo-bank-mandiri-btn-bri-bni
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013205305/bsu-2022-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cek-saldo-bank-mandiri-btn-bri-bni
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013205305/bsu-2022-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cek-saldo-bank-mandiri-btn-bri-bni
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013205305/bsu-2022-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cek-saldo-bank-mandiri-btn-bri-bni
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013205305/bsu-2022-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cek-saldo-bank-mandiri-btn-bri-bni
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013205305/bsu-2022-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cek-saldo-bank-mandiri-btn-bri-bni
http://sukabumiupdate.com/posts/98578/datangi-perusahaan-komisi-iv-dprd-sukabumi-ingatkan-pembayaran-thr
http://sukabumiupdate.com/posts/98578/datangi-perusahaan-komisi-iv-dprd-sukabumi-ingatkan-pembayaran-thr
http://sukabumiupdate.com/posts/98578/datangi-perusahaan-komisi-iv-dprd-sukabumi-ingatkan-pembayaran-thr
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Ingatkan 

Pembayaran THR 

untuk melakukan langkah-langkah seandainya 

perusahaan tidak siap," kata Hera kepada 

sukabumiupdate. Com saat mengunjungi PT KG 

Fashion Indonesia di Kecamatan Cicurug, 

Kabupaten Sukabumi. Selain THR, Komisi IV juga 

meminta perusahaan menjalankan struktur skala 

upah 1 hingga 4 persen sesuai Surat Edaran 

Nomor: 561/7961-Disnakertrans/2021 yang 

ditandatangani Bupati Sukabumi Marwan 

Hamami beberapa waktu lalu akibat tidak 

naiknya UMK 2022. 

130. 14 

April 

2022 

Bakal Didenda, 

Pemerintah 

Ingatkan 

Perusahaan Bayar 

THR Tepat Waktu 

Positive Dekannews Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk 

memberikan tunjangan hari raya (THR) paling 

lambat H-7 sebelum Ramadan atau menjelang 

Idul Fitri. "Pemerintah membuat kebijakan 

bahwa THR ini adalah pendapatan non-upah 

yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja 

menjelang hari raya keagamaan. Kebijakan 

tersebut debagai bagian pendapatan non-upah 

pekerja sesuai aturan Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengingatkan, keterlambatan pembayaran THR 

dapat membuat perusahaan terkena denda. 

131. 14 

April 

2022 

Kemnaker Sebut 

Pemberian THR 

2022 Tidak Dapat 

Dicicil, Perusahaan 

Melanggar Bakal 

Dapat Sanksi 

Negative Indonesiatoday.c

o.id 

"Ibu Menteri sudah menegaskan bahwa THR 

tidak boleh dicicil, harus dibayar kontan," kata 

Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja 

Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri 

Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari 

Jakarta, Kamis (14/4/2022). Sebelumnya, 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah telah mengeluarkan Surat Edaran 

Menaker RI Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan. Untuk mengantisipasi timbulnya 

keluhan, Kemnaker juga telah membentuk Posko 

THR 2022 yang dapat diakses secara virtual dan 

mendorong setiap provinsi untuk membentuk 

Posko THR yang terintegrasi di situs 

poskothr.kemnaker.go.id. (Antara). 

INDONESIATODAY.CO.ID- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

http://sukabumiupdate.com/posts/98578/datangi-perusahaan-komisi-iv-dprd-sukabumi-ingatkan-pembayaran-thr
http://sukabumiupdate.com/posts/98578/datangi-perusahaan-komisi-iv-dprd-sukabumi-ingatkan-pembayaran-thr
http://www.dekannews.com/baca/bakal-didenda-pemerintah-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-tepat-waktu
http://www.dekannews.com/baca/bakal-didenda-pemerintah-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-tepat-waktu
http://www.dekannews.com/baca/bakal-didenda-pemerintah-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-tepat-waktu
http://www.dekannews.com/baca/bakal-didenda-pemerintah-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-tepat-waktu
http://www.dekannews.com/baca/bakal-didenda-pemerintah-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-tepat-waktu
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-sebut-pemberian-thr-2022-tidak-dapat-dicicil-perusahaan-melanggar-bakal-dapat-sanksi-626699
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-sebut-pemberian-thr-2022-tidak-dapat-dicicil-perusahaan-melanggar-bakal-dapat-sanksi-626699
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-sebut-pemberian-thr-2022-tidak-dapat-dicicil-perusahaan-melanggar-bakal-dapat-sanksi-626699
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-sebut-pemberian-thr-2022-tidak-dapat-dicicil-perusahaan-melanggar-bakal-dapat-sanksi-626699
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-sebut-pemberian-thr-2022-tidak-dapat-dicicil-perusahaan-melanggar-bakal-dapat-sanksi-626699
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-sebut-pemberian-thr-2022-tidak-dapat-dicicil-perusahaan-melanggar-bakal-dapat-sanksi-626699
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keagamaan tahun ini tidak dapat dilakukan 

dengan pembayaran bertahap atau dicicil. 

132. 14 

April 

2022 

Kemnaker Ingatkan 

Lagi, Pengusaha 

Tak Boleh Cicil THR 

2022 

Neutral Andalan News Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan, 

Kemnaker juga telah membentuk Posko THR 

2022 yang dapat diakses secara virtual dan 

mendorong setiap provinsi untuk membentuk 

Posko THR yang terintegrasi di situs 

poskothr.kemnaker.go.id. (BP/dok) JAKARTA, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengingatkan lagi pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan yang harus dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun ini 

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

bertahap atau dicicil. Ibu Menteri sudah 

menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, 

harus dibayar kontan," kata Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan 

Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti, Kamis 

(14/4). THR harus dibayar kontan. 

133. 14 

April 

2022 

Kemnaker Kembali 

Ingatkan THR 2022 

Tak Dapat Dicicil 

Neutral Bisnis Jakarta Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan, 

Kemnaker juga telah membentuk Posko THR 

2022 yang dapat diakses secara virtual dan 

mendorong setiap provinsi untuk membentuk 

Posko THR yang terintegrasi di situs 

poskothr.kemnaker.go.id. *ant. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan, 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan kepada pekerja pada tahun ini tak 

dapat dilakukan dengan pembayaran bertahap 

atau dicicil. Ibu Menteri sudah menegaskan 

bahwa THR tidak boleh dicicil, harus dibayar 

kontan," kata Koordinator Norma Pengupahan, 

Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi virtual yang 

diikuti dari Jakarta, Kamis (14/4). "Apakah THR 

saat ini masih bisa disepakati? 

134. 14 

April 

2022 

Kemnaker Ingatkan 

Pembayaran THR 

2022 Tidak Boleh 

Dicicil 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menegaskan bahwa pembayaran Tunjangan Hari 

Raya (THR) keagamaan tidak bisa dicicil atau 

dibayar secara bertahap. Kabar mengenai 

pembayaran THR yang tidak bisa dicicil 

disampaikan oleh Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan 

http://andalannews.com/kemnaker-ingatkan-lagi-pengusaha-tak-boleh-cicil-thr-2022
http://andalannews.com/kemnaker-ingatkan-lagi-pengusaha-tak-boleh-cicil-thr-2022
http://andalannews.com/kemnaker-ingatkan-lagi-pengusaha-tak-boleh-cicil-thr-2022
http://andalannews.com/kemnaker-ingatkan-lagi-pengusaha-tak-boleh-cicil-thr-2022
http://bisnisjakarta.co.id/2022/04/14/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tak-dapat-dicicil
http://bisnisjakarta.co.id/2022/04/14/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tak-dapat-dicicil
http://bisnisjakarta.co.id/2022/04/14/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tak-dapat-dicicil
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094255117/kemnaker-ingatkan-pembayaran-thr-2022-tidak-boleh-dicicil
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094255117/kemnaker-ingatkan-pembayaran-thr-2022-tidak-boleh-dicicil
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094255117/kemnaker-ingatkan-pembayaran-thr-2022-tidak-boleh-dicicil
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094255117/kemnaker-ingatkan-pembayaran-thr-2022-tidak-boleh-dicicil
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Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti. Ibu Menteri 

sudah menegaskan bahwa THR tidak boleh 

dicicil, harus dibayar kontan," ujar Sri Astuti 

dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA 

pada Kamis, 14 April 2022. "Apakah THR saat ini 

masih bisa disepakati? 

135. 14 

April 

2022 

Cek Rekening Bulan 

April 2022 Bantuan 

BSU Segera Cair 

Berikut Link dan 

Syarat Lengkap 

Penerima 

Positive Tribun News 

Jateng 

Tahun lalu, Pemerintah Indonesia telah 

menyalurkan dana BSU atau Bantuan Subsidi 

Upah bagi pekerja dengan gaji dibawah 3,5 juta. 

Pemerintah menargetkan, BSU akan disalurkan 

pada April tahun 2022 melalui bank Himbara 

yang telah ditunjuk sebelumnya. "Anda lolos 

verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan 

sebagai calon oenerima Bantuan Subsidi Upah 

(BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan 

dilakukan oleh Kemnaker. Tahun 2022 kali ini, 

Pemerintah berencana akan menyalurkan 

kembali bantuan dana sebesar Rp 500. 000 

selama dua kali dengan total Rp 1.000.000 yang 

akan disalurkan langsung melalui bank Himbara. 

136. 14 

April 

2022 

Sri Astuti: THR 

Tidak Boleh Dicicil, 

Harus Dibayar 

Kontan 

Neutral Cara Pandang Ibu Menteri sudah menegaskan bahwa THR 

tidak boleh dicicil, harus dibayar kontan," kata 

Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja 

Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri 

Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari 

Jakarta, Kamis (14/4/2022). CARAPANDANG- 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan yang harus dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun ini 

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

bertahap atau dicicil. "Apakah THR saat ini masih 

bisa disepakati? Sudah tidak bisa. 

137. 14 

April 

2022 

THR Bermasalah, 

Lapor ke 

Disnakertrans 

Negative Betv News "Memang berdasarkan SE Kementerian 

Ketenagakerjaan dan diperkuat dengan 

keputusan Bupati, bahwa seluruh perusahaan 

diwajibkan memberikan THR kepada karyawan 

atau buruh," ungkap Rosdiana, Kepala 

Disnakertrans Seluma, Kamis (14/04). 

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian 

Ketenagakerjaan nomor : M/1/HK.04/ IV/2022/ 

tentang pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan, bahwa seluruh perusahaan wajib 

membayarkan THR sebesar gaji satu bulan kerja. 

http://jateng.tribunnews.com/2022/04/14/cek-rekening-bulan-april-2022-bantuan-bsu-segera-cair-berikut-link-dan-syarat-lengkap-penerima
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/14/cek-rekening-bulan-april-2022-bantuan-bsu-segera-cair-berikut-link-dan-syarat-lengkap-penerima
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/14/cek-rekening-bulan-april-2022-bantuan-bsu-segera-cair-berikut-link-dan-syarat-lengkap-penerima
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/14/cek-rekening-bulan-april-2022-bantuan-bsu-segera-cair-berikut-link-dan-syarat-lengkap-penerima
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/14/cek-rekening-bulan-april-2022-bantuan-bsu-segera-cair-berikut-link-dan-syarat-lengkap-penerima
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/14/cek-rekening-bulan-april-2022-bantuan-bsu-segera-cair-berikut-link-dan-syarat-lengkap-penerima
http://carapandang.com/read-news/sri-astuti-thr-tidak-boleh-dicicil-harus-dibayar-kontan
http://carapandang.com/read-news/sri-astuti-thr-tidak-boleh-dicicil-harus-dibayar-kontan
http://carapandang.com/read-news/sri-astuti-thr-tidak-boleh-dicicil-harus-dibayar-kontan
http://carapandang.com/read-news/sri-astuti-thr-tidak-boleh-dicicil-harus-dibayar-kontan
http://betv.rakyatbengkulu.com/thr-bermasalah-lapor-ke-disnakertrans
http://betv.rakyatbengkulu.com/thr-bermasalah-lapor-ke-disnakertrans
http://betv.rakyatbengkulu.com/thr-bermasalah-lapor-ke-disnakertrans
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Sementara itu, bagi karyawan atau buruh yang 

memiliki permasalahan mengenai pembayaran 

THR, bisa dapat melaporkan ke posko 

pengaduan di Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Seluma. Jika kemudian memang 

memenuhi syarat, Disnakertrans Seluma akan 

menjembatani antara perusahaan dengan buruh 

untuk proses menyelesaikan persoalan yang 

dihadapi. 

138. 14 

April 

2022 

Kemnaker: 

Pemberian THR 

2022 Tidak Dapat 

Dicicil 

Neutral Berita Bali "Ibu Menteri sudah menegaskan bahwa THR 

tidak boleh dicicil, harus dibayar kontan," kata 

Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja 

Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri 

Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari 

Jakarta, Kamis (14/4/2022). Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan tahun ini tidak dapat dilakukan 

dengan pembayaran bertahap atau dicicil. Sri 

menuturkan, kesepakatan-kesepakatan terkait 

THR sudah tidak bisa dilakukan. Ia menyebut jika 

masih terdapat perusahaan yang menyatakan 

tidak mampu membayarkan THR terdapat 

perlakuan khusus dari pengawas 

ketenagakerjaan salah satunya memverifikasi 

alasan ketidakmampuan pembayaran. 

139. 14 

April 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Jakarta Gambir 

Edukasi Pekerja 

Konstruksi Soal 

Keselamatan Kerja 

Positive Republika Dalam kesempatan kali ini BPJAMSOSTEK Jakarta 

Gambir melakukan kunjungan ke tiga lokasi 

pekerjaan konstruksi dari PT. Timas Suplindo di 

Kawasan Proyek PT. Riau Andalan Pulp and 

Paper (RAPP) Pangkalan Kerinci Riau dan telah 

dipastikan bahwa seluruh proyek tersebut 

berjalan sesuai dengan Letter Of Intent (LOI). 

Dalam kunjungannya BPJAMSOSTEK Jakarta 

Gambir juga melakukan sosialisasi kepada para 

pekerja konstruksi terkait program Jaminan 

Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK) untuk pekerja konstruksi. "Terimakasih 

kepada BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir karena 

telah memberikan perhatian kepada kami 

dengan melakukan kunjungan untuk 

memastikan para pekerja kami terlindungi 

program BPJS Ketenagakerjaan. Kedepannya 

kami akan selalu berkordinasi dengan 

http://news.beritabali.com/read/2022/04/14/202204140048/kemnaker-pemberian-thr-2022-tidak-dapat-dicicil
http://news.beritabali.com/read/2022/04/14/202204140048/kemnaker-pemberian-thr-2022-tidak-dapat-dicicil
http://news.beritabali.com/read/2022/04/14/202204140048/kemnaker-pemberian-thr-2022-tidak-dapat-dicicil
http://news.beritabali.com/read/2022/04/14/202204140048/kemnaker-pemberian-thr-2022-tidak-dapat-dicicil
http://republika.co.id/berita/rabv0u430/bpjamsostek-jakarta-gambir-edukasi-pekerja-konstruksi-soal-keselamatan-kerja
http://republika.co.id/berita/rabv0u430/bpjamsostek-jakarta-gambir-edukasi-pekerja-konstruksi-soal-keselamatan-kerja
http://republika.co.id/berita/rabv0u430/bpjamsostek-jakarta-gambir-edukasi-pekerja-konstruksi-soal-keselamatan-kerja
http://republika.co.id/berita/rabv0u430/bpjamsostek-jakarta-gambir-edukasi-pekerja-konstruksi-soal-keselamatan-kerja
http://republika.co.id/berita/rabv0u430/bpjamsostek-jakarta-gambir-edukasi-pekerja-konstruksi-soal-keselamatan-kerja
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BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir apabila terdapat 

update terkait pekerjaan konstruksi yang 

dilakukan oleh perusahaan kami," kata Lulu 

Faleides selaku perwakilan dari PT. Timas 

Suplindo. 

140. 14 

April 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Jakarta Gambir 

Edukasi Pekerja 

Konstruksi Soal 

Keselamatan Kerja 

Positive Ihram.co.id Dalam kesempatan kali ini BPJAMSOSTEK Jakarta 

Gambir melakukan kunjungan ke tiga lokasi 

pekerjaan konstruksi dari PT. Timas Suplindo di 

Kawasan Proyek PT. Riau Andalan Pulp and 

Paper (RAPP) Pangkalan Kerinci Riau dan telah 

dipastikan bahwa seluruh proyek tersebut 

berjalan sesuai dengan Letter Of Intent (LOI). 

Dalam kunjungannya BPJAMSOSTEK Jakarta 

Gambir juga melakukan sosialisasi kepada para 

pekerja konstruksi terkait program Jaminan 

Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK) untuk pekerja konstruksi. "Terimakasih 

kepada BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir karena 

telah memberikan perhatian kepada kami 

dengan melakukan kunjungan untuk 

memastikan para pekerja kami terlindungi 

program BPJS Ketenagakerjaan. Kedepannya 

kami akan selalu berkordinasi dengan 

BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir apabila terdapat 

update terkait pekerjaan konstruksi yang 

dilakukan oleh perusahaan kami," kata Lulu 

Faleides selaku perwakilan dari PT. Timas 

Suplindo. 

141. 14 

April 

2022 

Pemkot Padang 

Imbau Perusahaan 

Bayar THR Sebelum 

H-7 Lebaran 

Neutral Kompas Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Sumatera 

Barat mengimbau pengusaha di Kota Padang 

untuk membayar tunjangan hari raya (THR) 

karyawan tujuh hari sebelum memasuki lebaran 

Idul Fitri. "Pembayaran THR ini sesuai dengan 

Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI 

No. M/1/HK.04/IV/2022 tentang pelaksanaan 

pemberian THR keagamaan Tahun 2022 bagi 

pekerja atau buruh di perusahaan," ujar Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

(Disnakerin) Kota Padang Dian Fakhri, Kamis 

(14/4/2022) kepada sejumlah media. "Kita 

mengimbau agar setiap perusahaan di Kota 

Padang memberikan THR bagi pekerja atau 

buruh sesuai aturan yang berlaku. "Tapi ada juga 

perusahaan dan serikat buruhnya membuat 

http://ihram.republika.co.id/berita/rabv0u430/bpjamsostek-jakarta-gambir-edukasi-pekerja-konstruksi-soal-keselamatan-kerja
http://ihram.republika.co.id/berita/rabv0u430/bpjamsostek-jakarta-gambir-edukasi-pekerja-konstruksi-soal-keselamatan-kerja
http://ihram.republika.co.id/berita/rabv0u430/bpjamsostek-jakarta-gambir-edukasi-pekerja-konstruksi-soal-keselamatan-kerja
http://ihram.republika.co.id/berita/rabv0u430/bpjamsostek-jakarta-gambir-edukasi-pekerja-konstruksi-soal-keselamatan-kerja
http://ihram.republika.co.id/berita/rabv0u430/bpjamsostek-jakarta-gambir-edukasi-pekerja-konstruksi-soal-keselamatan-kerja
http://regional.kompas.com/read/2022/04/14/183522878/pemkot-padang-imbau-perusahaan-bayar-thr-sebelum-h-7-lebaran
http://regional.kompas.com/read/2022/04/14/183522878/pemkot-padang-imbau-perusahaan-bayar-thr-sebelum-h-7-lebaran
http://regional.kompas.com/read/2022/04/14/183522878/pemkot-padang-imbau-perusahaan-bayar-thr-sebelum-h-7-lebaran
http://regional.kompas.com/read/2022/04/14/183522878/pemkot-padang-imbau-perusahaan-bayar-thr-sebelum-h-7-lebaran
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kesepakatan bersama yang membayarkan THR 

sebesar dua kali dari gaji, seperti PT Semen 

Padang," ujarnya lagi. 

142. 14 

April 

2022 

Kawal Pemberian 

THR Lebaran Tahun 

2022, Kemnaker 

Siapkan Aplikasi 

Pengaduan THR - 

INAnews 

Negative Inanews INAnews.co.id, Jakarta- 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. 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). Kebijakan pemberian THR 2022 

dikembalikan pada pemberian THR pada tahun-

tahun sebelumnya. 

143. 14 

April 

2022 

Penempatan PMI di 

Malaysia Terapkan 

Sistem Satu Kanal 

Neutral Suara Ntb 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 

http://www.inanews.co.id/2022/04/kawal-pemberian-thr-lebaran-tahun-2022-kemnaker-siapkan-aplikasi-pengaduan-thr
http://www.inanews.co.id/2022/04/kawal-pemberian-thr-lebaran-tahun-2022-kemnaker-siapkan-aplikasi-pengaduan-thr
http://www.inanews.co.id/2022/04/kawal-pemberian-thr-lebaran-tahun-2022-kemnaker-siapkan-aplikasi-pengaduan-thr
http://www.inanews.co.id/2022/04/kawal-pemberian-thr-lebaran-tahun-2022-kemnaker-siapkan-aplikasi-pengaduan-thr
http://www.inanews.co.id/2022/04/kawal-pemberian-thr-lebaran-tahun-2022-kemnaker-siapkan-aplikasi-pengaduan-thr
http://www.inanews.co.id/2022/04/kawal-pemberian-thr-lebaran-tahun-2022-kemnaker-siapkan-aplikasi-pengaduan-thr
http://www.suarantb.com/penempatan-pmi-di-malaysia-terapkan-sistem-satu-kanal
http://www.suarantb.com/penempatan-pmi-di-malaysia-terapkan-sistem-satu-kanal
http://www.suarantb.com/penempatan-pmi-di-malaysia-terapkan-sistem-satu-kanal
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Malaysia setelah adanya penandatangan MoU 

atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI 

dengan Malaysia tanggal 1 April 2022. "Melalui 

satu kanal itu kita bisa pantau agar tak ada PMI 

yang berangkat melalui jalur non prosedural, 

semuanya harus melalui prosedur," ujarnya. Ia 

mengatakan, sebelum ditandatanganinya MoU 

oleh RI dan Malaysia, aspek besaran gaji PMI 

menjadi pembahasan yang alot. 

144. 14 

April 

2022 

Disperinaker 

Kotamobagu Minta 

Perusahaan Bayar 

THR Seminggu 

Sebelum Lebaran 

Neutral Read.id Hal ini berdasarkan SE THR Keagamaan nomor 

500/DPTK-KK/IV/77/2022, tertanggal 12 April 

2022 yang ditandatangani Kepala Disperinaker 

Kotamobagu, Johan Sofian Boulu. Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), 

minta perusahaan melakukan pembayaran 

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan 

seminggu sebelum lebaran. SE tersebut 

mengacu pada surat yang diterbitkan 

Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tentang pelaksanaan 

pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. "Disebutkan 

dalam 2 aturan tersebut, THR wajib dibayarkan 

paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya 

Keagamaan (Lebaran)," kata Chandra. 

145. 14 

April 

2022 

Sukses Kawal UU 

TPKS, KSP Dorong 

Percepatan 

Pengesahan RUU 

PPRT 

Positive Radar Solo KSP siap memberikan dukungan penuh. 

Moeldoko mengatakan, RUU PPRT sangat 

diharapkan untuk mengisi kekosongan hukum 

perlindungan pekerja rumah tangga, dan 

memberikan rasa aman kepada PRT dari 

tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan 

pelecehan. Sebagai informasi, Kantor Staf 

Presiden (KSP) sebelumya telah menginisiasi 

pertemuan dengan berbagai organisasi 

masyarakat sipil (OMS) dan Komnas Perempuan 

terkait pembahasan percepatan pengesahan 

RUU PPRT. KSP juga menggelar rapar-rapat 

koordinasi lintas K/L dan OMS, yang mencuatkan 

pandangan tentang pentingnya pembentukan 

gugus tugas RUU PPRT. 

146. 14 

April 

2022 

Kemnaker Pastikan 

Pekerja PKWT 

Positive Pikiran Rakyat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) berhak mendapatkan 

tunjangan hari raya (THR) keagamaan. Aturan itu 

http://read.id/disperinaker-kotamobagu-minta-perusahaan-bayar-thr-seminggu-sebelum-lebaran
http://read.id/disperinaker-kotamobagu-minta-perusahaan-bayar-thr-seminggu-sebelum-lebaran
http://read.id/disperinaker-kotamobagu-minta-perusahaan-bayar-thr-seminggu-sebelum-lebaran
http://read.id/disperinaker-kotamobagu-minta-perusahaan-bayar-thr-seminggu-sebelum-lebaran
http://read.id/disperinaker-kotamobagu-minta-perusahaan-bayar-thr-seminggu-sebelum-lebaran
http://radarsolo.jawapos.com/nasional/14/04/2022/sukses-kawal-uu-tpks-ksp-dorong-percepatan-pengesahan-ruu-pprt
http://radarsolo.jawapos.com/nasional/14/04/2022/sukses-kawal-uu-tpks-ksp-dorong-percepatan-pengesahan-ruu-pprt
http://radarsolo.jawapos.com/nasional/14/04/2022/sukses-kawal-uu-tpks-ksp-dorong-percepatan-pengesahan-ruu-pprt
http://radarsolo.jawapos.com/nasional/14/04/2022/sukses-kawal-uu-tpks-ksp-dorong-percepatan-pengesahan-ruu-pprt
http://radarsolo.jawapos.com/nasional/14/04/2022/sukses-kawal-uu-tpks-ksp-dorong-percepatan-pengesahan-ruu-pprt
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014255499/kemnaker-pastikan-pekerja-pkwt-berhak-dapat-thr-lebaran-2022
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014255499/kemnaker-pastikan-pekerja-pkwt-berhak-dapat-thr-lebaran-2022
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Berhak Dapat THR 

Lebaran 2022 

juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menaker 

Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 

2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Aturan 

itu juga telah tertulis melalui Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 yang 

menyatakan bahwa pekerja PKWT memiliki hak 

atas THR sama seperti pekerja dengan Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Hal itu 

juga disampaikan oleh Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan 

Jaminan Sosial Kemnaker, Sri Astuti dalam 

diskusi virtualnya pada Kamis, 14 April 2022. 

147. 14 

April 

2022 

Gelar Sosialisasi 

Manfaat Program 

Jamsostek Bagi 

Pekerja Konstruksi 

Positive Media Indonesia BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan atau biasa disebut 

BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Jakarta Gambir 

kembali melakukan kunjungan dan sosialisasi 

kepada perusahaan yang bergerak di bidang 

konstruksi. Hal ini sehubungan dengan 

meningkatnya pembangunan yang terjadi di 

Indonesia setelah menurunnya angka 

penyebaran covid-19 di Indonesia. Kegiatan ini 

juga bertujuan untuk memberikan informasi 

terkait manfaat program BPJS Ketenagakerjaan 

kepada para pekerja konstruksi, dan juga 

memastikan setiap kegiatan konstruksi yang 

dilakukan oleh perusahaan telah terdaftar dalam 

program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam 

kesempatan kali ini BPJAMSOSTEK Jakarta 

Gambir melakukan kunjungan ke tiga lokasi 

pekerjaan konstruksi dari PT. Timas Suplindo di 

Kawasan Proyek PT. Riau Andalan Pulp and 

Paper (RAPP) Pangkalan Kerinci Riau dan telah 

dipastikan bahwa seluruh proyek tersebut 

berjalan sesuai dengan Letter Of Intent (LOI). 

148. 14 

April 

2022 

Catat, ini Link 

Pengaduan 

Masalah THR 

Lebaran 2022 

secara Online dari 

Kemnaker untuk 

Para Pekerja 

Negative Prfm News Link pengaduan masalah THR Lebaran 2022 alias 

Posko THR online yang disiapkan Kemnaker bisa 

diakses melalui 

https://poskothr.kemnaker.go.id. Sosialisasi 

layanan pengaduan masalah pembayaran THR 

Lebaran 2022 secara online lewat link Posko THR 

tersebut disampaikan Dirjen Binwasnaker dan 

K3 Kemnaker Haiyani Rumondang. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) permudah para 

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014255499/kemnaker-pastikan-pekerja-pkwt-berhak-dapat-thr-lebaran-2022
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014255499/kemnaker-pastikan-pekerja-pkwt-berhak-dapat-thr-lebaran-2022
http://mediaindonesia.com/ekonomi/485914/gelar-sosialisasi-manfaat-program-jamsostek-bagi-pekerja-konstruksi
http://mediaindonesia.com/ekonomi/485914/gelar-sosialisasi-manfaat-program-jamsostek-bagi-pekerja-konstruksi
http://mediaindonesia.com/ekonomi/485914/gelar-sosialisasi-manfaat-program-jamsostek-bagi-pekerja-konstruksi
http://mediaindonesia.com/ekonomi/485914/gelar-sosialisasi-manfaat-program-jamsostek-bagi-pekerja-konstruksi
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134254864/catat-ini-link-pengaduan-masalah-thr-lebaran-2022-secara-online-dari-kemnaker-untuk-para-pekerja
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134254864/catat-ini-link-pengaduan-masalah-thr-lebaran-2022-secara-online-dari-kemnaker-untuk-para-pekerja
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134254864/catat-ini-link-pengaduan-masalah-thr-lebaran-2022-secara-online-dari-kemnaker-untuk-para-pekerja
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134254864/catat-ini-link-pengaduan-masalah-thr-lebaran-2022-secara-online-dari-kemnaker-untuk-para-pekerja
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134254864/catat-ini-link-pengaduan-masalah-thr-lebaran-2022-secara-online-dari-kemnaker-untuk-para-pekerja
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134254864/catat-ini-link-pengaduan-masalah-thr-lebaran-2022-secara-online-dari-kemnaker-untuk-para-pekerja
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134254864/catat-ini-link-pengaduan-masalah-thr-lebaran-2022-secara-online-dari-kemnaker-untuk-para-pekerja
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pekerja/buruh lakukan pengaduan masalah 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 

2022 secara online dengan meluncurkan Posko 

THR. Haiyani menjelaskan, layanan pengaduan 

Posko 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," ujarnya, dikutip prfmnews.id 

dari siaran pers tertulis di laman Kemnaker. 

149. 14 

April 

2022 

Kemenaker: 

Kewajiban 

Membayar THR 

Paling Lambat H-7 

Sebelum Hari Raya 

Negative Sinpo SinPo.id- Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mengingatkan pemberian Tunjangan 

Hari Raya (THR) wajib diberikan oleh pemberi 

kerja menjelang hari raya keagamaan. Kewajiban 

itu timbul ada batasannya, H-7 itu terakhir harus 

dibayar," kata Koordinator Norma Pengupahan, 

Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker Sri Astuti kepada wartawan di Jakarta, 

Kamis (14/4). Sebelumnya, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sudah 

menerbitkan 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. THR 

juga harus dibayarkan paling lambat tujuh hari 

sebelum hari raya. 

150. 14 

April 

2022 

Serikat Pekerja: 

Buruh di Jawa 

Barat akan 

Membuat Posko 

Pengaduan THR 

Sendiri 

Negative Pikiran Rakyat Demikian diungkapkan Ketua FSP LEM SPSI Jawa 

Barat M Sidarta saat dihubungi, Kamis 14 April 

2022. Kemudian, untuk mengantisipasi masalah 

dilapangan pemerintah juga membuat Pos 

Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) 

Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan 

Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 

2022 sampai daerah yang terintegrasi melalui 

website poskothr.kemenaker.go.id. Di Jawa 

Barat surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI 

tersebut telah ditindaklanjuti oleh Gubernur 

http://sinpo.id/detail/29548/kemenaker-kewajiban-membayar-thr-paling-lambat-h-7-sebelum-hari-raya
http://sinpo.id/detail/29548/kemenaker-kewajiban-membayar-thr-paling-lambat-h-7-sebelum-hari-raya
http://sinpo.id/detail/29548/kemenaker-kewajiban-membayar-thr-paling-lambat-h-7-sebelum-hari-raya
http://sinpo.id/detail/29548/kemenaker-kewajiban-membayar-thr-paling-lambat-h-7-sebelum-hari-raya
http://sinpo.id/detail/29548/kemenaker-kewajiban-membayar-thr-paling-lambat-h-7-sebelum-hari-raya
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014255786/serikat-pekerja-buruh-di-jawa-barat-akan-membuat-posko-pengaduan-thr-sendiri
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014255786/serikat-pekerja-buruh-di-jawa-barat-akan-membuat-posko-pengaduan-thr-sendiri
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014255786/serikat-pekerja-buruh-di-jawa-barat-akan-membuat-posko-pengaduan-thr-sendiri
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014255786/serikat-pekerja-buruh-di-jawa-barat-akan-membuat-posko-pengaduan-thr-sendiri
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014255786/serikat-pekerja-buruh-di-jawa-barat-akan-membuat-posko-pengaduan-thr-sendiri
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014255786/serikat-pekerja-buruh-di-jawa-barat-akan-membuat-posko-pengaduan-thr-sendiri
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Jawa Barat kepada Bupati/Walikota se Jawa 

Barat untuk memastikan perusahaan di seluruh 

Jawa Barat memenuhi kewajiban membayar THR 

tahun 2022 sesuai ketentuan peraturan 

perundangan undangan. "13 April 2022 kemarin 

dalam rapat LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat 

dalam membahas program kerja, saya selaku 

Wakil Ketua LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat 

dari unsur pekerja/buruh menyampaikan, bahwa 

seluruh perusahaan wajib membayar THR tahun 

2022 sesuai dengan peraturan perundangan 

undangan yang disambut baik oleh unsur 

pengusaha baik Kadin maupun Apindo, 

Pemerintah dan unsur pekerja/buruh semuanya 

sepakat untuk mengkoordinasikan sampai 

tingkat kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat 

agar perusahaan membayar penuh THR tahun 

2022 sesuai peraturan perundangan, bahkan 

pekerja/buruh Jawa Barat juga akan membuat 

Posko Pengaduan THR sendiri untuk memastikan 

tidak ada pelanggaran pembayaran THR," 

tuturnya. Harapan Pekerja/Buruh di seluruh 

Indonesia tentu THR tahun 2022 di bayar penuh 

dan tidak dicicil lagi seperti tahun 2020 dan 

tahun 2021, karena kegiatan ekonomi sudah 

mulai normal dan pandemi sudah menjadi 

endemi. 

151. 14 

April 

2022 

Jokowi Akan 

Berikan THR, Gaji 

Ke-13, serta 

Tunjangan 50% 

kepada ASN 

Positive Katadata Presiden Joko Widodo akan memberikan 

tunjangan hari raya (THR), gaji ketiga belas, serta 

tunjangan kinerja sebesar 50% kepada aparatur 

sipil negara (ASN), personel Tentara Nasional 

Indonesia (TNI), dan Polri. Jokowi mengatakan 

kebijakan ini merupakan hadiah bagi abdi negara 

karena membantu penanganan pandemi Covid-

19. "Harapannya, juga bisa menambah daya beli 

masyarakat," kata Jokowi dalam keterangan pers 

secara virtual, Kamis (14/4). Aturan tersebut 

telah ditandatangani Presiden pada Rabu (13/4) 

kemarin. 

152. 14 

April 

2022 

Pemerintah Kejar 

Potensi Ekonomi 

Digital Rp 4.500 

Triliun pada 2030 

Neutral Katadata Pemerintah memperkirakan ekonomi digital 

tumbuh delapan kali lipat dari sekitar Rp 600 

triliun saat ini menjadi Rp 4.500 triliun pada 

2030. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo) Dedy Permadi 

http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/62581ad43776a/jokowi-akan-berikan-thr-gaji-ke-13-serta-tunjangan-50-kepada-asn
http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/62581ad43776a/jokowi-akan-berikan-thr-gaji-ke-13-serta-tunjangan-50-kepada-asn
http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/62581ad43776a/jokowi-akan-berikan-thr-gaji-ke-13-serta-tunjangan-50-kepada-asn
http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/62581ad43776a/jokowi-akan-berikan-thr-gaji-ke-13-serta-tunjangan-50-kepada-asn
http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/62581ad43776a/jokowi-akan-berikan-thr-gaji-ke-13-serta-tunjangan-50-kepada-asn
http://katadata.co.id/yuliawati/digital/62581b91c8397/pemerintah-kejar-potensi-ekonomi-digital-rp-4500-triliun-pada-2030
http://katadata.co.id/yuliawati/digital/62581b91c8397/pemerintah-kejar-potensi-ekonomi-digital-rp-4500-triliun-pada-2030
http://katadata.co.id/yuliawati/digital/62581b91c8397/pemerintah-kejar-potensi-ekonomi-digital-rp-4500-triliun-pada-2030
http://katadata.co.id/yuliawati/digital/62581b91c8397/pemerintah-kejar-potensi-ekonomi-digital-rp-4500-triliun-pada-2030
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mengatakan, ada dua skenario dalam meraup 

potensi ekonomi digital Indonesia pada 2030. 

"Sedangkan, jika bekerja bersama-sama dengan 

stakeholder maka Indonesia bisa meraup 

potensi ekonomi digital Rp 4.500 triliun dan 

kontribusi 17% terhadap PDB pada 2030," kata 

Dedy dalam konferensi pers virtual pada Kamis 

(14/4). Pemerintah gencar berkolaborasi dengan 

perusahaan teknologi global untuk mengejar 

petumbuhan ekonomi digital. 

153. 14 

April 

2022 

Pemerintah Bidik 

Potensi Ekonomi 

Digital Rp 4.500 

Triliun pada 2030 

Neutral Katadata Pemerintah memperkirakan ekonomi digital 

tumbuh delapan kali lipat dari sekitar Rp 600 

triliun saat ini menjadi Rp 4.500 triliun pada 

2030. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo) Dedy Permadi 

mengatakan, ada dua skenario dalam meraup 

potensi ekonomi digital Indonesia pada 2030. 

"Sedangkan, jika bekerja bersama-sama dengan 

stakeholder maka Indonesia bisa meraup 

potensi ekonomi digital Rp 4.500 triliun dan 

kontribusi 17% terhadap PDB pada 2030," kata 

Dedy dalam konferensi pers virtual pada Kamis 

(14/4). Pemerintah gencar berkolaborasi dengan 

perusahaan teknologi global untuk mengejar 

petumbuhan ekonomi digital. 

154. 14 

April 

2022 

Tera Data Indonusa 

Siap Lahirkan 

50,000 

Teknopreneur 

Lewat Program 

Sentra Digital SMK 

Positive Idx Channel TDI menargetkan kerja sama melalui 

penandatanganan sebanyak 1.000 SMK, 

harapannya dari 1 SMK dapat melahirkan 50 

entrepreneur di bidang IT, sehingga target TDI 

adalah bisa menciptakan 50,000 Teknopreneur 

dari program Sentra Digital ini. Pandangan 

tersebut di atas melatari PT Tera Data Indonusa 

(TDI) untuk berkomitmen mendorong 

peningkatan angka wirausaha di Indonesia, 

khususnya teknopreneur melalui program 

Sentra Digital SMK. Program sentra ini menjadi 

sebuah wadah yang mumpuni bagi siswa/i yang 

ingin mengasah kemampuan menjadi seorang 

teknopreneur. Program ini terbuka bagi seluruh 

generasi muda yang memiliki visi sama seperti 

kami untuk membangun ekosistem 

Teknopreneur di Indonesia. 

http://katadata.co.id/yuliawati/digital/62586afa8e251/pemerintah-bidik-potensi-ekonomi-digital-rp-4500-triliun-pada-2030
http://katadata.co.id/yuliawati/digital/62586afa8e251/pemerintah-bidik-potensi-ekonomi-digital-rp-4500-triliun-pada-2030
http://katadata.co.id/yuliawati/digital/62586afa8e251/pemerintah-bidik-potensi-ekonomi-digital-rp-4500-triliun-pada-2030
http://katadata.co.id/yuliawati/digital/62586afa8e251/pemerintah-bidik-potensi-ekonomi-digital-rp-4500-triliun-pada-2030
http://www.idxchannel.com/economics/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-lewat-program-sentra-digital-smk
http://www.idxchannel.com/economics/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-lewat-program-sentra-digital-smk
http://www.idxchannel.com/economics/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-lewat-program-sentra-digital-smk
http://www.idxchannel.com/economics/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-lewat-program-sentra-digital-smk
http://www.idxchannel.com/economics/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-lewat-program-sentra-digital-smk
http://www.idxchannel.com/economics/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-teknopreneur-lewat-program-sentra-digital-smk


 

101 

 

155. 14 

April 

2022 

Jokowi Resmi 

Teken PP, THR 

Lebaran 2022 dan 

Gaji ke-13 akan 

Segera Cair 

Neutral Pikiran Rakyat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan 

akan mengucurkan Tunjangan Hari Raya (THR) 

Lebaran 2022 dan gaji ke-13. Lebih lanjut Jokowi 

mengatakan bahwa pihaknya telah 

mendatangani Peraturan Pemerintah atau PP 

terkait THR Lebaran 2022 dan gaji ke-13. "Hal 

lain yang perlu saya sampaikan pada 13 April 

2022, saya telah menandatangani peraturan 

pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-

13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN Daerah, 

pensiunan, penerima pensiun dan pejabat 

negara," ujar Jokowi. Selain THR Lebaran 2022 

dan gaji ke-13, Jokowi memutuskan untuk 

memberikan sejumlah tambahan atau bonus 

atas kinerja. 

156. 14 

April 

2022 

Ini Aplikasi 

Pengaduan THR 

2022 yang 

Disiapkan 

Kemnaker 

Negative Prfm News Hal ini ditegaskan Haiyani Rumondang, selaku 

Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, pekerja 

yang belum menerima atau adanya keluhan 

terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 

keagamaan Tahun 2022 bisa mengadu via web 

yang telah disediakan Kemnaker. Untuk 

mengantisipasi terjadinya keluhan tiap pekerja, 

Pemerintah Indonesia melalui Kemnaker 

melakukan sosialisasi aplikasi pengaduan THR 

keagamaan Tahun 2022 via link 

https://poskothr.kemnaker.go.id. Pelayanan 

aplikasi pengaduan THR ini guna mempermudah 

pekerja untuk melakukan upaya sosialisasi 

berkaitan dengan Tunjangan Hari Raya. "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," 

tutur Haiyani Rumondang, seperti dikutip 

prfmnews.id hari Kamis, 14 April 2022 dari web 

Kemnaker. Haiyani mengimbau, Tunjangan Hari 

Raya (THR) wajib diberikan setiap pengusaha 

pada pekerja tahun 2022. 

157. 14 

April 

2022 

Cara Melapor THR 

dan Alamat Posko 

Pengaduan THR 

Surabaya 2022 

Negative Tribun News 

Malang 

YLBHI- LBH Surabaya dan DPW FSPMI 

membentuk Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan tahun 2022. Pihaknya mendapat 

laporan dari 3.342 pekerja dari 19 perusahaan di 

Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Banyuwangi 

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014256023/jokowi-resmi-teken-pp-thr-lebaran-2022-dan-gaji-ke-13-akan-segera-cair
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014256023/jokowi-resmi-teken-pp-thr-lebaran-2022-dan-gaji-ke-13-akan-segera-cair
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014256023/jokowi-resmi-teken-pp-thr-lebaran-2022-dan-gaji-ke-13-akan-segera-cair
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014256023/jokowi-resmi-teken-pp-thr-lebaran-2022-dan-gaji-ke-13-akan-segera-cair
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014256023/jokowi-resmi-teken-pp-thr-lebaran-2022-dan-gaji-ke-13-akan-segera-cair
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134254967/ini-aplikasi-pengaduan-thr-2022-yang-disiapkan-kemnaker
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134254967/ini-aplikasi-pengaduan-thr-2022-yang-disiapkan-kemnaker
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134254967/ini-aplikasi-pengaduan-thr-2022-yang-disiapkan-kemnaker
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134254967/ini-aplikasi-pengaduan-thr-2022-yang-disiapkan-kemnaker
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134254967/ini-aplikasi-pengaduan-thr-2022-yang-disiapkan-kemnaker
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/04/14/cara-melapor-thr-dan-alamat-posko-pengaduan-thr-surabaya-2022
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/04/14/cara-melapor-thr-dan-alamat-posko-pengaduan-thr-surabaya-2022
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/04/14/cara-melapor-thr-dan-alamat-posko-pengaduan-thr-surabaya-2022
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/04/14/cara-melapor-thr-dan-alamat-posko-pengaduan-thr-surabaya-2022
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pada 2021. Kedua, pihak LBH Surabaya akan 

membuat somasi kepada perusahaan yang 

bersangkutan. Di antaranya, Kantor LBH 

Surabaya (Jalan Kidal No. 6), Sekretariat DPW 

FSPMI Jawa Timur (Ruko Griya Simo Pomahan B-

2, Jl. Simo Pomahan), dan Sekretariat PC SPL 

FSPMI Kota Surabaya (dk Kalisari Gg. V No. 54 

Romokalisari). 

158. 14 

April 

2022 

Kapan 

Pengumuman 

Seleksi Kartu 

Prakerja 

Gelombang 26? Ini 

Cara Cek Hasil 

Seleksi di 

prakerja.go.id 

Neutral Tribun News Simak penjelasan mengenai pengumuman 

seleksi Kartu Prakerja Gelombang 26 lengkap 

dengan cara cek hasil seleksi di prakerja.go.id 

dalam. Diketahui, pendaftaran Kartu Prakerja 

telah memasuki gelombang 26 saat ini. Kapan 

Pengumuman Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 

26?. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 26 

telah ditutup hari Rabu (13/4/2022) kemarin. 

159. 14 

April 

2022 

Heboh Soal Pemain 

Bergaji Rp 250 Ribu 

Setahun dan 

Ditunggak, Begini 

Respons PSSI 

Neutral Tempo.co Berdasarkan penelusuran PSSI, klub tersebut 

berdomisili di Pekanbaru dan dimiliki oleh 

pemain naturalisasi asal Kamerun. Kami (PSSI) 

ingin kasus segera diselesaikan oleh pemilik 

klub," kata Sekjen PSSI Yunus Nusi, seperti 

dikutip laman PSSI. tanah air hari-hari ini 

dikejutkan dengan temuan Asosiasi Pesepakbola 

Profesional Indonesia (APPI) soal gaji pemain di 

salah satu klub. Disebutkan ada pemain yang 

digaji Rp 250 ribu per tahun dan gaji kecil itu pun 

masih ditunggal. 

160. 14 

April 

2022 

Berita Terbaru 

Pencairan BSU 

2022, 4 Cara Cek 

Apakah Anda 

Terdaftar atau 

Tidak - Ayo 

Indonesia 

Neutral Ayoindonesia.co

m 

AYOINDONESIA.COM- Bantuan Subsidi Upah 

atau biasa disingkat BSU 2022 dikabarkan akan 

cair pada tahun ini. Tentu, kabar terbaru terkait 

BSU 2022 kini banyak dicari masyarakat yang 

merupakan pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 

juta. BSU 2022 rencananya akan segera 

dicairkan dalam waktu dekat. Sebelumnya 

membagikan empat cara cek daftar penerima, 

penjelasan BSU 2022 telah disampaikan oleh 

Menaker, Ida Fauziyah dan Menteri 

Perekonomian, Airlangga Hartarto. 

161. 14 

April 

2022 

Kemnaker 

Sosialisasikan 

Apilkasi Posko 

Negative Rrinews Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan 

sosialisasi aplikasi Posko Pengaduan THR 

Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal 

pelaksanaan pembayaran THR 2022 dari 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/kapan-pengumuman-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-26-ini-cara-cek-hasil-seleksi-di-prakerjagoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/kapan-pengumuman-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-26-ini-cara-cek-hasil-seleksi-di-prakerjagoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/kapan-pengumuman-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-26-ini-cara-cek-hasil-seleksi-di-prakerjagoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/kapan-pengumuman-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-26-ini-cara-cek-hasil-seleksi-di-prakerjagoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/kapan-pengumuman-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-26-ini-cara-cek-hasil-seleksi-di-prakerjagoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/kapan-pengumuman-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-26-ini-cara-cek-hasil-seleksi-di-prakerjagoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/kapan-pengumuman-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-26-ini-cara-cek-hasil-seleksi-di-prakerjagoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/kapan-pengumuman-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-26-ini-cara-cek-hasil-seleksi-di-prakerjagoid
http://sport.tempo.co/read/1582214/heboh-soal-pemain-bergaji-rp-250-ribu-setahun-dan-ditunggak-begini-respons-pssi
http://sport.tempo.co/read/1582214/heboh-soal-pemain-bergaji-rp-250-ribu-setahun-dan-ditunggak-begini-respons-pssi
http://sport.tempo.co/read/1582214/heboh-soal-pemain-bergaji-rp-250-ribu-setahun-dan-ditunggak-begini-respons-pssi
http://sport.tempo.co/read/1582214/heboh-soal-pemain-bergaji-rp-250-ribu-setahun-dan-ditunggak-begini-respons-pssi
http://sport.tempo.co/read/1582214/heboh-soal-pemain-bergaji-rp-250-ribu-setahun-dan-ditunggak-begini-respons-pssi
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013206194/berita-terbaru-pencairan-bsu-2022-4-cara-cek-apakah-anda-terdaftar-atau-tidak
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013206194/berita-terbaru-pencairan-bsu-2022-4-cara-cek-apakah-anda-terdaftar-atau-tidak
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013206194/berita-terbaru-pencairan-bsu-2022-4-cara-cek-apakah-anda-terdaftar-atau-tidak
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013206194/berita-terbaru-pencairan-bsu-2022-4-cara-cek-apakah-anda-terdaftar-atau-tidak
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013206194/berita-terbaru-pencairan-bsu-2022-4-cara-cek-apakah-anda-terdaftar-atau-tidak
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013206194/berita-terbaru-pencairan-bsu-2022-4-cara-cek-apakah-anda-terdaftar-atau-tidak
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013206194/berita-terbaru-pencairan-bsu-2022-4-cara-cek-apakah-anda-terdaftar-atau-tidak
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1424197/kemnaker-sosialisasikan-apilkasi-posko-pengaduan-thr-2022
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1424197/kemnaker-sosialisasikan-apilkasi-posko-pengaduan-thr-2022
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1424197/kemnaker-sosialisasikan-apilkasi-posko-pengaduan-thr-2022
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Pengaduan THR 

2022 

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 

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) sebagaimana siaran pers Kemnaker 

yang diterima RRI.co.id. 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. Adanya 

layanan/kanal Posko Pengaduan THR berbasis 

web ini kata Haiyani, tidak hanya menjadi sarana 

bagi pekerja/buruh untuk mengadukan 

permasalahan THR. Kebijakan pemberian THR 

2022 dikembalikan pada pemberian THR pada 

tahun-tahun sebelumnya. 

162. 14 

April 

2022 

Monitoring THR ke 

50 Perusahaan di 

Banyumas, THR 

Wajib Dibayarkan 

Paling Lambat H-7 

Lebaran 

Negative Radar Banyumas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil 

Menengah berencana melakukan monitoring ke 

50 perusahaan sebagai sampling, terkait 

pemberian tunjangan hari raya (THR). Kepala 

Bidang Hubungan Industrial Dinnakerkop dan 

UKM Kabupaten Banyumas Tasroh SS MPA MSc 

mengatakan, pelaksanaan monitoring mulai 18 

sampai 25 April. Berkoordinasi atau membentuk 

tim monitoring dengan Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (SPSI) Kabupaten Banyumas. 

Sedangkan online melalui website internal HI 

Dinnakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas, 

SidamasLoker. 

http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1424197/kemnaker-sosialisasikan-apilkasi-posko-pengaduan-thr-2022
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1424197/kemnaker-sosialisasikan-apilkasi-posko-pengaduan-thr-2022
http://radarbanyumas.co.id/monitoring-thr-ke-50-perusahaan-di-banyumas-thr-wajib-dibayarkan-paling-lambat-h-7-lebaran
http://radarbanyumas.co.id/monitoring-thr-ke-50-perusahaan-di-banyumas-thr-wajib-dibayarkan-paling-lambat-h-7-lebaran
http://radarbanyumas.co.id/monitoring-thr-ke-50-perusahaan-di-banyumas-thr-wajib-dibayarkan-paling-lambat-h-7-lebaran
http://radarbanyumas.co.id/monitoring-thr-ke-50-perusahaan-di-banyumas-thr-wajib-dibayarkan-paling-lambat-h-7-lebaran
http://radarbanyumas.co.id/monitoring-thr-ke-50-perusahaan-di-banyumas-thr-wajib-dibayarkan-paling-lambat-h-7-lebaran
http://radarbanyumas.co.id/monitoring-thr-ke-50-perusahaan-di-banyumas-thr-wajib-dibayarkan-paling-lambat-h-7-lebaran
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163. 14 

April 

2022 

Serba-serbi BLT 

Subsidi Gaji 2022: 

Kapan Cair, 

Besaran, Kuota 

Penerima dan Cara 

Ceknya 

Negative Suara.com Kemudian terkait cara cek status penerima BLT 

subsidi gaji tahun 2022 ini, Anda bisa melihat 

langkah-langkahnya di bawah ini. Itu tadi sedikit 

informasi terkait dengan BLT subsidi gaji 2022 

yang bisa dibagikan. Kabar gembira untuk semua 

pekerja, Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT 

subsidi gaji 2022 akan dicairkan. Berapa total 

penerima BLT subsidi gaji 2022 ini? 

164. 14 

April 

2022 

JADWAL Pencairan 

THR dan Gaji ke 13 

Pensiunan PNS, 

TNI, Polri Tahun 

2022 Beserta 

Besaran 

Nominalnya 

Neutral Surya Berikut jadwal pencairan THR dan gaji ke 13 

pensiunan PNS, TNI dan Polri tahun 2022 

beserta besaran nominalnya. THR dan gaji ke 13 

tak hanya dirasakan oleh penisunan PNS, TNI 

dan Polri saja, bahkan abdi negara yang masih 

aktif juga mendapatkannya. Malahan, PNS, TNI 

dan Polri yang masih aktif bakal dapat tambahan 

tunjangan sebesar 50 persen. Dengan demikian, 

THR dan gaji ke 13 untuk seluruh PNS pusat 

maupun daerah, TNI, Polri, pensiunan, penerima 

pensiun, dan pejabat negara akan segera cair. 

165. 14 

April 

2022 

Perusahaan Tak 

Bayar THR Bakal 

Kena Sanksi, Tak 

Boleh Dicicil 

Negative Ini Balikpapan Pemerintah menegaskan, pembayaran 

tunjangan hari raya (THR) harus dbayar penuh 

dan tidak boleh dicicil. "Apakah THR saat ini 

masih bisa disepakati? Ibu Menteri sudah 

menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, 

harus dibayar kontan," ujarnya dilansir dari 

suara. Com jaringan inibalikpapan.com. Sri 

mengatakan jika masih terdapat perusahaan 

yang menyatakan tidak mampu membayarkan 

THR terdapat perlakuan khusus dari pengawas 

ketenagakerjaan salah satunya memverifikasi 

alasan ketidakmampuan pembayaran. 

166. 14 

April 

2022 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Lhokseumawe 

tunggu regulasi 

pencairan BSU 

Neutral Antara Namun, pihak BPJS Ketenagakerjaan 

Lhokseumawe, Kamis (14/4), belum dapat 

memastikan jadwal penyaluran bantuan 

tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan kembali 

memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 

April 2022 bagi para pekerja maupun buruh yang 

terdampak pandemi COVID-19. (Try Vanny S/Arif 

Prada/Gracia Simanjuntak). 

167. 14 

April 

2022 

THR Wajib Dibayar 

Penuh, Pengamat: 

Bisa 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Berita Selanjutnya: Kemnaker Imbau Pengusaha 

Tunaikan Dua Hal ini setelah SE soal THR Terbit. 

Direktur Center of Economic and Law Studies 

(Celios) Bhima Yudhistira menilai perusahaan 

http://www.suara.com/news/2022/04/14/203558/serba-serbi-blt-subsidi-gaji-2022-kapan-cair-besaran-kuota-penerima-dan-cara-ceknya
http://www.suara.com/news/2022/04/14/203558/serba-serbi-blt-subsidi-gaji-2022-kapan-cair-besaran-kuota-penerima-dan-cara-ceknya
http://www.suara.com/news/2022/04/14/203558/serba-serbi-blt-subsidi-gaji-2022-kapan-cair-besaran-kuota-penerima-dan-cara-ceknya
http://www.suara.com/news/2022/04/14/203558/serba-serbi-blt-subsidi-gaji-2022-kapan-cair-besaran-kuota-penerima-dan-cara-ceknya
http://www.suara.com/news/2022/04/14/203558/serba-serbi-blt-subsidi-gaji-2022-kapan-cair-besaran-kuota-penerima-dan-cara-ceknya
http://www.suara.com/news/2022/04/14/203558/serba-serbi-blt-subsidi-gaji-2022-kapan-cair-besaran-kuota-penerima-dan-cara-ceknya
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/14/jadwal-pencairan-thr-dan-gaji-ke-13-pensiunan-pns-tni-polri-tahun-2022-beserta-besaran-nominalnya
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/14/jadwal-pencairan-thr-dan-gaji-ke-13-pensiunan-pns-tni-polri-tahun-2022-beserta-besaran-nominalnya
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/14/jadwal-pencairan-thr-dan-gaji-ke-13-pensiunan-pns-tni-polri-tahun-2022-beserta-besaran-nominalnya
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/14/jadwal-pencairan-thr-dan-gaji-ke-13-pensiunan-pns-tni-polri-tahun-2022-beserta-besaran-nominalnya
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/14/jadwal-pencairan-thr-dan-gaji-ke-13-pensiunan-pns-tni-polri-tahun-2022-beserta-besaran-nominalnya
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/14/jadwal-pencairan-thr-dan-gaji-ke-13-pensiunan-pns-tni-polri-tahun-2022-beserta-besaran-nominalnya
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/14/jadwal-pencairan-thr-dan-gaji-ke-13-pensiunan-pns-tni-polri-tahun-2022-beserta-besaran-nominalnya
http://www.inibalikpapan.com/perusahaan-tak-bayar-thr-bakal-kena-sanksi-tak-boleh-dicicil
http://www.inibalikpapan.com/perusahaan-tak-bayar-thr-bakal-kena-sanksi-tak-boleh-dicicil
http://www.inibalikpapan.com/perusahaan-tak-bayar-thr-bakal-kena-sanksi-tak-boleh-dicicil
http://www.inibalikpapan.com/perusahaan-tak-bayar-thr-bakal-kena-sanksi-tak-boleh-dicicil
http://www.antaranews.com/video/2822357/bpjs-ketenagakerjaan-lhokseumawe-tunggu-regulasi-pencairan-bsu
http://www.antaranews.com/video/2822357/bpjs-ketenagakerjaan-lhokseumawe-tunggu-regulasi-pencairan-bsu
http://www.antaranews.com/video/2822357/bpjs-ketenagakerjaan-lhokseumawe-tunggu-regulasi-pencairan-bsu
http://www.antaranews.com/video/2822357/bpjs-ketenagakerjaan-lhokseumawe-tunggu-regulasi-pencairan-bsu
http://www.antaranews.com/video/2822357/bpjs-ketenagakerjaan-lhokseumawe-tunggu-regulasi-pencairan-bsu
http://www.jpnn.com/news/thr-wajib-dibayar-penuh-pengamat-bisa-menguntungkan-pengusaha
http://www.jpnn.com/news/thr-wajib-dibayar-penuh-pengamat-bisa-menguntungkan-pengusaha
http://www.jpnn.com/news/thr-wajib-dibayar-penuh-pengamat-bisa-menguntungkan-pengusaha
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Menguntungkan 

Pengusaha 

yang membayar tunjangan hari raya (THR) 

secara penuh kepada pekerja sangat berdampak 

positif bagi pengusaha. Sebelumnya, Menteri 

Tenaga KerjaIda Fauziah mengumumkan ada 

Surat Edaran (SE) Kemenaker yang terbit tahun 

2022 terkait pembayaran THR. Menurut Ida 

Fauziah, pengusaha wajib membayar tunjangan 

hari raya atau THR Idulfitri 2022 ini secara penuh 

kepada pekerja. 

168. 14 

April 

2022 

Disnakertrans 

Kabupaten 

Penajam minta 

perusahaan bayar 

THR karyawan 

Neutral Antara Kaltim Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara, 

Kalimantan Timur, meminta perusahaan kecil 

maupun besar di daerah itu membayarkan 

tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan 

paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri 1443 

Hijriah. "Perusahaan yang tidak berkenan bayar 

THR dikenakan sanksi," ujar Kepala 

Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara 

Suhardi di Penajam, Kamis. Disnakertrans 

Kabupaten Penajam Paser Utara membuka 

posko pelayanan pengaduan terkait dengan hak 

karyawan mendapatkan THR, baik THR tidak 

dibayarkan atau jumlahnya tidak sesuai aturan. 

Apabila perusahaan yang tidak komitmen 

dengan pembayaran THR, katanya, karyawan 

dapat melapor agar segera ditindaklanjuti 

Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara. 

169. 14 

April 

2022 

Cek Penerima BSU 

di 

bsu.bpjsketenagak

erjaan.go.id, 

Pekerja Bisa Dapat 

BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Berikut informasi mengenai cara cek penerima 

BSU di situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id agar 

pekerja bisa mendapatkan Bantuan Langsung 

Tunai (BLT subsidi gaji) Rp1 juta. Para pekerja 

bisa cek Bantuan Subsidi Upah atau BSU untuk 

memastikan status penerimaan BLT subsidi gaji, 

salah satunya di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Meski cara cek penerima BSU 2022 belum 

diumumkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), berikut cara cek penerima BSU 

tahun 2021 yang bisa menjadi referensi guna 

memastikan status penerimaan BLT subsidi gaji. 

Karyawan/pekerja hanya perlu menyiapkan 

Kartu Tanda Penduduk atau KTP sebelum 

mengakses situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Untuk informasi lengkapnya, simak cara cek 

daftar penerima BSU menggunakan KTP di 

http://www.jpnn.com/news/thr-wajib-dibayar-penuh-pengamat-bisa-menguntungkan-pengusaha
http://www.jpnn.com/news/thr-wajib-dibayar-penuh-pengamat-bisa-menguntungkan-pengusaha
http://kaltim.antaranews.com/berita/152441/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr-karyawan
http://kaltim.antaranews.com/berita/152441/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr-karyawan
http://kaltim.antaranews.com/berita/152441/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr-karyawan
http://kaltim.antaranews.com/berita/152441/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr-karyawan
http://kaltim.antaranews.com/berita/152441/disnakertrans-kabupaten-penajam-minta-perusahaan-bayar-thr-karyawan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094256269/cek-penerima-bsu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094256269/cek-penerima-bsu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094256269/cek-penerima-bsu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094256269/cek-penerima-bsu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094256269/cek-penerima-bsu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094256269/cek-penerima-bsu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094256269/cek-penerima-bsu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
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bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id berikut ini 

berdasarkan ketentuan tahun lalu. Cara cek 

daftar penerima BSU di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. - Akses situs 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

170. 14 

April 

2022 

Hore!!! Gaji ke 13 

dan THR ASN 

Segera Cair, Ada 

Tambahan Tukin 50 

Persen 

Neutral Banten Raya - Pemberian gaji ke 13 dan THR bagi ASN 

dipastikan tak lama lagi bakal segera cair. Untuk 

THR dan gaji ke 13 akan diberikan kepada ASN, 

TNI, Polri, pejabat negara hingga pensiunan. 

Pemberian gaji ke 13 dan THR tersebut akan 

segera cair setelah Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah 

(PP) terkait kebijakan tersebut. "Hal lain yang 

perlu saya sampaikan pada 13 April 2022, saya 

telah menandatangani peraturan pemerintah 

tentang pemberian THR dan gaji ke 13," ujar 

Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat 

Presiden, Kamis 14 April 2022. 

171. 14 

April 

2022 

Disnakertrans Tana 

Tidung Bakal Surati 

Perusahaan di H-7 

Idul Fitri, Wajib 

Bayar THR Tenaga 

Kerja 

Neutral Tribun Kaltara Kabid Tanaga Kerja, Sarwo Artiko mengatakan 

sesuai arahan Kemenaker dan aturan 

perundang-undangan, pihaknya akan menyurati 

pihak perusahaan pada H-7 Idul Fitri 1443 H. 

Terkait pos pengaduan, ia sampaikan 

Disnakertrans Tana Tidung tidak membuka pos 

pengaduan khusus THR. - Dinas Ketenagakerjaan 

dan Transimigrasi (Disnakertrans) Kabupaten 

Tana Tidung akan menyurati perusahaan-

perusahan yang ada di Tana Tidung, terkait 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 

para tenaga kerja. Dia menambahkan, 

pengaduan-pengaduan tersebut, berada satu 

pintu dalam Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tana 

Tidung. Lebih lanjut dia sampaikan, terkait 

jumlah perusahaan besar di Kabupaten Tana 

Tidung, berjumlah sekira 18 perusahaan. 

172. 14 

April 

2022 

Posko Pengaduan 

THR Keagamaan 

Tahun 2022 

Tersebar di Daerah, 

Siap Tindak Lanjuti 

Pengaduan 

Negative Pikiran Rakyat 

Bekasi 

Terkait hal itu pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan mengeluarkan Aplikasi Posko 

Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022. Haiyani 

Rumondang mengatakan layanan Posko 

Pengaduan THR berbasis web ini dibuat untuk 

mengantisipasi terjadinya keluhan, 

ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam 

pelaksanaan pembayaran THR. Pengaduan THR 

http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273206312/hore-gaji-ke-13-dan-thr-asn-segera-cair-ada-tambahan-tukin-50-persen
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273206312/hore-gaji-ke-13-dan-thr-asn-segera-cair-ada-tambahan-tukin-50-persen
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273206312/hore-gaji-ke-13-dan-thr-asn-segera-cair-ada-tambahan-tukin-50-persen
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273206312/hore-gaji-ke-13-dan-thr-asn-segera-cair-ada-tambahan-tukin-50-persen
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273206312/hore-gaji-ke-13-dan-thr-asn-segera-cair-ada-tambahan-tukin-50-persen
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/14/disnakertrans-tana-tidung-bakal-surati-perusahaan-di-h-7-idul-fitri-wajib-bayar-thr-tenaga-kerja
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/14/disnakertrans-tana-tidung-bakal-surati-perusahaan-di-h-7-idul-fitri-wajib-bayar-thr-tenaga-kerja
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/14/disnakertrans-tana-tidung-bakal-surati-perusahaan-di-h-7-idul-fitri-wajib-bayar-thr-tenaga-kerja
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/14/disnakertrans-tana-tidung-bakal-surati-perusahaan-di-h-7-idul-fitri-wajib-bayar-thr-tenaga-kerja
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/14/disnakertrans-tana-tidung-bakal-surati-perusahaan-di-h-7-idul-fitri-wajib-bayar-thr-tenaga-kerja
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/14/disnakertrans-tana-tidung-bakal-surati-perusahaan-di-h-7-idul-fitri-wajib-bayar-thr-tenaga-kerja
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124254669/posko-pengaduan-thr-keagamaan-tahun-2022-tersebar-di-daerah-siap-tindak-lanjuti-pengaduan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124254669/posko-pengaduan-thr-keagamaan-tahun-2022-tersebar-di-daerah-siap-tindak-lanjuti-pengaduan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124254669/posko-pengaduan-thr-keagamaan-tahun-2022-tersebar-di-daerah-siap-tindak-lanjuti-pengaduan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124254669/posko-pengaduan-thr-keagamaan-tahun-2022-tersebar-di-daerah-siap-tindak-lanjuti-pengaduan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124254669/posko-pengaduan-thr-keagamaan-tahun-2022-tersebar-di-daerah-siap-tindak-lanjuti-pengaduan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124254669/posko-pengaduan-thr-keagamaan-tahun-2022-tersebar-di-daerah-siap-tindak-lanjuti-pengaduan
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tersebut dapat dilakukan secara individu 

maupun mandiri. "Posko-posko THR yang telah 

ada di daerah inilah nantinya yang akan 

menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran-

pelanggaran dalam pembayaran THR," kata 

Haiyani dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari 

Kemnaker Kamis, 14 April 2022. 

173. 14 

April 

2022 

Soal Pencairan 

THR, Forum Peduli 

Buruh Sukoharjo: 

Jangan Ada Dusta 

Neutral Radar Solo Menyikapi hal itu, Sigit Hastono dari Forum 

Peduli Buruh Sukoharjo meminta agar tidak ada 

dusta di antara perusahaan dan buruh. 

Menyikapi hal itu, Sigit Hastono dari Forum 

Peduli Buruh Sukoharjo meminta agar tidak ada 

dusta di antara perusahaan dan buruh. Seiring 

membaiknya situasi ekonomi, nominal 

tunjangan hari raya (THR) 2022 dikembalikan 

seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebab itu, 

buruh sangat berharap perusahaan dapat 

mematuhinya. 

174. 14 

April 

2022 

Ada Indikasi THR 

Dicicil, Perusahaan 

Bakal Dilaporkan ke 

Disnaker Provinsi 

Negative Radar Solo Jika ditemukan indikasi perusahaan menyicil 

THR, maka akan langsung dilaporkan ke Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah. Jika ditemukan indikasi 

perusahaan menyicil THR, maka akan langsung 

dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Pemkab 

Boyolali telah menyebar surat edaran terkait 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan. Ada beberapa ketentuan yang 

diatur. 

175. 14 

April 

2022 

Disperinaker 

Kotamobagu 

Sosialisasikan SE 

Pembayaran THR 

Keagamaan 

Positive Liputan Bmr Sosialisasi Surat Edaran (SE) terkait Tunjangan 

Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2022, mulai 

disosialisasikan Dinas Perindustrian dan Tenaga 

Kerja (Disperinaker) Kota Kotamobagu. Surat 

edaran yang ditandatangani Kepala Disperinaker 

Kotamobagu, Johan Sofian Boulu ini, merupakan 

tindaklanjut surat edaran Kementerian 

Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022 

tentang pelaksanaan pemberian THR 

Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan. Diketahui, SE THR Keagamaan bagi 

buru atau pekerja perusahaan ini, bernomor 

500/DPTK-KK/IV/77/2022, tertanggal 12 April 

2022. Kepala Bidang Tenaga Kerja Diperinaker 

Kotamobagu, Chandra Saniman mengatakan, 

http://radarsolo.jawapos.com/daerah/sukoharjo/14/04/2022/soal-pencairan-thr-forum-peduli-buruh-sukoharjo-jangan-ada-dusta
http://radarsolo.jawapos.com/daerah/sukoharjo/14/04/2022/soal-pencairan-thr-forum-peduli-buruh-sukoharjo-jangan-ada-dusta
http://radarsolo.jawapos.com/daerah/sukoharjo/14/04/2022/soal-pencairan-thr-forum-peduli-buruh-sukoharjo-jangan-ada-dusta
http://radarsolo.jawapos.com/daerah/sukoharjo/14/04/2022/soal-pencairan-thr-forum-peduli-buruh-sukoharjo-jangan-ada-dusta
http://radarsolo.jawapos.com/daerah/boyolali/14/04/2022/ada-indikasi-thr-dicicil-perusahaan-bakal-dilaporkan-ke-disnaker-provinsi
http://radarsolo.jawapos.com/daerah/boyolali/14/04/2022/ada-indikasi-thr-dicicil-perusahaan-bakal-dilaporkan-ke-disnaker-provinsi
http://radarsolo.jawapos.com/daerah/boyolali/14/04/2022/ada-indikasi-thr-dicicil-perusahaan-bakal-dilaporkan-ke-disnaker-provinsi
http://radarsolo.jawapos.com/daerah/boyolali/14/04/2022/ada-indikasi-thr-dicicil-perusahaan-bakal-dilaporkan-ke-disnaker-provinsi
http://www.liputanbmr.com/kotamobagu/disperinaker-kotamobagu-sosialisasikan-se-pembayaran-thr-keagamaan
http://www.liputanbmr.com/kotamobagu/disperinaker-kotamobagu-sosialisasikan-se-pembayaran-thr-keagamaan
http://www.liputanbmr.com/kotamobagu/disperinaker-kotamobagu-sosialisasikan-se-pembayaran-thr-keagamaan
http://www.liputanbmr.com/kotamobagu/disperinaker-kotamobagu-sosialisasikan-se-pembayaran-thr-keagamaan
http://www.liputanbmr.com/kotamobagu/disperinaker-kotamobagu-sosialisasikan-se-pembayaran-thr-keagamaan
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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. 

176. 14 

April 

2022 

Kemnaker Pastikan 

Pekerja Kontrak 

Berhak Terima THR 

Lebaran, Berikut 

Hitung-

hitungannya 

Positive Waspada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk 

mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Hal itu juga ditegaskan dalam Surat 

Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 

tentang Pelaksanaan Pemberian THR 

Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan. Seperti tertuang dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 

dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas 

THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu (PKWTT). Demikian diungkapkan 

Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja 

Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker, 

Sri Astuti. 

177. 14 

April 

2022 

Karyawan Baru 

Tetap Dapat THR, 

Begini Cara 

Menghitung 

Besarannya 

Neutral Jawa Post 

National 

Network 

Tunjangan hari raya (THR) adalah pendapatan 

yang berhak didapat karyawan menjelang hari 

raya keagamaan. Biasanya, THR juga diberikan 

setiap perusahaan atau kepada karyawannya di 

luar gaji pokok. Hal itu tertuang dalam Surat 

Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 

2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Perusahaan wajib memberikan THR kepada 

pekerja baik dengan status outsourcing (alih 

daya), kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu), 

maupun pekerja tetap (perjanjian kerja waktu 

tidak tertentu). 

178. 14 

April 

2022 

Ada Klub di 

Pekanbaru Gaji 

Pemain Rp250 Ribu 

Setahun dan 

Ditunggak, Begini 

Respons PSSI 

Negative Goriau Berdasarkan penelusuran PSSI, klub tersebut 

berdomisili di Pekanbaru dan dimiliki oleh 

pemain naturalisasi asal Kamerun. Asosiasi 

Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) 

menemukan ada klub sepakbola di Pekanbaru, 

Riau, yang menggaji pemain hanya Rp250 ribu 

setahun. Dikutip dari Tempo.co, Persatuan 

Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) langsung 

http://waspada.co.id/2022/04/kemnaker-pastikan-pekerja-kontrak-berhak-terima-thr-lebaran-berikut-hitung-hitungannya
http://waspada.co.id/2022/04/kemnaker-pastikan-pekerja-kontrak-berhak-terima-thr-lebaran-berikut-hitung-hitungannya
http://waspada.co.id/2022/04/kemnaker-pastikan-pekerja-kontrak-berhak-terima-thr-lebaran-berikut-hitung-hitungannya
http://waspada.co.id/2022/04/kemnaker-pastikan-pekerja-kontrak-berhak-terima-thr-lebaran-berikut-hitung-hitungannya
http://waspada.co.id/2022/04/kemnaker-pastikan-pekerja-kontrak-berhak-terima-thr-lebaran-berikut-hitung-hitungannya
http://waspada.co.id/2022/04/kemnaker-pastikan-pekerja-kontrak-berhak-terima-thr-lebaran-berikut-hitung-hitungannya
http://www.jpnn.com/news/karyawan-baru-tetap-dapat-thr-begini-cara-menghitung-besarannya
http://www.jpnn.com/news/karyawan-baru-tetap-dapat-thr-begini-cara-menghitung-besarannya
http://www.jpnn.com/news/karyawan-baru-tetap-dapat-thr-begini-cara-menghitung-besarannya
http://www.jpnn.com/news/karyawan-baru-tetap-dapat-thr-begini-cara-menghitung-besarannya
http://www.jpnn.com/news/karyawan-baru-tetap-dapat-thr-begini-cara-menghitung-besarannya
http://www.goriau.com/berita/baca/ada-klub-di-pekanbaru-gaji-pemain-rp250-ribu-setahun-dan-ditunggak-begini-respons-pssi.html
http://www.goriau.com/berita/baca/ada-klub-di-pekanbaru-gaji-pemain-rp250-ribu-setahun-dan-ditunggak-begini-respons-pssi.html
http://www.goriau.com/berita/baca/ada-klub-di-pekanbaru-gaji-pemain-rp250-ribu-setahun-dan-ditunggak-begini-respons-pssi.html
http://www.goriau.com/berita/baca/ada-klub-di-pekanbaru-gaji-pemain-rp250-ribu-setahun-dan-ditunggak-begini-respons-pssi.html
http://www.goriau.com/berita/baca/ada-klub-di-pekanbaru-gaji-pemain-rp250-ribu-setahun-dan-ditunggak-begini-respons-pssi.html
http://www.goriau.com/berita/baca/ada-klub-di-pekanbaru-gaji-pemain-rp250-ribu-setahun-dan-ditunggak-begini-respons-pssi.html
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memberi respons setelah kabar mengejutkan itu 

muncul. Pihak PSSI akan menindaklanjuti 

laporan dari APPI tersebut. 

179. 14 

April 

2022 

THR dan Gaji ke-13 

ASN hingga Polri 

Segera Cair, 

Lengkap dengan 

Tukin 50 Persen 

Positive Pikiran Rakyat Dalam PP tersebut, Jokowi akan memberikan 

tunjangan sebesar 50 persen untuk ASN, TNI, 

dan Polri yang memiliki Tunjangan Kinerja 

(Tukin). "Perlu saya sampaikan pada 13 april 

2022, saya telah menandatangani peraturan 

pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-

13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri ASN daerah 

Pensiunan, penerima pensiun dan pejabat 

negara, serta tambahan tunjangan kinerja 50 

persen untuk ASN, TNI dan Polri aktif yang 

memiliki tunjangan kinerja," kata Jokowi. Kabar 

gembira untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya 

(THR) dan gaji ke-13. 

180. 14 

April 

2022 

Yasaruddin 

apresiasi 

BPJAMSOSTEK 

Cabang Serang 

mampu capai 

kinerja memuaskan 

Positive Antara Banten Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banten 

Yasaruddin mengapresiasi jajaran Kantor 

BPJAMSOSTEK Cabang Serang Raya yang 

mammpu membukukan kinerja yang 

memuaskan pada triwulan I/2022. "Selamat bagi 

Kantor Cabang Serang Raya yang telah bekerja 

dengan baik sehingga apa yang telah ditargetkan 

selama triwulan I/2022 tercapai, kata Yasaruddin 

pada acara buka bersama dan pemberian 

santunan kepada puluhan anak yatim dari Griya 

Yatim dan Dhuafa, di Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Serang, Rabu Usai acara buka 

bersama, Yasaruddin kepada wartawan 

menjelaskan secara keseluruhan Kanwil 

BPJAMSOSTEK Banten yang ditargetkan pada 

2022 dalam perlindungan sosial sebesar 2,3 juta, 

pada triwulan I (Januari s/d Maret) telah 

merealisasikan 25 persennya dari total target 

tersebut. "Ini berarti kami telah memenuhi 

target per triwulannya," kata Yasaruddin. 

181. 14 

April 

2022 

Disnaker Kota 

Tangerang Belum 

Terima Aduan Soal 

THR 

Negative Tangerang News Pasca dibuka Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) 

Kota Tangerang, posko pengaduan tunjangan 

hari raya (THR) belum mendapatkan aduan 

perihal perselisihan tunjangan tersebut. Posko 

pengaduan THR dibuka di Kantor Dinasker Kota 

Tangerang yang berlokasi di Kawasan Cikokol, 

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014257112/thr-dan-gaji-ke-13-asn-hingga-polri-segera-cair-lengkap-dengan-tukin-50-persen
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014257112/thr-dan-gaji-ke-13-asn-hingga-polri-segera-cair-lengkap-dengan-tukin-50-persen
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014257112/thr-dan-gaji-ke-13-asn-hingga-polri-segera-cair-lengkap-dengan-tukin-50-persen
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014257112/thr-dan-gaji-ke-13-asn-hingga-polri-segera-cair-lengkap-dengan-tukin-50-persen
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014257112/thr-dan-gaji-ke-13-asn-hingga-polri-segera-cair-lengkap-dengan-tukin-50-persen
http://banten.antaranews.com/berita/212197/yasaruddin-apresiasi-bpjamsostek-cabang-serang-mampu-capai-kinerja-memuaskan
http://banten.antaranews.com/berita/212197/yasaruddin-apresiasi-bpjamsostek-cabang-serang-mampu-capai-kinerja-memuaskan
http://banten.antaranews.com/berita/212197/yasaruddin-apresiasi-bpjamsostek-cabang-serang-mampu-capai-kinerja-memuaskan
http://banten.antaranews.com/berita/212197/yasaruddin-apresiasi-bpjamsostek-cabang-serang-mampu-capai-kinerja-memuaskan
http://banten.antaranews.com/berita/212197/yasaruddin-apresiasi-bpjamsostek-cabang-serang-mampu-capai-kinerja-memuaskan
http://banten.antaranews.com/berita/212197/yasaruddin-apresiasi-bpjamsostek-cabang-serang-mampu-capai-kinerja-memuaskan
http://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/40866/Disnaker-Kota-Tangerang-Belum-Terima-Aduan-Soal-THR
http://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/40866/Disnaker-Kota-Tangerang-Belum-Terima-Aduan-Soal-THR
http://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/40866/Disnaker-Kota-Tangerang-Belum-Terima-Aduan-Soal-THR
http://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/40866/Disnaker-Kota-Tangerang-Belum-Terima-Aduan-Soal-THR
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sejak Rabu 13 April 2022. Posko ini siap 

menerima aduan maupun aspirasi buruh dari 

8.095 perusahaan yang ada di Kota Tangerang. 

Namun posko pengaduan siaga hingga 29 April 

2022," kata Ujang Hendra, Kepala Disnaker Kota 

Tangerang, Kamis 14 April 2022. 

182. 14 

April 

2022 

Disnakertrans 

Berau Tegaskan 

Perusahaan untuk 

Berikan THR Sesuai 

Aturan 

Positive Tribun News 

Kaltim 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Berau 

menegaskan pembayaran tunjangan hari raya 

(THR) kepada setiap pekerja maupun buruh 

tidak dipukul rata. Kepala Disnakertrans Berau 

menerangkan, aturan tersebut dituangkan 

dalam Permenaker 6/2016 tentang Tunjangan 

Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan. Dirinya menyebut, pihaknya bakal 

memantau terkait pembayaran THR di setiap 

perusahaan di Kabupaten Berau. Saat ini, 

pihaknya tengah menunggu Surat Edaran dari 

gubernur Kalimantan Timur dan bupati Berau 

yang bakal disebar ke setiap perusahaan. 

183. 14 

April 

2022 

Pemerintah 

Anggarkan Rp 8,8 

Triliun, Inilah 

Kriteria dan Cara 

Cek Daftar 

Penerima BSU Rp 1 

Juta 

Neutral Tribun News 

Kaltim 

Pemerintah juga telah menyediakan anggaran 

untuk BSU sebesar Rp 8,8 triliun. 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. 

BSU 2022 akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per 

penerima. Cara Cek Penerima. 

184. 14 

April 

2022 

Ini Sanksi bagi 

Perusahaan Jika 

Tidak Membayar 

THR Keagamaan 

Pekerja dan Buruh 

Neutral Sulawesi On SE THR Keagamaan bagi buru atau pekerja 

perusahaan ini, tertuang dalam nomor 

500/DPTK-KK/IV/77/2022, tertanggal 12 April 

2022 yang ditandantangani oleh Kepala 

Disperinaker Kotamobagu, Johan Sofian Boulu, 

SE ini mengacu pada surat yang diterbitkan 

Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tentang pelaksanaan 

pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi 

pekerja/buruh di Perusahaan. Menurutnya, 

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. Pemerintah Kota 

(Pemkot) Kotamobagu, melalui Dinas 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/14/disnakertrans-berau-tegaskan-perusahaan-untuk-berikan-thr-sesuai-aturan
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/14/disnakertrans-berau-tegaskan-perusahaan-untuk-berikan-thr-sesuai-aturan
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/14/disnakertrans-berau-tegaskan-perusahaan-untuk-berikan-thr-sesuai-aturan
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/14/disnakertrans-berau-tegaskan-perusahaan-untuk-berikan-thr-sesuai-aturan
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/14/disnakertrans-berau-tegaskan-perusahaan-untuk-berikan-thr-sesuai-aturan
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/14/pemerintah-anggarkan-rp-88-triliun-inilah-kriteria-dan-cara-cek-daftar-penerima-bsu-rp-1-juta
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/14/pemerintah-anggarkan-rp-88-triliun-inilah-kriteria-dan-cara-cek-daftar-penerima-bsu-rp-1-juta
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/14/pemerintah-anggarkan-rp-88-triliun-inilah-kriteria-dan-cara-cek-daftar-penerima-bsu-rp-1-juta
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/14/pemerintah-anggarkan-rp-88-triliun-inilah-kriteria-dan-cara-cek-daftar-penerima-bsu-rp-1-juta
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/14/pemerintah-anggarkan-rp-88-triliun-inilah-kriteria-dan-cara-cek-daftar-penerima-bsu-rp-1-juta
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/14/pemerintah-anggarkan-rp-88-triliun-inilah-kriteria-dan-cara-cek-daftar-penerima-bsu-rp-1-juta
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/14/pemerintah-anggarkan-rp-88-triliun-inilah-kriteria-dan-cara-cek-daftar-penerima-bsu-rp-1-juta
http://sulawesion.com/sulut/kotamobagu/ini-sanksi-bagi-perusahaan-jika-tidak-membayar-thr-keagamaan-pekerja-dan-buruh
http://sulawesion.com/sulut/kotamobagu/ini-sanksi-bagi-perusahaan-jika-tidak-membayar-thr-keagamaan-pekerja-dan-buruh
http://sulawesion.com/sulut/kotamobagu/ini-sanksi-bagi-perusahaan-jika-tidak-membayar-thr-keagamaan-pekerja-dan-buruh
http://sulawesion.com/sulut/kotamobagu/ini-sanksi-bagi-perusahaan-jika-tidak-membayar-thr-keagamaan-pekerja-dan-buruh
http://sulawesion.com/sulut/kotamobagu/ini-sanksi-bagi-perusahaan-jika-tidak-membayar-thr-keagamaan-pekerja-dan-buruh
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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. 

185. 14 

April 

2022 

50 Ribu 

Teknopreneur 

Diharapkan Lahir 

Melalui Program 

Sentra Digital SMK 

Neutral Koran Jakarta Hal itu yang mendorong PT Tera Data Indonusa 

(TDI) berkomitmen meningkatkan angka 

wirausaha di Indonesia khususnya Teknopreneur 

melalui program Sentra Digital Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). TDI juga 

menargetkan bisa bekerja sama dengan seribu 

SMK, dengan harapan tiap satu SMK dapat 

melahirkan 50 entrepreneur di bidang IT, 

sehingga target TDI adalah bisa menciptakan 

50,000 teknopreneur dari program sentra digital 

ini. Program sentra itu menjadi sebuah wadah 

yang mumpuni bagi siswa/i yang ingin mengasah 

kemampuan menjadi seorang teknopreneur. 

Program juga terbuka bagi seluruh generasi 

muda yang memiliki visi sama seperti kami 

untuk membangun ekosistem Teknopreneur di 

Indonesia. 

186. 14 

April 

2022 

KADIN Sultra Imbau 

Pengusaha Patuhi 

Pembayaran THR 

Lebaran 

Positive Dinamikasultra.c

om 

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. 

187. 15 

April 

2022 

Pemerintah Awasi 

Pembayaran THR 

2022 - 

Suaradewata.com 

Positive Suara Dewata Pemerintah Awasi Pembayaran THR 2022. 

Home. Opini. Ilustrasi, Foto/Suber: Google. 

http://koran-jakarta.com/50-ribu-teknopreneur-diharapkan-lahir-melalui-program-sentra-digital-smk
http://koran-jakarta.com/50-ribu-teknopreneur-diharapkan-lahir-melalui-program-sentra-digital-smk
http://koran-jakarta.com/50-ribu-teknopreneur-diharapkan-lahir-melalui-program-sentra-digital-smk
http://koran-jakarta.com/50-ribu-teknopreneur-diharapkan-lahir-melalui-program-sentra-digital-smk
http://koran-jakarta.com/50-ribu-teknopreneur-diharapkan-lahir-melalui-program-sentra-digital-smk
http://dinamikasultra.com/2022/04/14/kadin-sultra-imbau-pengusaha-patuhi-pembayaran-thr-lebaran
http://dinamikasultra.com/2022/04/14/kadin-sultra-imbau-pengusaha-patuhi-pembayaran-thr-lebaran
http://dinamikasultra.com/2022/04/14/kadin-sultra-imbau-pengusaha-patuhi-pembayaran-thr-lebaran
http://dinamikasultra.com/2022/04/14/kadin-sultra-imbau-pengusaha-patuhi-pembayaran-thr-lebaran
http://www.suaradewata.com/read/202204150011/pemerintah-awasi-pembayaran-thr-2022.html
http://www.suaradewata.com/read/202204150011/pemerintah-awasi-pembayaran-thr-2022.html
http://www.suaradewata.com/read/202204150011/pemerintah-awasi-pembayaran-thr-2022.html
http://www.suaradewata.com/read/202204150011/pemerintah-awasi-pembayaran-thr-2022.html
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188. 15 

April 

2022 

Liga Futsal Ketupat 

May Day 2022, 12 

Tim Bersaing 

Memperebut. 

Neutral Lancang Kuning Lancang Kuning, PEKANBARU- Menyambut hari 

buruh Nasional atau May Day 1 Mei 2022, Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar Liga 

Futsal Ketupat May Day 2022, memperebutkan 

piala Mentri Tenaga Kerja (Menaker), 15-17 

April, di lapangan Futsal Aero Sport Pekanbaru. 

Sebanyak 12 tim Futsal dari Perusahaan, Serikat 

Buruh dan Pekerja, dipastikan akan tampil mulai 

malam ini, di antaranya tim Futsal PT RAPP, PLN, 

Bank Riau Kepri, PTPN V, Angkasa Pura II, Asia 

Forestama, Serikat Pekerja Pertamina Hulu 

Rokan, KSBSI Riau, FSB Solidaritas Indonesia, SP 

Pertamina Blok Rokan, SP Perjuangan IKPP, dan 

SB Cahaya Indonesia. "Insha Allah malam ini Liga 

Futsal Ketupat May Day akan kita mulai. Tidak 

hanya di Riau tapi juga dari seluruh Provinsi 

menggelar Liga Futsal Ketupat May Day 2022. 

189. 15 

April 

2022 

Pembayaran THR 

Keagamaan Tak 

Sesuai, Pekerja Bisa 

Mengadu Lewat 

Aplikasi ini - Banten 

Ekspose 

Negative Banteneks Pose Pekerja atau buruh, bila mengalami 

ketidaksesuaian pembayaran THR Keagamaan 

Tahun 2022 bisa mengadu melalui aplikasi 

tersebut. Melansir IG @ Kemnaker, pemerintah 

melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

melakukan sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan 

THR Keagamaan Tahun 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. 

Haiyani Rumondang menjelaskan dalam 

mengawal pelaksanaan pembayaran THR 

Keagamaan ini, pihaknya tak dapat bekerja 

sendiri. 

190. 15 

April 

2022 

Upaya Pemerintah 

Mengurangi Arus 

Urbanisasi 

Neutral Kompas Urbanisasi adalah perpindahan populasi dari 

wilayah pedesaan menuju ke kota dan 

mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk 

yang berada di desa. Upaya pemerintah untuk 

mengurangi arus urbanisasi yang tinggi adalah:. 

Upaya lain dalam mengurangi laju urbanisasi 

adalah meningkatkan laju pada sektor 

pembangunan. Pemerintah berupaya 

meningkatkan sektor ekonomi di desa dengan 

melakukan pembangunan desa melalui program 

desa wisata yang didanai oleh dana desa. 

http://lancangkuning.com/post/45612/liga-futsal-ketupat-may-day-2022-12-tim-bersaing-memperebutkan-piala-menaker.html
http://lancangkuning.com/post/45612/liga-futsal-ketupat-may-day-2022-12-tim-bersaing-memperebutkan-piala-menaker.html
http://lancangkuning.com/post/45612/liga-futsal-ketupat-may-day-2022-12-tim-bersaing-memperebutkan-piala-menaker.html
http://lancangkuning.com/post/45612/liga-futsal-ketupat-may-day-2022-12-tim-bersaing-memperebutkan-piala-menaker.html
http://www.bantenekspose.id/ekonomi/pr-2343207435/pembayaran-thr-keagamaan-tak-sesuai-pekerja-bisa-mengadu-lewat-aplikasi-ini
http://www.bantenekspose.id/ekonomi/pr-2343207435/pembayaran-thr-keagamaan-tak-sesuai-pekerja-bisa-mengadu-lewat-aplikasi-ini
http://www.bantenekspose.id/ekonomi/pr-2343207435/pembayaran-thr-keagamaan-tak-sesuai-pekerja-bisa-mengadu-lewat-aplikasi-ini
http://www.bantenekspose.id/ekonomi/pr-2343207435/pembayaran-thr-keagamaan-tak-sesuai-pekerja-bisa-mengadu-lewat-aplikasi-ini
http://www.bantenekspose.id/ekonomi/pr-2343207435/pembayaran-thr-keagamaan-tak-sesuai-pekerja-bisa-mengadu-lewat-aplikasi-ini
http://www.bantenekspose.id/ekonomi/pr-2343207435/pembayaran-thr-keagamaan-tak-sesuai-pekerja-bisa-mengadu-lewat-aplikasi-ini
http://nasional.kompas.com/read/2022/04/15/02000061/upaya-pemerintah-mengurangi-arus-urbanisasi
http://nasional.kompas.com/read/2022/04/15/02000061/upaya-pemerintah-mengurangi-arus-urbanisasi
http://nasional.kompas.com/read/2022/04/15/02000061/upaya-pemerintah-mengurangi-arus-urbanisasi
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191. 15 

April 

2022 

BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Cair, 

Sudah Dapat? 

Neutral Okezone Adapun penyaluran BLT subsidi gaji Rp1 juta 

melalui rekening Himbara, yakni BRI, BNI, BTN 

dan Bank Mandiri. Pekerja dengan gaji di bawah 

Rp3,5 juta bisa memperhatikan rekeningnnya 

karena tahap pencairan BLT subsidi gaji mulai 

dilakukan. Adapun besaran bantuan subsidi 

upah yang diberikan Rp1 juta untuk masing-

masing pekerja. Berikut cara mengecek status 

penerima BLT subsidi gaji mengacu pada 

pencairan BLT subsidi gaji tahun 2022 seperti 

dirangkum Okezone, Jakarta. 

192. 15 

April 

2022 

Cara Cek Penerima 

Subsidi Gaji Rp 1 

Juta, Simak 

Persyaratannya di 

Sini 

Positive Tribun News 

Papua 

Program bantuan subsidi upah (BSU) atau 

subsidi gaji Rp 1 juta rupiah akan kembali 

digulirkan pemerintah tahun 2022. Penyaluran 

bantuan subsidi gaji tahun ini diberikan kepada 

pekerja/buruh sebesar Rp 500. 000 per bulan 

selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus 

sebesar Rp 1 juta. "Pemerintah mengalokasikan 

anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan 

alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta. 

Pekerja yang menerima program BSU adalah 

pekerja dengan gaji kurang dari Rp 3,5 juta per 

bulan. 

193. 15 

April 

2022 

Kemnaker Ingatkan 

Perusahaan Bayar 

THR tanpa Dicicil 

Neutral Readtimes.id Readtimes.id- Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) memastikan bahwa pembayaran 

tunjangan hari raya (THR) keagamaan yang 

harus dibayarkan oleh perusahaan kepada 

pekerja pada tahun ini tidak dapat dilakukan 

dengan pembayaran bertahap atau dicicil. Ibu 

Menteri sudah menegaskan bahwa THR tidak 

boleh dicicil, harus dibayar kontan," kata 

Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja 

Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri 

Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari 

Jakarta, Kamis. Untuk mengantisipasi timbulnya 

keluhan, Kemnaker juga telah membentuk Posko 

THR 2022 yang dapat diakses secara virtual dan 

mendorong setiap provinsi untuk membentuk 

Posko THR yang terintegrasi di situs 

poskothr.kemnaker.go.id. "Apakah THR saat ini 

masih bisa disepakati? 

http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2579167/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-sudah-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2579167/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-sudah-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2579167/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-sudah-dapat
http://papua.tribunnews.com/2022/04/15/cara-cek-penerima-subsidi-gaji-rp-1-juta-simak-persyaratannya-di-sini
http://papua.tribunnews.com/2022/04/15/cara-cek-penerima-subsidi-gaji-rp-1-juta-simak-persyaratannya-di-sini
http://papua.tribunnews.com/2022/04/15/cara-cek-penerima-subsidi-gaji-rp-1-juta-simak-persyaratannya-di-sini
http://papua.tribunnews.com/2022/04/15/cara-cek-penerima-subsidi-gaji-rp-1-juta-simak-persyaratannya-di-sini
http://papua.tribunnews.com/2022/04/15/cara-cek-penerima-subsidi-gaji-rp-1-juta-simak-persyaratannya-di-sini
http://readtimes.id/kemnaker-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-tanpa-dicicil
http://readtimes.id/kemnaker-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-tanpa-dicicil
http://readtimes.id/kemnaker-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-tanpa-dicicil
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194. 15 

April 

2022 

Tips Bijak Atur THR 

Agar Beri Manfaat 

Keuangan Optimal 

Positive Merdeka Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hal yang 

tak terpisahkan dalam perayaan Idul Fitri. 

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Permenaker 6 

tahun 2016 dan pasal 9 ayat (1) PP 36 tahun 

2021, membayar THR adalah kewajiban setiap 

orang yang mempekerjakan orang lain dengan 

imbalan upah, baik itu berbentuk perusahaan, 

perorangan, yayasan, atau perkumpulan. THR 

yang diberikan bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam merayakan hari raya 

keagamaan. Perlu diperhatikan, ketika 

menerima hak dari THR, jangan lupa untuk 

dipergunakan dengan sebaik-baiknya. 

195. 15 

April 

2022 

Banyak TKA Tak 

Berizin di Karimun, 

Imigrasi 

Membantah 

Temuan Pansus 

DPRD | 

HMStimes.com 

Negative Hmstimes.com Heboh terkait kabar banyaknya TKA di Karimun 

tak berizin, Imigrasi Karimun angkat bicara. 

Padahal sebelumnya inspeksi mendadak 

dilakukan pansus DPRD Karimun di PT Soma 

Daya Utama. Perusahaan ini merupakan 

penyuplai tenaga listrik di Desa Pangke, 

Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun. 

Namun menurut Disnaker Karimun, hanya satu 

orang yang terdaftar sama mereka," kata 

legislator dari Hanura tersebut. 

196. 15 

April 

2022 

3 BLT Hampir 

Rp2Juta Cair 

Sebelum Lebaran, 

Sudah Dapat? 

Neutral Okezone Program BLT tersebut, yakni BLT minyak goreng 

Rp300.000, BLT subsidi upah Rp1 juta, dan BLT 

UMKM Rp600.000. Berikut dirangkum Okezone, 

Jumat (14/4/2022), cara cairkan BLT minyak 

goreng, BLT subsidi upah, dan BLT UMKM:. 3. 

Penerima BLT UMKM. Pemerintah mencairkan 

tiga bantuan langsung tunai (BLT) dalam 

berbagai macam program sebelum Lebaran 

2022. 1. BLT Minyak Goreng. 

197. 15 

April 

2022 

3 BLT Hampir Rp2 

Juta Cair Sebelum 

Lebaran, Sudah 

Dapat? 

Neutral Okezone Program BLT tersebut, yakni BLT minyak goreng 

Rp300.000, BLT subsidi upah Rp1 juta, dan BLT 

UMKM Rp600.000. Berikut dirangkum Okezone, 

Jumat (14/4/2022), cara cairkan BLT minyak 

goreng, BLT subsidi upah, dan BLT UMKM:. 3. 

Penerima BLT UMKM. Pemerintah mencairkan 

tiga bantuan langsung tunai (BLT) dalam 

berbagai macam program sebelum Lebaran 

2022. 1. BLT Minyak Goreng. 

http://www.merdeka.com/uang/tips-bijak-atur-thr-agar-beri-manfaat-keuangan-optimal.html
http://www.merdeka.com/uang/tips-bijak-atur-thr-agar-beri-manfaat-keuangan-optimal.html
http://www.merdeka.com/uang/tips-bijak-atur-thr-agar-beri-manfaat-keuangan-optimal.html
http://hmstimes.com/2022/banyak-tka-tak-berizin-di-karimun-imigrasi-membantah-temuan-pansus-dprd
http://hmstimes.com/2022/banyak-tka-tak-berizin-di-karimun-imigrasi-membantah-temuan-pansus-dprd
http://hmstimes.com/2022/banyak-tka-tak-berizin-di-karimun-imigrasi-membantah-temuan-pansus-dprd
http://hmstimes.com/2022/banyak-tka-tak-berizin-di-karimun-imigrasi-membantah-temuan-pansus-dprd
http://hmstimes.com/2022/banyak-tka-tak-berizin-di-karimun-imigrasi-membantah-temuan-pansus-dprd
http://hmstimes.com/2022/banyak-tka-tak-berizin-di-karimun-imigrasi-membantah-temuan-pansus-dprd
http://hmstimes.com/2022/banyak-tka-tak-berizin-di-karimun-imigrasi-membantah-temuan-pansus-dprd
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/622/2579228/3-blt-hampir-rp2juta-cair-sebelum-lebaran-sudah-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/622/2579228/3-blt-hampir-rp2juta-cair-sebelum-lebaran-sudah-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/622/2579228/3-blt-hampir-rp2juta-cair-sebelum-lebaran-sudah-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/622/2579228/3-blt-hampir-rp2juta-cair-sebelum-lebaran-sudah-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/622/2579228/3-blt-hampir-rp2-juta-cair-sebelum-lebaran-sudah-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/622/2579228/3-blt-hampir-rp2-juta-cair-sebelum-lebaran-sudah-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/622/2579228/3-blt-hampir-rp2-juta-cair-sebelum-lebaran-sudah-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/622/2579228/3-blt-hampir-rp2-juta-cair-sebelum-lebaran-sudah-dapat
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198. 15 

April 

2022 

THR yang Dinanti, 

Solusi Sejahtera? 

Neutral Tribun Sulbar Tunjangan Hari Raya (THR) adalah momen yang 

paling dinanti oleh para pekerja. 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. Sedangkan, pekerja yang rata-rata di 

bawah 12 bulan masa kerjanya, maka THR 

diberikan secara 

proporsional.(sulbar.tribunnews.com, 

13/04/2022). 

199. 15 

April 

2022 

Kapan THR Cair? 

Menteri 

Ketenagakerjaan 

Tegaskan Batas 

Waktu Perusahaan 

Bayar Tunjangan 

Hari Raya 

Positive Tribun Kaltara SE tersebut pun telah mendapat persetujuan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dengan 

bubuhan tanda tangan bertanggal 6 April 2022. 

Kapan Tunjangan Hari Raya atau THR harus 

dicairkan perusahaan kepada pekerja swasta?. 

Simak penjelasan lengkap mengenai waktu 

pembayaran THR jelang Idul Fitri 1443 H. 

Adapun kewajiban memberikan THR kepada 

pekerja telah tercantum dalam Surat Edaran (SE) 

Nomor M/1/HK.04/IV/2022. Surat edaran 

tersebut berisi tentang Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 

2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dengan 

jelas tercantumm di dalam SE tersebut bahwa 

para pemberi kerja atau pengusaha wajib 

membayarkan THR dalam 7 hari sebelum Hari 

Raya Idul Fitri tahun ini. 

200. 15 

April 

2022 

TDI Gandeng 1.000 

SMK untuk 

Lahirkan 50.000 

Teknopreneur 

Neutral Kompas Umayya menargetkan kerja sama melalui 

penandatanganan sebanyak 1.000 SMK, dapat 

melahirkan 50 entrepreneur di bidang IT pada 

tiap SMK, sehingga 50.000 Teknopreneur dari 

program Sentra Digital ini bisa tercapai. Umayya 

menargetkan kerja sama melalui 

penandatanganan sebanyak 1.000 SMK, dapat 

melahirkan 50 entrepreneur di bidang IT pada 

tiap SMK, sehingga 50.000 Teknopreneur dari 

program Sentra Digital ini bisa tercapai. PT Tera 

Data Indonusa (TDI) berkomitmen untuk 

mendorong peningkatan angka wirausaha di 

Indonesia khususnya Teknopreneur melalui 

program Sentra Digital SMK. PT Tera Data 

Indonusa (TDI) berkomitmen untuk mendorong 

http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/15/thr-yang-dinanti-solusi-sejahtera
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/15/thr-yang-dinanti-solusi-sejahtera
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/15/kapan-thr-cair-menteri-ketenagakerjaan-tegaskan-batas-waktu-perusahaan-bayar-tunjangan-hari-raya
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/15/kapan-thr-cair-menteri-ketenagakerjaan-tegaskan-batas-waktu-perusahaan-bayar-tunjangan-hari-raya
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/15/kapan-thr-cair-menteri-ketenagakerjaan-tegaskan-batas-waktu-perusahaan-bayar-tunjangan-hari-raya
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/15/kapan-thr-cair-menteri-ketenagakerjaan-tegaskan-batas-waktu-perusahaan-bayar-tunjangan-hari-raya
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/15/kapan-thr-cair-menteri-ketenagakerjaan-tegaskan-batas-waktu-perusahaan-bayar-tunjangan-hari-raya
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/15/kapan-thr-cair-menteri-ketenagakerjaan-tegaskan-batas-waktu-perusahaan-bayar-tunjangan-hari-raya
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/15/kapan-thr-cair-menteri-ketenagakerjaan-tegaskan-batas-waktu-perusahaan-bayar-tunjangan-hari-raya
http://money.kompas.com/read/2022/04/15/080000826/tdi-gandeng-1.000-smk-untuk-lahirkan-50.000-teknopreneur
http://money.kompas.com/read/2022/04/15/080000826/tdi-gandeng-1.000-smk-untuk-lahirkan-50.000-teknopreneur
http://money.kompas.com/read/2022/04/15/080000826/tdi-gandeng-1.000-smk-untuk-lahirkan-50.000-teknopreneur
http://money.kompas.com/read/2022/04/15/080000826/tdi-gandeng-1.000-smk-untuk-lahirkan-50.000-teknopreneur
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peningkatan angka wirausaha di Indonesia 

khususnya Teknopreneur melalui program 

Sentra Digital SMK. 

201. 15 

April 

2022 

Cair dalam Waktu 

Dekat, Segini 

Besaran THR 2022 

bagi Karyawan 

Swasta Sesuai 

Aturan Kemenaker 

Positive Tribun News 

Manado 

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. 

Selanjutnya, dalam rangka memastikan 

pelaksanaan pembayaran THR 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. Seiring terbitnya peraturan THR 2022 

karyawan swasta, Tunjangan Hari Raya (THR) 

bagi pekerja segera cair dalam waktu dekat. 

202. 15 

April 

2022 

Hadiah Untuk Abdi 

Negara 

Positive Infopublik.id Kabar baik buat seluruh Aparatur Sipil Negara 

(ASN), pejabat negara, TNI, Polri, dan pensiunan. 

Untuk waktu pemberiannya nanti akan diatur 

lembaga masing-masing. Untuk pekerja swasta, 

THR diharapkan sudah diberikan paling lambat 

tujuh hari sebelum lebaran. Untuk golongan I 

dan II mendapat uang makan Rp35. 000 per hari, 

golongan III sebesar Rp37. 000 per hari, dan 

golongan IV mendapatkan Rp41. 000 per hari. 

203. 15 

April 

2022 

Simak! Ini Cara 

Menghitung THR 

bagi Karyawan 

PKWTT dan PKWT 

Neutral Okezone Lantas, bagaimana Cara Menghitung THR Bagi 

Karyawan PKWTT dan PKWT? - Cara Menghitung 

THR Bagi Karyawan PKWTT dan PKWT. Cara 

menghitung THR bagi karyawan PKWTT dan 

PKWT harus anda ketahui agar tidak 

kebingungan ketika mendapat THR nanti. THR 

tidak hanya diberikan kepada karyawan tetap, 

namun juga kepada pekerja dengan perjanjian 

kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan 

perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). 

http://manado.tribunnews.com/2022/04/15/cair-dalam-waktu-dekat-segini-besaran-thr-2022-bagi-karyawan-swasta-sesuai-aturan-kemenaker
http://manado.tribunnews.com/2022/04/15/cair-dalam-waktu-dekat-segini-besaran-thr-2022-bagi-karyawan-swasta-sesuai-aturan-kemenaker
http://manado.tribunnews.com/2022/04/15/cair-dalam-waktu-dekat-segini-besaran-thr-2022-bagi-karyawan-swasta-sesuai-aturan-kemenaker
http://manado.tribunnews.com/2022/04/15/cair-dalam-waktu-dekat-segini-besaran-thr-2022-bagi-karyawan-swasta-sesuai-aturan-kemenaker
http://manado.tribunnews.com/2022/04/15/cair-dalam-waktu-dekat-segini-besaran-thr-2022-bagi-karyawan-swasta-sesuai-aturan-kemenaker
http://manado.tribunnews.com/2022/04/15/cair-dalam-waktu-dekat-segini-besaran-thr-2022-bagi-karyawan-swasta-sesuai-aturan-kemenaker
http://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-budaya/624977/hadiah-untuk-abdi-negara
http://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-budaya/624977/hadiah-untuk-abdi-negara
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2578925/simak-ini-cara-menghitung-thr-bagi-karyawan-pkwtt-dan-pkwt
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2578925/simak-ini-cara-menghitung-thr-bagi-karyawan-pkwtt-dan-pkwt
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2578925/simak-ini-cara-menghitung-thr-bagi-karyawan-pkwtt-dan-pkwt
http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2578925/simak-ini-cara-menghitung-thr-bagi-karyawan-pkwtt-dan-pkwt
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204. 15 

April 

2022 

Ekonomi Membaik, 

THR Tahun Ini 

Semestinya Tidak 

Dicicil 

Neutral Pikiran Rakyat Tahun ini, lanjut dia, pemerintah melalui 

Menteri Tenaga Kerja RI tanggal 6 april 2022 

telah membuat surat edaran nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 Tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di perusahaan 

kepada seluruh Gubernur di seluruh Indonesia 

dan ditindaklanjuti dengan konferensi pers 

tanggal 8 april 2022. Meski demikian, kata dia, 

tahun ini yang perlu diwaspadai adanya pontensi 

pelanggaran perusahaan yang tidak tergabung 

dalam dalam Asosiasi Pengusaha dan buruhnya 

tidak tergabung dalam serikat pekerja/serikat 

buruh. Harapan Pekerja/Buruh di seluruh 

Indonesia tentu THR tahun 2022 di bayar penuh 

dan tidak dicicil lagi seperti tahun 2020 dan 

tahun 2021, karena kegiatan ekonomi sudah 

mulai normal dan pandemi sudah melandai. 

Demikian diungkapkan Ketua FSP LEM SPSI Jawa 

Barat M Sidarta saat dihubungi, Kamis 14 April 

2022. 

205. 15 

April 

2022 

Rencana Peyerahan 

SKW BNSP Oleh 

Pihak Kominfo 

Neutral The Jambi Times Rencana Peyerahan SKW BNSP Oleh Pihak 

Kominfo The Jambi Times Friday, April 15, 2022 

0. SKW ini akan di gelar kembali setelah hari 

Raya Idul Fitri dan direncanakan pembukaan 

SKW ini dibuka langsung oleh Ketua BNSP 

sedangkan untuk pemberian Sertifikat 

Wartawan yang lulus dilakukan oleh pihak dari 

Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika. (keterangan foto: 

surat Lisensi dari BNSP ke LSP Pers Indonesia) 

Resmi sudah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 

Pers Indonesia telah mengantongi Lisensi 

Sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi 

(BNSP) sebagai Lembaga Independen Negara 

yang dibentuk oleh Pemerintah untuk 

melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (5) 

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. (keterangan foto: penyerahan 

surat Lisensi dari Wakil ketua BNSP Miftahul Aziz 

kepada Ketua LSP Pers Indonesia Heintje G 

Mandagie di kantor BNSP Jakarta). 

http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-014259101/ekonomi-membaik-thr-tahun-ini-semestinya-tidak-dicicil
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-014259101/ekonomi-membaik-thr-tahun-ini-semestinya-tidak-dicicil
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-014259101/ekonomi-membaik-thr-tahun-ini-semestinya-tidak-dicicil
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-014259101/ekonomi-membaik-thr-tahun-ini-semestinya-tidak-dicicil
http://www.thejambitimes.com/2022/04/rencana-peyerahan-sertifikat-wartawan.html
http://www.thejambitimes.com/2022/04/rencana-peyerahan-sertifikat-wartawan.html
http://www.thejambitimes.com/2022/04/rencana-peyerahan-sertifikat-wartawan.html


 

118 

 

206. 15 

April 

2022 

Posko Pengaduan 

THR Kota Banjar 

Buka Senin-Jumat, 

Beroperasi hingga 

Akhir Ramadhan 

Negative Radar Tasik Radartasik.com, Dinas Ketenagakerjaan 

(Disnaker) Kota Banjar telah menyediakan posko 

pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 

keagamaan 2022. Kepala Dinas Ketenagakerjaan 

Kota Banjar Sunarto melalui Kabid Hubungan 

Industrial dan Jamsos Dewi Fartika mengatakan 

posko pengaduan sudah dibuka hari ini sampai 

akhir puasa. "Posko pengaduan THR buka di jam 

kerja Senin sampai Jumat, pagi sampai sore," 

kata dia kepada wartawan, Rabu (13/4/2022). 

"Selain dari Kemenaker juga ditindak lanjuti 

Surat Edaran dari Pemprov Jawa Barat dan 

Pemkot Banjar," jelasnya. 

207. 15 

April 

2022 

Cara Menghitung 

THR Lebaran Tahun 

2022 Sesuai 

Peraturan 

Pemerintah 

Positive Inilah Koran Berikut adalah cara menghitung besaran THR 

yang berhak diterima para pekerja tahun 2022 

berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 dan 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Bagi pekerja 

atau buruh dengan masa kerja lebih dari 12 

bulan alias lebih dari setahun berhak 

mendapatkan THR atau Tunjangan Hari Raya 

tahun 2022 sebesar upah satu bulan penuh. 

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 privacy para 

pengadu. Sementara bagi pekerja atau buruh 

yang mempunyai masa kerja lebih dari satu 

bulan namun belum genap setahun berhak 

mendapatkan THR dengan hitungan masa kerja 

dibagi 12 (bulan), dikalikan satu bulan upah yang 

diterima. 

208. 15 

April 

2022 

Disnakerperind 

Tuban Berlakukan 

Sanksi Administrasi 

Negative Bangsa Online - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

(Disnakerperind) Kabupaten Tuban membuka 

Posko Pelayanan Pengaduan Tunjangan Hari 

http://radartasik.com/posko-pengaduan-thr-kota-banjar-buka-seninjumat-beroperasi-hingga-akhir-ramadhan
http://radartasik.com/posko-pengaduan-thr-kota-banjar-buka-seninjumat-beroperasi-hingga-akhir-ramadhan
http://radartasik.com/posko-pengaduan-thr-kota-banjar-buka-seninjumat-beroperasi-hingga-akhir-ramadhan
http://radartasik.com/posko-pengaduan-thr-kota-banjar-buka-seninjumat-beroperasi-hingga-akhir-ramadhan
http://radartasik.com/posko-pengaduan-thr-kota-banjar-buka-seninjumat-beroperasi-hingga-akhir-ramadhan
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183207766/cara-menghitung-thr-lebaran-tahun-2022-sesuai-peraturan-pemerintah
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183207766/cara-menghitung-thr-lebaran-tahun-2022-sesuai-peraturan-pemerintah
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183207766/cara-menghitung-thr-lebaran-tahun-2022-sesuai-peraturan-pemerintah
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183207766/cara-menghitung-thr-lebaran-tahun-2022-sesuai-peraturan-pemerintah
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183207766/cara-menghitung-thr-lebaran-tahun-2022-sesuai-peraturan-pemerintah
http://www.bangsaonline.com/berita/103734/disnakerperind-tuban-berlakukan-sanksi-administrasi-untuk-perusahaan-yang-tak-bayar-thr
http://www.bangsaonline.com/berita/103734/disnakerperind-tuban-berlakukan-sanksi-administrasi-untuk-perusahaan-yang-tak-bayar-thr
http://www.bangsaonline.com/berita/103734/disnakerperind-tuban-berlakukan-sanksi-administrasi-untuk-perusahaan-yang-tak-bayar-thr
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untuk Perusahaan 

yang Tak Bayar THR 

Raya (P3 THR) 2022. Pendirian posko ini 

menindaklanjuti 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. Kepala 

Disnakerperind Tuban, Sugeng Purnomo, 

mengatakan bahwa dalam SE Menaker tersebut 

telah dijelaskan tentang kewajiban perusahaan 

untuk memberikan hak-hak pekerja saat Hari 

Raya Idul Fitri. Untuk itu, Disnakerperind Tuban 

menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat 

maupun perusahaan, termasuk melalui laman 

resmi yang dimiliki serta berbagai platform 

media sosial. 

209. 15 

April 

2022 

Jelang 

Pengumuman Hasil 

Seleksi Kartu 

Prakerja 

Gelombang 26, 

Simak Cara Cek 

Lolos atau Tidak 

Positive Tribun News 

Jakarta 

Sobat Prakerja, pendaftaran Kartu Prakerja 

gelombang 26 telah ditutup, Begini 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. 

210. 15 

April 

2022 

CARA Mengecek 

BSU 2022, Begini 

Arahan Kemnaker 

Ida Fauziah Soal 

BSU 2022 

Neutral Pikiran Rakyat 

Deskjabar 

Seperti di tahun 2020 dan 2021, di tahun ini 

2022, Pemerintah melalui Kemenakertrans akan 

kembali menyalurkan BSU. Bantuan Subsidi 

Ubah (BSU) segera cair, ini cara mengecek BSU 

2022. Cara mengecek BSU 2022 harus masuk 

terlebih dahulu ke kemnaker-go-id login BSU. 

Untuk lebih lengkapnya cara mengecek BSU 

2022 akan kami berikan panduan lengkapnya di 

artikel dibawah ini. 

211. 15 

April 

2022 

Kebijakan Terkait 

THR Bagi Karyawan 

Magang, Simak 

Poin Pentingnya 

Positive Prfm News Dikutip prfmnews.id dari akun instagram resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, 

berikut point terkait ketentuan THR bagi 

pegawai magang:. Magang hubungan atas dasar 

perjanjian pemagangan bukan perjanjian kerja. 

Magang tidak menghasilkan barang dan 

atau/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

http://www.bangsaonline.com/berita/103734/disnakerperind-tuban-berlakukan-sanksi-administrasi-untuk-perusahaan-yang-tak-bayar-thr
http://www.bangsaonline.com/berita/103734/disnakerperind-tuban-berlakukan-sanksi-administrasi-untuk-perusahaan-yang-tak-bayar-thr
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/15/jelang-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-26-simak-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/15/jelang-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-26-simak-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/15/jelang-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-26-simak-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/15/jelang-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-26-simak-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/15/jelang-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-26-simak-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/15/jelang-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-26-simak-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/15/jelang-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-26-simak-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134259660/cara-mengecek-bsu-2022-begini-arahan-kemnaker-ida-fauziah-soal-bsu-2022
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134259660/cara-mengecek-bsu-2022-begini-arahan-kemnaker-ida-fauziah-soal-bsu-2022
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134259660/cara-mengecek-bsu-2022-begini-arahan-kemnaker-ida-fauziah-soal-bsu-2022
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134259660/cara-mengecek-bsu-2022-begini-arahan-kemnaker-ida-fauziah-soal-bsu-2022
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134259660/cara-mengecek-bsu-2022-begini-arahan-kemnaker-ida-fauziah-soal-bsu-2022
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134259637/kebijakan-terkait-thr-bagi-karyawan-magang-simak-poin-pentingnya
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134259637/kebijakan-terkait-thr-bagi-karyawan-magang-simak-poin-pentingnya
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134259637/kebijakan-terkait-thr-bagi-karyawan-magang-simak-poin-pentingnya
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134259637/kebijakan-terkait-thr-bagi-karyawan-magang-simak-poin-pentingnya
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sendiri atau maupun masyarakat. Magang hanya 

memperoleh uang saku dan/atau uang transport 

bukan menerima upah. 

212. 15 

April 

2022 

BSU 

Ketenagakerjaan 

Cair, Inilah Cara 

Mengecek BSU dan 

Syarat 

Mendapatkannya 

Neutral Pikiran Rakyat 

Deskjabar 

Cara cek penerima agar BSU Ketenagakerjaan 

cair penting, makanya dari sekarang harus mulai 

untuk mengetahuinya. Seperti pada tahun-tahun 

sebelumnya, tidak semua bisa mendapatkan 

BSU Ketenagakerjaan cair, karena BSU tahun ini 

masih dikhususkan untuk pekerja yang terdaftar 

sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jangan 

lupa perhatikan cara cek penerima BSU 2022, 

karena jika tidak ada aral melintang, pada April 

2022 ini Pemerintah akan menggelontorkan 

anggaran untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

Ketenagakerjaan. Maka dari itu, pastikan 

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan anda, dan 

simak cara mendapatkan BSU 2022 di bawah 

ini:. 

213. 15 

April 

2022 

Jadwal Cairnya THR 

Pekerja Tahun 

2022, Lengkap 

dengan Aturan dan 

Cara Menghitung 

Besaran THR 

Positive Suara.com Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menyampaikan aturan pencairan THR buruh 

tahun 2022. Sementara itu pekerja kurang dari 

12 bulan atau minimal 1 bulan kerja, maka THR 

akan diberikan secara proporsional sesuai 

dengan masa kerjanya dengan penghitungan 

sebagai berikut:. (Besaran gaji satu bulan : 12) x 

masa kerja. Sementara itu jika pekerja berstatus 

sebagai pekerja harian, besaran gaji satu bulan 

akan dihitung dari rata-rata gaji yang diterima 

setiap bulannya. (Suara.com). 

214. 15 

April 

2022 

Jangan Sampai 

Kena Blacklist! 

Penerima Kartu 

Prakerja 

Gelombang 25 

Segera Beli 

Pelatihan 

Neutral Tribun News 

Jakarta 

Penerima manfaat Kartu Prakerja gelombang 25, 

segera lakukan 4 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. 

http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134259759/bsu-ketenagakerjaan-cair-inilah-cara-mengecek-bsu-dan-syarat-mendapatkannya
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134259759/bsu-ketenagakerjaan-cair-inilah-cara-mengecek-bsu-dan-syarat-mendapatkannya
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134259759/bsu-ketenagakerjaan-cair-inilah-cara-mengecek-bsu-dan-syarat-mendapatkannya
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134259759/bsu-ketenagakerjaan-cair-inilah-cara-mengecek-bsu-dan-syarat-mendapatkannya
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134259759/bsu-ketenagakerjaan-cair-inilah-cara-mengecek-bsu-dan-syarat-mendapatkannya
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134259759/bsu-ketenagakerjaan-cair-inilah-cara-mengecek-bsu-dan-syarat-mendapatkannya
http://sumbar.suara.com/read/2022/04/15/091500/jadwal-cairnya-thr-pekerja-tahun-2022-lengkap-dengan-aturan-dan-cara-menghitung-besaran-thr
http://sumbar.suara.com/read/2022/04/15/091500/jadwal-cairnya-thr-pekerja-tahun-2022-lengkap-dengan-aturan-dan-cara-menghitung-besaran-thr
http://sumbar.suara.com/read/2022/04/15/091500/jadwal-cairnya-thr-pekerja-tahun-2022-lengkap-dengan-aturan-dan-cara-menghitung-besaran-thr
http://sumbar.suara.com/read/2022/04/15/091500/jadwal-cairnya-thr-pekerja-tahun-2022-lengkap-dengan-aturan-dan-cara-menghitung-besaran-thr
http://sumbar.suara.com/read/2022/04/15/091500/jadwal-cairnya-thr-pekerja-tahun-2022-lengkap-dengan-aturan-dan-cara-menghitung-besaran-thr
http://sumbar.suara.com/read/2022/04/15/091500/jadwal-cairnya-thr-pekerja-tahun-2022-lengkap-dengan-aturan-dan-cara-menghitung-besaran-thr
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/15/jangan-sampai-kena-blacklist-penerima-kartu-prakerja-gelombang-25-segera-beli-pelatihan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/15/jangan-sampai-kena-blacklist-penerima-kartu-prakerja-gelombang-25-segera-beli-pelatihan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/15/jangan-sampai-kena-blacklist-penerima-kartu-prakerja-gelombang-25-segera-beli-pelatihan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/15/jangan-sampai-kena-blacklist-penerima-kartu-prakerja-gelombang-25-segera-beli-pelatihan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/15/jangan-sampai-kena-blacklist-penerima-kartu-prakerja-gelombang-25-segera-beli-pelatihan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/15/jangan-sampai-kena-blacklist-penerima-kartu-prakerja-gelombang-25-segera-beli-pelatihan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/15/jangan-sampai-kena-blacklist-penerima-kartu-prakerja-gelombang-25-segera-beli-pelatihan
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215. 15 

April 

2022 

Apakah Peserta 

Magang Dapat THR 

Lebaran Tahun 

2022? Ini 

Penjelasan 

Menurut Aturan 

Pemerintah 

Neutral Inilah Koran Sehingga peserta magang tidak berhak 

mendapatkan THR keagamaan. Selain itu 

magang merupakan hubungan atas dasar 

perjanjian pemagangan bukan perjanjian kerja, 

magang juga tidak menghasilkan barang 

dan/atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun masyarakat melainkan dalam rangka 

menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. 

Magang juga hanya memperoleh uang saku 

dan/atau uang transportasi bukan menerima 

upah. THR diberikan kepada pekerja/buruh yang 

memiliki hubungan kerja dengan Pengusaha 

berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak 

Tertentu (PKWTT). 

216. 15 

April 

2022 

Pengesahan RUU 

PPRT Didorong 

untuk Dipercepat 

Neutral Harian Aceh Moeldoko mengatakan, RUU PPRT sangat 

diharapkan untuk mengisi kekosongan 

hukumdan memberikan rasa aman kepada PRT 

dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan 

pelecehan. "Data ini sudah menunjukkan 

Urgensi RUU PPRT untuk segera disahkan. 

Kepala Staf Kepresidenanmendorong 

kementerian dan lembaga bergerak bersama 

mengawal pengesahan Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT) yang hingga saat ini masih belum 

jelas nasibnya. "RUU PPRT sudah lama tertidur, 

saatnya kita bangunkan lagi. 

217. 15 

April 

2022 

Pengesahan RUU 

PPRT Didorong 

untuk Dipercepat 

Neutral Republika Moeldoko mengatakan, RUU PPRT sangat 

diharapkan untuk mengisi kekosongan hukum 

perlindungan pekerja rumah tangga dan 

memberikan rasa aman kepada PRT dari 

tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan 

pelecehan. "Data ini sudah menunjukkan 

Urgensi RUU PPRT untuk segera disahkan. 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong 

kementerian dan lembaga bergerak bersama 

mengawal pengesahan Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT) yang hingga saat ini masih belum 

jelas nasibnya. "RUU PPRT sudah lama tertidur, 

saatnya kita bangunkan lagi. 

http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183207789/apakah-peserta-magang-dapat-thr-lebaran-tahun-2022-ini-penjelasan-menurut-aturan-pemerintah
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183207789/apakah-peserta-magang-dapat-thr-lebaran-tahun-2022-ini-penjelasan-menurut-aturan-pemerintah
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183207789/apakah-peserta-magang-dapat-thr-lebaran-tahun-2022-ini-penjelasan-menurut-aturan-pemerintah
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183207789/apakah-peserta-magang-dapat-thr-lebaran-tahun-2022-ini-penjelasan-menurut-aturan-pemerintah
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183207789/apakah-peserta-magang-dapat-thr-lebaran-tahun-2022-ini-penjelasan-menurut-aturan-pemerintah
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183207789/apakah-peserta-magang-dapat-thr-lebaran-tahun-2022-ini-penjelasan-menurut-aturan-pemerintah
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183207789/apakah-peserta-magang-dapat-thr-lebaran-tahun-2022-ini-penjelasan-menurut-aturan-pemerintah
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/15/pengesahan-ruu-pprt-didorong-untuk-dipercepat
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/15/pengesahan-ruu-pprt-didorong-untuk-dipercepat
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/15/pengesahan-ruu-pprt-didorong-untuk-dipercepat
http://www.republika.co.id/berita/racycm328/pengesahan-ruu-pprt-didorong-untuk-dipercepat
http://www.republika.co.id/berita/racycm328/pengesahan-ruu-pprt-didorong-untuk-dipercepat
http://www.republika.co.id/berita/racycm328/pengesahan-ruu-pprt-didorong-untuk-dipercepat
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218. 15 

April 

2022 

Cara Menghitung 

THR 2022 Bagi 

Karyawan yang 

Kerja di Bawah 12 

Bulan, Cek di Sini! - 

Ayo Cirebon 

Neutral Ayo Cirebon Demikian informasi mengenai cara menghitung 

THR 2022 bagi karyawan yang bekerja di bawah 

12 bulan. Penyaluran THR 2022 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. Lantas, bagaimana cara 

menghitung jumlah THR 2022 yang diterima oleh 

para pekerja? Dalam pasal 3 ayat 1 Permenaker 

No. 6/2016 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, besaran THR 

ditetapkan sebagai berikut:. 

219. 15 

April 

2022 

Info Loker: PT ASDP 

Indonesia Ferry 

(Persero) 

Membuka 

Lowongan Kerja, 

Simak Formasi 

yang Dibutuhkan 

Positive Pikiran Rakyat 

Bekasi 

Bagi Anda yang sedang mencari lowongan 

pekerjaan (loker), kini PT ASDP Indonesia Ferry 

(Persero) sedang membuka kesempatan 

lowongan kerja bagi pria dan wanita untuk 

mengisi formasi yang tersedia. PT ASDP 

Indonesia Ferry (Persero) saat ini sedang 

membuka lowongan kerja untuk ditempatkan di 

seluruh wilayah operasional PT ASDP Indonesia 

Ferry (Persero). "PT ASDP Indonesia Ferry 

(Persero) membuka kesempatan bagimu untuk 

mengisi formasi yang tersedia. Melalui akun 

Instagram @kemnaker, pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnkaer) pada Kamis, 14 

April 2022 mengunggah informasi mengenai 

lowongan kerja terbaru untuk berbagai formasi. 

220. 15 

April 

2022 

Penuhi Kriteria 

Penerima BSU Rp 1 

Juta, tapi Tak 

Terdaftar, 

Langsung Hubungi 

Contact Center 

Negative Tribun News Hubungi contact center jika penuhi kriteria 

namun tak terdaftar calon penerima BSU (). Cara 

Cek Daftar Penerima BSU Pekerja Rp 1 Juta. 

Setiap pekerja yang terdaftar sebagai penerima 

BSU akan mendapatkan dana bantuan sebesar 

Rp 1 juta. Ada beberapa kriteria pekerja yang 

berhak mendapatkan BSU Rp1 juta ini. 

Pemerintah telah menyediakan anggaran untuk 

penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8 triliun. 

221. 15 

April 

2022 

Wajib Tahu, 

Tunjangan Hari 

Positive Idn Times Ini berarti pekerja di Indonesia akan 

mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dalam 

waktu dekat. "Untuk mengantisipasi timbulnya 

keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR 

http://www.ayocirebon.com/internasional/pr-943208789/cara-menghitung-thr-2022-bagi-karyawan-yang-kerja-di-bawah-12-bulan-cek-di-sini
http://www.ayocirebon.com/internasional/pr-943208789/cara-menghitung-thr-2022-bagi-karyawan-yang-kerja-di-bawah-12-bulan-cek-di-sini
http://www.ayocirebon.com/internasional/pr-943208789/cara-menghitung-thr-2022-bagi-karyawan-yang-kerja-di-bawah-12-bulan-cek-di-sini
http://www.ayocirebon.com/internasional/pr-943208789/cara-menghitung-thr-2022-bagi-karyawan-yang-kerja-di-bawah-12-bulan-cek-di-sini
http://www.ayocirebon.com/internasional/pr-943208789/cara-menghitung-thr-2022-bagi-karyawan-yang-kerja-di-bawah-12-bulan-cek-di-sini
http://www.ayocirebon.com/internasional/pr-943208789/cara-menghitung-thr-2022-bagi-karyawan-yang-kerja-di-bawah-12-bulan-cek-di-sini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124258630/info-loker-pt-asdp-indonesia-ferry-persero-membuka-lowongan-kerja-simak-formasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124258630/info-loker-pt-asdp-indonesia-ferry-persero-membuka-lowongan-kerja-simak-formasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124258630/info-loker-pt-asdp-indonesia-ferry-persero-membuka-lowongan-kerja-simak-formasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124258630/info-loker-pt-asdp-indonesia-ferry-persero-membuka-lowongan-kerja-simak-formasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124258630/info-loker-pt-asdp-indonesia-ferry-persero-membuka-lowongan-kerja-simak-formasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124258630/info-loker-pt-asdp-indonesia-ferry-persero-membuka-lowongan-kerja-simak-formasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124258630/info-loker-pt-asdp-indonesia-ferry-persero-membuka-lowongan-kerja-simak-formasi-yang-dibutuhkan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/15/penuhi-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tapi-tak-terdaftar-langsung-hubungi-contact-center
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/15/penuhi-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tapi-tak-terdaftar-langsung-hubungi-contact-center
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/15/penuhi-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tapi-tak-terdaftar-langsung-hubungi-contact-center
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/15/penuhi-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tapi-tak-terdaftar-langsung-hubungi-contact-center
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/15/penuhi-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tapi-tak-terdaftar-langsung-hubungi-contact-center
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/15/penuhi-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tapi-tak-terdaftar-langsung-hubungi-contact-center
http://www.idntimes.com/business/economy/rehia-indrayanti-br-sebayang/wajib-tahu-tunjangan-hari-raya-ternyata-kena-pajak
http://www.idntimes.com/business/economy/rehia-indrayanti-br-sebayang/wajib-tahu-tunjangan-hari-raya-ternyata-kena-pajak
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Raya Ternyata 

Kena Pajak! 

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.Kemenaker.go.id," tutup 

Kemenaker. Hari Raya Idul Fitri hampir tiba. 

Bahwa THR apabila melewati Penghasilan Tidak 

Kena Pajak maka akan dipotong PPh pasal 21-

nya," tulis Kemenaker. 

222. 15 

April 

2022 

Disnakertrans 

Provinsi Jambi 

Segera Dirikan 

Posko Pengaduan 

THR 

Negative Exposse Hal ini disampaikan Kepala Disnakertrans 

Provinsi Jambi, Bahari Panjaitan, Kamis (14/04). 

(0741) Disnakertransiambi@gmail.com "Pekerja 

dapat mengadukan ke posko THR terdekat, ada 

di Disnakertrans provinsi Jambi. EXPOSSE.COM I 

JAMBI- Dalam rangka melakukan pengamanan 

pembayaran THR bagi pekerja dan buruh di 

Provinsi Jambi tahun 2022 ini, Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Jambi akan bangun Pos 

Komando. Pertama, uraian tugas Petugas Pos 

Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan Tahun 2022 sebagai berikut :. 

Melakukan Pemantauan Pelaksanaan 

Pembayaran Tunjangan Hari 

Pengusaha/Pimpinan/Pengurus Pekerja/B 

Menerima dan menyelesaikan Pengaduan 

Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya 

(THR) Keagamaan Tahun 2022, terhadap 

Pengusaha/Pimpinan/Pengurus Perusahaan 

kepada Pekerja/Buruh di Perusahaan di wilayah 

Provinsi Jambi. 

223. 15 

April 

2022 

BSU KAPAN CAIR 

LAGI 2022, Siap 

Siap Diperkirakan 

Jelang Lebaran Cair 

Positive Pikiran Rakyat 

Deskjabar 

Saat ini sudah memasuki April, jadi kalau ada 

pertanyaan BSU kapan cair lagi untuk tahun 

2022, diperkirakan menjelang Lebaran ini. BSU 

kapan cair lagi untuk tahun 2022, pertanyaan itu 

banyak dilontarkan di kolom pencarian. BSU 

kapan cair lagi untuk tahun 2022, menurut 

informasi yang dihimpun akan cari pada April 

2022. Dikutip dari kanal YouTube Public Berbagi 

berjudul BSU Cair di Bulan April2022 Berikut 

Syarat Untuk Mendapatkannya. 

http://www.idntimes.com/business/economy/rehia-indrayanti-br-sebayang/wajib-tahu-tunjangan-hari-raya-ternyata-kena-pajak
http://www.idntimes.com/business/economy/rehia-indrayanti-br-sebayang/wajib-tahu-tunjangan-hari-raya-ternyata-kena-pajak
http://exposse.com/disnakertrans-provinsi-jambi-segera-dirikan-posko-pengaduan-thr
http://exposse.com/disnakertrans-provinsi-jambi-segera-dirikan-posko-pengaduan-thr
http://exposse.com/disnakertrans-provinsi-jambi-segera-dirikan-posko-pengaduan-thr
http://exposse.com/disnakertrans-provinsi-jambi-segera-dirikan-posko-pengaduan-thr
http://exposse.com/disnakertrans-provinsi-jambi-segera-dirikan-posko-pengaduan-thr
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134260039/bsu-kapan-cair-lagi-2022-siap-siap-diperkirakan-jelang-lebaran-cair
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134260039/bsu-kapan-cair-lagi-2022-siap-siap-diperkirakan-jelang-lebaran-cair
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134260039/bsu-kapan-cair-lagi-2022-siap-siap-diperkirakan-jelang-lebaran-cair
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134260039/bsu-kapan-cair-lagi-2022-siap-siap-diperkirakan-jelang-lebaran-cair
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224. 15 

April 

2022 

Pengusaha Diminta 

Taat Aturan Soal 

THR 

Positive Rrinews Jelang pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) 

pengusaha diminta taat dan dapat segera 

memenuhi hak para pekerja atau buruh paling 

lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul fitri. Hal itu 

disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad 

Handoyo yang mengharapkan pengusaha 

mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 

Tahun 2021 tentang "Pengupahan dan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 

Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi 

Pekerja atau Buruh di Perusahaan". Lebih jauh, 

Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, bila para 

pengusaha menemukan kendala internal dalam 

pencairan THR, maka hal itu harus 

dikomunikasikan kepada pekerja. Kendati 

demikian, lanjut Rahmad, selama 2 tahun 

terakhir pengusaha mendapat keringanan 

mengenai pemberian THR kepada pekerja atau 

buruh akibat dampak pandemi covid-19. 

225. 15 

April 

2022 

DPR: THR Bantu 

Perekonomian 

Masyarakat 

Positive Rrinews Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) Netty Prasetiyani menyatakan, 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 

2022 secara penuh akan membantu 

perekonomian masyarakat yang sedang tertekan 

seiring naiknya harga bahan-bahan pokok. Untuk 

itu, ia meminta pemerintah agar mengecek 

langsung ke lapangan jika ada perusahaan yang 

berdalih kondisi keuangannya sedang sulit. 

"Jangan sampai ada perusahaan yang berlindung 

di balik sulitnya kondisi keuangan karena ingin 

menghindari kewajiban membayar THR," kata 

Netty kepada wartawan, Jumat (15/4/2022). 

Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) pada tahun 2022 mewajibkan 

perusahaan untuk memberi THR secara penuh 

kepada karyawannya sesuai Peraturan 

pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan serta Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 

2016 tentang THR Keagamaan bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

226. 15 

April 

2022 

Jika Ada 

Perusahaan yang 

Tak Bayar Penuh 

Positive Lampu Satu Jika ada perusahaan yang tidak membayarkan 

full (Penuh), maka buruh bisa melaporkan 

langsung ke APINDO Subang. "Khusus 

http://rri.co.id/ekonomi/1424560/pengusaha-diminta-taat-aturan-soal-thr
http://rri.co.id/ekonomi/1424560/pengusaha-diminta-taat-aturan-soal-thr
http://rri.co.id/ekonomi/1424560/pengusaha-diminta-taat-aturan-soal-thr
http://rri.co.id/ekonomi/1424605/dpr-thr-bantu-perekonomian-masyarakat
http://rri.co.id/ekonomi/1424605/dpr-thr-bantu-perekonomian-masyarakat
http://rri.co.id/ekonomi/1424605/dpr-thr-bantu-perekonomian-masyarakat
http://www.lampusatu.com/headline/jika-ada-perusahaan-yang-tak-bayar-penuh-thr-buruh-bisa-ngadu-ke-apindo-subang-siap-layani-24-jam
http://www.lampusatu.com/headline/jika-ada-perusahaan-yang-tak-bayar-penuh-thr-buruh-bisa-ngadu-ke-apindo-subang-siap-layani-24-jam
http://www.lampusatu.com/headline/jika-ada-perusahaan-yang-tak-bayar-penuh-thr-buruh-bisa-ngadu-ke-apindo-subang-siap-layani-24-jam
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THR, Buruh Bisa 

'Ngadu' ke APINDO 

Subang : Siap 

Layani 24 Jam ! 

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,"timpalnya. 

Gayung bersambut, Asosiasi Pengusaha Muda 

Indonesia (APINDO) Kabupaten Subang pun 

sangat mendukung SE Menaker tersebut. 

"Pokonya wajib semua perusahaan di Kabupaten 

Subang untuk membayar THR kepada 

karyawannya secara penuh H-7 Lebaran. 

227. 15 

April 

2022 

Apakah Pekerja 

Outsourcing 

Berhak Dapat THR 

Lebaran Tahun 

2022? Simak 

Penjelasanya 

Positive Inilah Koran Pekerja atau buruh outsourcing berhak 

mendapatkan THR lebaran tahun 2022 apabila 

hubungan kerjanya belum berakhir pada saat 

Hari Raya Idulfitri. 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 kepada pengusaha atau pemberi kerja. 

Bagaimana dengan pekerja outsourcing? Apakah 

berhak dapat THR?. 

228. 15 

April 

2022 

CATAT, Ini Kriteria 

Penerima Bantuan 

Subsidi Upah Rp 1 

Juta, Cek di Sini 

Positive Tribun News 

Manado 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan memberikan Bantuan Subsidi 

Upah (BSU). Cara Cek Daftar Penerima BSU 

Pekerja Rp 1 Juta. Berikut cara mengecek 

penerima BLT Subsidi Gaji pada tahun 2021 yang 

dikutip dari bsu.kemnaker.go.id:. Pemerintah 

telah menyediakan anggaran untuk penyaluran 

BSU sebanyak Rp 8,8 triliun. 

229. 15 

April 

2022 

Cek Penerima BSU 

2022 Online Lewat 

kemnaker.go.id, 

Pekerja Bisa 

Cairkan BLT Subsidi 

Gaji hingga Rp1 

Juta 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Segera cek penerima Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 secara online lewat situs 

kemnaker.go.id untuk dapatkan bantuan tunai 

(BLT) Subsidi Gaji bagi pekerja. Pengecekkan 

penerima BSU 2022 tersebut bisa dilakukan 

dengan mudah menggunakan handphone (HP) 

atau laptop. Terdapat sekitar Rp8,8 triliun 

anggaran yang telah dipersiapkan pemerintah 

untuk penerima BSU 2022. Menurut Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, terkait 

kriteria dan mekanisme BSU 2022 masih 

http://www.lampusatu.com/headline/jika-ada-perusahaan-yang-tak-bayar-penuh-thr-buruh-bisa-ngadu-ke-apindo-subang-siap-layani-24-jam
http://www.lampusatu.com/headline/jika-ada-perusahaan-yang-tak-bayar-penuh-thr-buruh-bisa-ngadu-ke-apindo-subang-siap-layani-24-jam
http://www.lampusatu.com/headline/jika-ada-perusahaan-yang-tak-bayar-penuh-thr-buruh-bisa-ngadu-ke-apindo-subang-siap-layani-24-jam
http://www.lampusatu.com/headline/jika-ada-perusahaan-yang-tak-bayar-penuh-thr-buruh-bisa-ngadu-ke-apindo-subang-siap-layani-24-jam
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183208533/apakah-pekerja-outsourcing-berhak-dapat-thr-lebaran-tahun-2022-simak-penjelasanya
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183208533/apakah-pekerja-outsourcing-berhak-dapat-thr-lebaran-tahun-2022-simak-penjelasanya
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183208533/apakah-pekerja-outsourcing-berhak-dapat-thr-lebaran-tahun-2022-simak-penjelasanya
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183208533/apakah-pekerja-outsourcing-berhak-dapat-thr-lebaran-tahun-2022-simak-penjelasanya
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183208533/apakah-pekerja-outsourcing-berhak-dapat-thr-lebaran-tahun-2022-simak-penjelasanya
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183208533/apakah-pekerja-outsourcing-berhak-dapat-thr-lebaran-tahun-2022-simak-penjelasanya
http://manado.tribunnews.com/2022/04/15/catat-ini-kriteria-penerima-bantuan-subsidi-upah-rp-1-juta-cek-di-sini
http://manado.tribunnews.com/2022/04/15/catat-ini-kriteria-penerima-bantuan-subsidi-upah-rp-1-juta-cek-di-sini
http://manado.tribunnews.com/2022/04/15/catat-ini-kriteria-penerima-bantuan-subsidi-upah-rp-1-juta-cek-di-sini
http://manado.tribunnews.com/2022/04/15/catat-ini-kriteria-penerima-bantuan-subsidi-upah-rp-1-juta-cek-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094260292/cek-penerima-bsu-2022-online-lewat-kemnakergoid-pekerja-bisa-cairkan-blt-subsidi-gaji-hingga-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094260292/cek-penerima-bsu-2022-online-lewat-kemnakergoid-pekerja-bisa-cairkan-blt-subsidi-gaji-hingga-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094260292/cek-penerima-bsu-2022-online-lewat-kemnakergoid-pekerja-bisa-cairkan-blt-subsidi-gaji-hingga-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094260292/cek-penerima-bsu-2022-online-lewat-kemnakergoid-pekerja-bisa-cairkan-blt-subsidi-gaji-hingga-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094260292/cek-penerima-bsu-2022-online-lewat-kemnakergoid-pekerja-bisa-cairkan-blt-subsidi-gaji-hingga-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094260292/cek-penerima-bsu-2022-online-lewat-kemnakergoid-pekerja-bisa-cairkan-blt-subsidi-gaji-hingga-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094260292/cek-penerima-bsu-2022-online-lewat-kemnakergoid-pekerja-bisa-cairkan-blt-subsidi-gaji-hingga-rp1-juta
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didiskusikan atau digodok oleh pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan. 

230. 15 

April 

2022 

Info Loker BUMN: 

PT Asabri (Persero) 

membuka 

lowongan kerja, 

Simak Kualifikasi 

yang Dibutuhkan 

Positive Pikiran Rakyat 

Bekasi 

Bagi Anda yang sedang mencari lowongan 

pekerjaan, kini PT Asabri (Persero) sedang 

membuka kesempatan lowongan kerja bagi pria 

dan wanita untuk mengisi formasi yang tersedia. 

PT Asabri (Persero) adalah sebuah BUMN yang 

bergerak dibidang Asuransi Sosial dan 

pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, 

Anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan 

Republik Indonesia dan POLRI. Adapun 

kualifikasi yang dibutuhkan PT Asabri (Persero) 

dalam unggahan sebagai berikut:. 5. Tidak 

memiliki hubungan keluarga atau kerabat 

dengan komisaris, direksi dan karyawan PT 

Asabri (Persero). 

231. 15 

April 

2022 

50 Ribu 

Teknopreneur Siap 

Lahir Lewat Sentra 

Digital SMK 

Positive Liputan 6 Hal tersebut melatarbelakangi PT Tera Data 

Indonusa (TDI) berkomitmen untuk mendorong 

peningkatan angka wirausaha di Indonesia 

khususnya Teknopreneur melalui program 

Sentra Digital SMK. TDI menargetkan kerja sama 

melalui penandatanganan sebanyak 1.000 SMK, 

harapannya dari 1 SMK dapat melahirkan 50 

entrepreneur di bidang IT, sehingga target TDI 

adalah bisa menciptakan 50,000 Teknopreneur 

dari program Sentra Digital ini. Program sentra 

ini menjadi sebuah wadah yang mumpuni bagi 

siswa/i yang ingin mengasah kemampuan 

menjadi seorang teknopreneur. Program ini 

terbuka bagi seluruh generasi muda yang 

memiliki visi sama seperti kami untuk 

membangun ekosistem Teknopreneur di 

Indonesia. 

232. 15 

April 

2022 

Non-Muslim Dapat 

THR Lebaran Nggak 

Ya? Ini Jawabannya 

Neutral Detik Apakah pekerja non-muslim mendapatkan THR 

Lebaran?. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah telah mengeluarkan Surat Edaran 

(SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 

(THR) Keagamaan Tahun 2022 bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. Melalui SE 

tersebut, perusahaan dilarang mencicil 

pembayaran THR dan wajib membayarnya 

maksimal 7 hari sebelum Idul Fitri. "THR 

Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/lokal-bekasi/pr-124258959/info-loker-bumn-pt-asabri-persero-membuka-lowongan-kerja-simak-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/lokal-bekasi/pr-124258959/info-loker-bumn-pt-asabri-persero-membuka-lowongan-kerja-simak-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/lokal-bekasi/pr-124258959/info-loker-bumn-pt-asabri-persero-membuka-lowongan-kerja-simak-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/lokal-bekasi/pr-124258959/info-loker-bumn-pt-asabri-persero-membuka-lowongan-kerja-simak-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/lokal-bekasi/pr-124258959/info-loker-bumn-pt-asabri-persero-membuka-lowongan-kerja-simak-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/lokal-bekasi/pr-124258959/info-loker-bumn-pt-asabri-persero-membuka-lowongan-kerja-simak-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4939438/50-ribu-teknopreneur-siap-lahir-lewat-sentra-digital-smk
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4939438/50-ribu-teknopreneur-siap-lahir-lewat-sentra-digital-smk
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4939438/50-ribu-teknopreneur-siap-lahir-lewat-sentra-digital-smk
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4939438/50-ribu-teknopreneur-siap-lahir-lewat-sentra-digital-smk
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034043/non-muslim-dapat-thr-lebaran-nggak-ya-ini-jawabannya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034043/non-muslim-dapat-thr-lebaran-nggak-ya-ini-jawabannya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034043/non-muslim-dapat-thr-lebaran-nggak-ya-ini-jawabannya
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(1) dibayarkan sesuai dengan Hari Raya 

Keagamaan masing-masing Pekerja/Buruh, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

kesepakatan Pengusaha dan Pekerja/Buruh yang 

dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja bersama," 

demikian dikutip dalam Pasal 5 ayat 3. 

233. 15 

April 

2022 

Waduh, THR Kena 

Pajak Lho! 

Negative Medcom.id THR apabila melewati Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP), maka akan dipotong PPh pasal 21-

nya," ungkap Kemnaker seperti dikutip dalam 

unggahannya, Jumat, 15 April 2022. Dalam 

laman instagram Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) dijelaskan, THR termasuk 

pendapatan bagi pekerja atau buruh, sekaligus 

objek Pajak Penghasilan (PPh 21). Pemerintah 

mengenakan pajak terhadap Tunjangan Hari 

Raya (THR) Keagamaan yang diterima oleh 

setiap pekerja atau buruh. Hal tersebut 

tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang 

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan 

Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau 

Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan 

Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 

234. 15 

April 

2022 

Disnaker 

Banjarnegara, Buka 

Posko Pengaduan 

dan Konsultasi THR 

Sejak 14 April 

hingga 9 Mei 2022 

Negative Serayunews.com Dinas Tenaga Kerja PMPTSP Banjarnegara, 

secara resmi sudah membuka layanan 

pengaduan dan konsultasi sejak 14 April 2022 

hingga 9 Mei mendatang, di kantor Disnaker 

PMPTSP bidang hubungan industri yang ada di 

kompleks perkantoran Semampir Banjarnegara. 

Kabid Hubungan Industri dan Syarat Kerja Dinas 

Tenaga Kerja Banjarnegara, Widhy Anggoro Asih 

mengatakan, posko ini tidak hanya untuk tenaga 

kerja terkait pengaduan THR, tetapi juga 

melayani konsultasi bagi penyedia kerja terkait 

perhitungan THR bagi tenaga kerjanya. Kepala 

Dinas Tenaga Kerja PMPTSP Banjarnegara, Abdul 

Suhendi, meminta segenap perusahaan dapat 

mentaati kebijakan pembayaran THR sesuai 

dengan yang ditetapkan oleh pemerintah 

melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

"Untuk wilayah Banjarnegara selama ini 

hubungan antara perusahaan dengan tenaga 

kerja, sangat baik. 

http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/xkEZ6j3K-waduh-thr-kena-pajak-lho
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/xkEZ6j3K-waduh-thr-kena-pajak-lho
http://serayunews.com/disnaker-banjarnegara-buka-posko-pengaduan-dan-konsultasi-thr-sejak-14-april-hingga-9-mei-2022
http://serayunews.com/disnaker-banjarnegara-buka-posko-pengaduan-dan-konsultasi-thr-sejak-14-april-hingga-9-mei-2022
http://serayunews.com/disnaker-banjarnegara-buka-posko-pengaduan-dan-konsultasi-thr-sejak-14-april-hingga-9-mei-2022
http://serayunews.com/disnaker-banjarnegara-buka-posko-pengaduan-dan-konsultasi-thr-sejak-14-april-hingga-9-mei-2022
http://serayunews.com/disnaker-banjarnegara-buka-posko-pengaduan-dan-konsultasi-thr-sejak-14-april-hingga-9-mei-2022
http://serayunews.com/disnaker-banjarnegara-buka-posko-pengaduan-dan-konsultasi-thr-sejak-14-april-hingga-9-mei-2022
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235. 15 

April 

2022 

Ciri-ciri Pekerja 

yang Dapat BSU 

2022: Akan Muncul 

3 Notifikasi Khusus 

saat Login ke Link 

Ini 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Ciri-ciri pekerja yang dapat BSU 2022 salah 

satunya adalah menerima notifikasi khusus saat 

login ke link berikut ini. Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU 2022 kembali disalurkan oleh 

pemerintah kepada pekerja yang memenuhi 

syarat. Menurut informasi yang disampaikan 

oleh Kementerian Ketenagakerjaa atau 

Kemnaker, BSU 2022 kabarnya akan cair di bulan 

April, khusus untuk pekerja yang memenuhi 

kriteria. Berdasarkan Permenaker Nomor 16 

Tahun 2021 yang dijadikan dasar kriteria untuk 

penyaluran BSU tahun lalu, berikut ini enam 

kriteria yang harus dipenuhi oleh pekerja. 

236. 15 

April 

2022 

THR Paling Lambat 

H-7 Lebaran, Telat 

Bayar Sanksi 

Menanti 

Negative Radar Banyumas Dijelaskan pula, dalam Permenaker tersebut 

pembayaran THR wajib diberikan selambat-

lambatnya H-7 lebaran, kepada pekerja yang 

telah bekerja minimal satu bulan, sebelum hari 

raya. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian 

Kabupaten Cilacap akan membentuk tim 

monitoring dan posko pengaduan THR. 

Pembentukan tim dan posko ini bertujuan untuk 

melakukaan pemantauan, sekaligus pusat 

layanan pengaduan bagi pekerja maupun 

perusahaan yang terkendala dalam pembayaran 

THR. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan 

Jamsostek Dinsakerin Cilacap, Waris Winardi 

mengatakan, pihaknya akan membuat surat 

edaran yang nantinya ditujukan kepada 

perusahaan terkait mekanisme pembayaran 

THR. 

237. 15 

April 

2022 

Bolehkah Pekerja 

Non Muslim Diberi 

THR Menjelang 

Lebaran Idul Fitri 

1443 Hijriah? 

Berikut 

Penjelasannya 

Neutral Pikiran Rakyat 

Bekasi 

Meski Ramadhan 2022 baru berjalan 13 hari, 

beberapa pekerja atau buruh di Indonesia sudah 

menerima Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang 

Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Berdasarkan 

aturan dari Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida 

Fauziah, THR diharus diberikan minimal H-7 Hari 

Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau selama 

Ramadhan 2022, dan tak boleh dicicil. Namun 

selama ini banyak yang tak tahu apakah pekerja 

muslim saja yang mendapatkan THR Hari Raya 

Idul Fitri 1443 Hijriah. Aturan pemberian THR 

tersebut tertuang dalam Surat Edaran Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan juncto Peraturan Menteri 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094260594/ciri-ciri-pekerja-yang-dapat-bsu-2022-akan-muncul-3-notifikasi-khusus-saat-login-ke-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094260594/ciri-ciri-pekerja-yang-dapat-bsu-2022-akan-muncul-3-notifikasi-khusus-saat-login-ke-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094260594/ciri-ciri-pekerja-yang-dapat-bsu-2022-akan-muncul-3-notifikasi-khusus-saat-login-ke-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094260594/ciri-ciri-pekerja-yang-dapat-bsu-2022-akan-muncul-3-notifikasi-khusus-saat-login-ke-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094260594/ciri-ciri-pekerja-yang-dapat-bsu-2022-akan-muncul-3-notifikasi-khusus-saat-login-ke-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094260594/ciri-ciri-pekerja-yang-dapat-bsu-2022-akan-muncul-3-notifikasi-khusus-saat-login-ke-link-ini
http://radarbanyumas.co.id/thr-paling-lambat-h-7-lebaran-telat-bayar-sanksi-menanti
http://radarbanyumas.co.id/thr-paling-lambat-h-7-lebaran-telat-bayar-sanksi-menanti
http://radarbanyumas.co.id/thr-paling-lambat-h-7-lebaran-telat-bayar-sanksi-menanti
http://radarbanyumas.co.id/thr-paling-lambat-h-7-lebaran-telat-bayar-sanksi-menanti
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-124259128/bolehkah-pekerja-non-muslim-diberi-thr-menjelang-lebaran-idul-fitri-1443-hijriah-berikut-penjelasannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-124259128/bolehkah-pekerja-non-muslim-diberi-thr-menjelang-lebaran-idul-fitri-1443-hijriah-berikut-penjelasannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-124259128/bolehkah-pekerja-non-muslim-diberi-thr-menjelang-lebaran-idul-fitri-1443-hijriah-berikut-penjelasannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-124259128/bolehkah-pekerja-non-muslim-diberi-thr-menjelang-lebaran-idul-fitri-1443-hijriah-berikut-penjelasannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-124259128/bolehkah-pekerja-non-muslim-diberi-thr-menjelang-lebaran-idul-fitri-1443-hijriah-berikut-penjelasannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-124259128/bolehkah-pekerja-non-muslim-diberi-thr-menjelang-lebaran-idul-fitri-1443-hijriah-berikut-penjelasannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-124259128/bolehkah-pekerja-non-muslim-diberi-thr-menjelang-lebaran-idul-fitri-1443-hijriah-berikut-penjelasannya
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Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja 

atau Buruh di Perusahaan, pemberian THR 

Keagamaan merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja 

atau buruh. 

238. 15 

April 

2022 

Jangan Langsung 

Kalap! Yuk Bijak 

Mengatur Uang 

THR Lebaran 

Supaya Nggak 

Cepat Habis, Ini 

Kunci Pentingnya 

Positive Grid.id Itu artinya, THR Lebaran 2022 ini sudah harus 

dibayarkan paling lambat tanggal 25 April 2022. 

Karena ketentuan ini, beberapa karyawan pasti 

ada yang sudah menerima THR Lebaran kali ini. 

Uang THR yang datang satu kali dalam satu 

tahun harus dipergunakan secara bijak agar 

kamu tidak menyesal. Dari 30 persen yang 

tersisa dari uang THR Lebaran, kamu bisa 

mengalokasikan 10 persen untuk tenaga infal 

(jika ada) atau pengeluaran tak terduga lainnya. 

239. 15 

April 

2022 

Mohon Maaf Ya, 

Pengusaha Nggak 

Wajib Kasih THR ke 

Anak Magang 

Neutral Detik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyatakan peserta magang tidak berhak 

mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan. Dengan kata lain, pengusaha tidak 

wajib memberikan THR Lebaran kepada peserta 

magang. Sementara, Kemnaker menjelaskan 

magang adalah hubungan atas dasar perjanjian 

pemagangan bukan perjanjian kerja. Magang 

juga tidak menghasilkan barang dan/atau jasa 

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun masyarakat melainkan dalam rangka 

menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. 

240. 15 

April 

2022 

Sambut May Day, 

12 Tim Futsal Riau 

Bersaing 

Perebutkan Piala 

Menaker 

Neutral Goriau Untuk memperebutkan piala Menteri Tenaga 

Kerja (Menaker) ini, setidaknya ada 12 tim futsal 

dari perusahaan, serikat buruh dan pekerja yang 

akan tampil, diantaranya, tim futsal PT RAPP, 

PLN, Bank Riau Kepri, PTPN V, Angkasa Pura II, 

Asia Forestama, Serikat Pekerja Pertamina Hulu 

Rokan, KSBSI Riau, FSB Solidaritas Indonesia, SP 

Pertamina Blok Rokan, dan SB Cahaya Indonesia. 

Menyambut hari buruh nasional, Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi 

Riau akan menggelar Liga Futsal Ketupat May 

Day 2022 pada 15 April hingga 17 April 

mendatang. Rencananya liga ini akan dibuka 

langsung oleh Kepala Disnakertrans Riau, Imron 

Rosyadi di lapangan Futsal Aero Sport, 

Pekanbaru, Jumat (15/2/2022) malam. Liga ini 

http://www.grid.id/read/043237753/jangan-langsung-kalap-yuk-bijak-mengatur-uang-thr-lebaran-supaya-nggak-cepat-habis-ini-kunci-pentingnya
http://www.grid.id/read/043237753/jangan-langsung-kalap-yuk-bijak-mengatur-uang-thr-lebaran-supaya-nggak-cepat-habis-ini-kunci-pentingnya
http://www.grid.id/read/043237753/jangan-langsung-kalap-yuk-bijak-mengatur-uang-thr-lebaran-supaya-nggak-cepat-habis-ini-kunci-pentingnya
http://www.grid.id/read/043237753/jangan-langsung-kalap-yuk-bijak-mengatur-uang-thr-lebaran-supaya-nggak-cepat-habis-ini-kunci-pentingnya
http://www.grid.id/read/043237753/jangan-langsung-kalap-yuk-bijak-mengatur-uang-thr-lebaran-supaya-nggak-cepat-habis-ini-kunci-pentingnya
http://www.grid.id/read/043237753/jangan-langsung-kalap-yuk-bijak-mengatur-uang-thr-lebaran-supaya-nggak-cepat-habis-ini-kunci-pentingnya
http://www.grid.id/read/043237753/jangan-langsung-kalap-yuk-bijak-mengatur-uang-thr-lebaran-supaya-nggak-cepat-habis-ini-kunci-pentingnya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034052/mohon-maaf-ya-pengusaha-nggak-wajib-kasih-thr-ke-anak-magang
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034052/mohon-maaf-ya-pengusaha-nggak-wajib-kasih-thr-ke-anak-magang
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034052/mohon-maaf-ya-pengusaha-nggak-wajib-kasih-thr-ke-anak-magang
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034052/mohon-maaf-ya-pengusaha-nggak-wajib-kasih-thr-ke-anak-magang
http://www.goriau.com/berita/baca/sambut-may-day-12-tim-futsal-riau-bersaing-perebutkan-piala-menaker.html
http://www.goriau.com/berita/baca/sambut-may-day-12-tim-futsal-riau-bersaing-perebutkan-piala-menaker.html
http://www.goriau.com/berita/baca/sambut-may-day-12-tim-futsal-riau-bersaing-perebutkan-piala-menaker.html
http://www.goriau.com/berita/baca/sambut-may-day-12-tim-futsal-riau-bersaing-perebutkan-piala-menaker.html
http://www.goriau.com/berita/baca/sambut-may-day-12-tim-futsal-riau-bersaing-perebutkan-piala-menaker.html
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untuk menjalin silaturahmi antar sesama pekerja 

dan buruh bersama perusahaan yang ada di 

Riau," kata Imron. 

241. 15 

April 

2022 

Wagub Nyatakan 

Pemprov Jambi 

Siapkan Unit 

Layanan Serap 

Tenaga Kerja 

Disabilitas 

Positive Sinarjambi Di kesempatan tersebut Wagub menyampaikan 

ucapan terima kasih dari Pemprov Jambi kepada 

Kementerian Ketenagakerjaan RI yang telah 

menunjuk Provinsi Jambi sebagai salah satu 

tempat penyelenggaraan rakor ini sebab 

menurut informasi tahun ini hanya 15 provinsi 

yang dijadikan fokus kegiatan ini. Menurut 

Wagub jumlah angkatan kerja penyandang 

disabilitas di Provinsi Jambi tercatat sebanyak 

3.673 orang suatu jumlah yang cukup banyak 

dan menjadi kewajiban kita untuk memfasilitasi 

dan memenuhi hak bagi setiap warga negara 

untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan 

yang layak. Menurut Wagub, Prov Jambi 

menunjukkan komitmen yang serius dengan 

melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada 

dunia usaha dan dunia industri untuk menyerap 

tenaga kerja disabilitas dan memberikan 

apresiasi berupa piagam penghargaan kepada 

empat perusahaan yang telah mempekerjakan 

pekerja disabilitas. Wakil Gubernur Jambi 

Drs.H.Abdullah Sani M.Pd.I menyatakan akan 

memprioritaskan peningkatan sinergi program 

OPD Provinsi Jambi untuk menyiapkan unit 

layanan stabilitas bermitra dengan dunia usaha 

dan dunia industri guna minimalisasi angka 

pengangguran tenaga kerja disabilitas. 

242. 15 

April 

2022 

Ada Posko 

Pengaduan Khusus 

Karyawan yang Tak 

Dapat THR di 

Kabupaten 

Pamekasan 

Neutral Surya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) 

Kabupaten Pamekasan, Madura menyiapkan 

posko pengaduan khusus karyawan yang tidak 

mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari 

perusahaannya. Kepala DPMPTSP-Naker 

Pamekasan, Supriyanto menyampaikan, 

karyawan di Pamekasan yang tidak 

mendapatkan THR dari perusahaannya bisa 

datang ke posko pengaduan. Berdasarkan data 

yang dimiliki DPMPTSP-Naker Pamekasan, 

tercatat ada sekitar 453 perusahaan di 

Pamekasan yang wajib lapor untuk pembayaran 

THR pada Ramadan 2022 kali ini. Supriyanto 

http://sinarjambi.com/wagub-nyatakan-pemprov-jambi-siapkan-unit-layanan-serap-tenaga-kerja-disabilitas
http://sinarjambi.com/wagub-nyatakan-pemprov-jambi-siapkan-unit-layanan-serap-tenaga-kerja-disabilitas
http://sinarjambi.com/wagub-nyatakan-pemprov-jambi-siapkan-unit-layanan-serap-tenaga-kerja-disabilitas
http://sinarjambi.com/wagub-nyatakan-pemprov-jambi-siapkan-unit-layanan-serap-tenaga-kerja-disabilitas
http://sinarjambi.com/wagub-nyatakan-pemprov-jambi-siapkan-unit-layanan-serap-tenaga-kerja-disabilitas
http://sinarjambi.com/wagub-nyatakan-pemprov-jambi-siapkan-unit-layanan-serap-tenaga-kerja-disabilitas
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/15/ada-posko-pengaduan-khusus-karyawan-yang-tak-dapat-thr-di-kabupaten-pamekasan
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/15/ada-posko-pengaduan-khusus-karyawan-yang-tak-dapat-thr-di-kabupaten-pamekasan
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/15/ada-posko-pengaduan-khusus-karyawan-yang-tak-dapat-thr-di-kabupaten-pamekasan
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/15/ada-posko-pengaduan-khusus-karyawan-yang-tak-dapat-thr-di-kabupaten-pamekasan
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/15/ada-posko-pengaduan-khusus-karyawan-yang-tak-dapat-thr-di-kabupaten-pamekasan
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/15/ada-posko-pengaduan-khusus-karyawan-yang-tak-dapat-thr-di-kabupaten-pamekasan
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mengimbau, seluruh perusahaan di Pamekasan 

agar mematuhi Surat Edaran dari Kemenaker. 

243. 15 

April 

2022 

SINDIKAT 

PENEMPATAN PMI 

ILLEGAL TERANG - 

TERANGAN 

MELAKUKAN 

AKSINYA 

Positive Kabar One Seorang Penggiat Perlindungan Migran 

Indonesia dari Forum Perlindungan Migran 

Indonesia (FPMI) AHMAD LUPI menjelaskan, 

saat kami datang kepenampungan PT ZAM ZAM 

PERWITA bertemu dengan penanggungjawab 

penampungan Bapak Mul, saat dikonfirmasi 

menjelaskan tidak mengetahui secara jelas 

tentang sintim pengiriman ke luar Negeri, saya 

di tunjuk untuk bertanggungjawab mengurus 

penampungan ini saja ujar Pak Mul. Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri saat ini 

sedang moratorium atau sedang penghentian 

sementara berdasarkan ketentuan Keputusan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 

2015 tentang Penghentian dan Pelarangan 

Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan 

dikawasan Timur Tengah. Lain halnya yang 

dilakukan PT ZAM ZAM PERWITA beralamat di 

Jln Hamkam No. 1, Rt. 004/005, Kel. Jati 

Ranggon, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi adalah 

salah satu Perusaan bergerak dibidang 

pengiriman pekerja Migran Indonesia dipimpin 

oleh Bapak SALEH (jamaah keturunan arab), 

dengan terang terangan melakukan Perekrutan 

Penampungan dan Pengiriman ke Luar Negeri. 

244. 15 

April 

2022 

Asabri Buka Loker 

Nih, Syarat Nomor 

6 Tolong 

Diperhatikan! 

Positive Okezone PT Asabri (Persero) yang merupakan bagian dari 

BUMN sedang membuka lowongan pekerjaan. 

Jika anda ingin mendaftar lowongan Asabri ini 

pastikan sudah sesuai dengan kualifikasi 

berikut:. 6. Tidak memiliki hubungan keluarga 

dengan Komisaris, Direksi, Karyawan ASABRI. 

Untuk periode pendaftaran dibuka mulai 13-15 

April 2022. 

245. 15 

April 

2022 

Disperinaker 

Kabupaten 

Trenggalek Buka 

Posko Aduan THR, 

di Sini Lokasinya 

Neutral Surya Soal penyaluran THR ini, Disperinaker Kabupaten 

Trenggalek akan mengirimkan surat edaran ke 

perusahaan-perusahaan. Jumlah perusahaan 

yang memiliki kewajiban untuk membayar THR 

di Kabupaten Trenggalek sekitar 200-an. Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Trenggalek membuka posko aduan bagi para 

pekerja terkait penyaluran Tunjangan Hari Raya 

(THR). Kasi Pencegahan Penyelesaian 

http://kabarone.com/2022/04/sindikat-penempatan-pmi-illegal-terang-terangan-melakukan-aksinya
http://kabarone.com/2022/04/sindikat-penempatan-pmi-illegal-terang-terangan-melakukan-aksinya
http://kabarone.com/2022/04/sindikat-penempatan-pmi-illegal-terang-terangan-melakukan-aksinya
http://kabarone.com/2022/04/sindikat-penempatan-pmi-illegal-terang-terangan-melakukan-aksinya
http://kabarone.com/2022/04/sindikat-penempatan-pmi-illegal-terang-terangan-melakukan-aksinya
http://kabarone.com/2022/04/sindikat-penempatan-pmi-illegal-terang-terangan-melakukan-aksinya
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/622/2579536/asabri-buka-loker-nih-syarat-nomor-6-tolong-diperhatikan
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/622/2579536/asabri-buka-loker-nih-syarat-nomor-6-tolong-diperhatikan
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/622/2579536/asabri-buka-loker-nih-syarat-nomor-6-tolong-diperhatikan
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/622/2579536/asabri-buka-loker-nih-syarat-nomor-6-tolong-diperhatikan
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/15/disperinaker-kabupaten-trenggalek-buka-posko-aduan-thr-di-sini-lokasinya
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/15/disperinaker-kabupaten-trenggalek-buka-posko-aduan-thr-di-sini-lokasinya
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/15/disperinaker-kabupaten-trenggalek-buka-posko-aduan-thr-di-sini-lokasinya
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/15/disperinaker-kabupaten-trenggalek-buka-posko-aduan-thr-di-sini-lokasinya
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/15/disperinaker-kabupaten-trenggalek-buka-posko-aduan-thr-di-sini-lokasinya
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Perselisihan Hubungan Industrial Disperinaker 

Kabupaten Trenggalek Bambang Edi Murjito 

menjelaskan, posko dibuka untuk menampung 

aduan pekerja yang merasa punya masalah 

dengan hak THR dari perusahaan tempatnya 

bekerja. 

246. 15 

April 

2022 

Disnaker 

Tangerang buka 

posko pengaduan 

THR hingga 29 April 

2022 

Negative Antara Banten Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Banten, 

membuka posko pengaduan pembayaran 

Tunjangan Hari Raya (THR) untuk buruh hingga 

tanggal 29 April 2022. Kepala Disnaker Kota 

Tangerang Ujang Hendra di Tangerang, Jumat, 

dalam keterangannya menuturkan posko 

pengaduan pembayaran THR berlokasi di kantor 

Disnaker di Kawasan Pendidikan Cikokol. 

"Hingga kini belum ada laporan yang diterima 

Disnaker Kota Tangerang terkait pembayaran 

THR," ujarnya. Ia mengatakan ada 8.095 

perusahaan di Kota Tangerang. 

247. 15 

April 

2022 

Disnaker Kota 

Tangerang Buka 

Posko Pengaduan 

THR, Cek Detilnya 

Negative Infoindonesia.id Dalam keterangannya, Jumat (15/4/2022), 

Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra di 

Tangerang, menuturkan bahwa posko 

pengaduan pembayaran THR berlokasi di kantor 

Disnaker di Kawasan Pendidikan Cikokol. 

"Hingga kini belum ada laporan yang diterima 

Disnaker Kota Tangerang terkait pembayaran 

THR," ujarnya. Pada tahun lalu, Disnaker Kota 

Tangerang menerima 21 aduan namun 

semuanya dapat diselesaikan dengan proses 

mediasi antara buruh dan perusahaan. JAKARTA- 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Banten, 

membuka posko pengaduan pembayaran 

Tunjangan Hari Raya (THR) untuk buruh hingga 

tanggal 29 April 2022. 

248. 15 

April 

2022 

Puluhan Orang 

Buruh di Pabrik 

Mobil DFSK di PHK 

Sepihak 

Negative Radarkotanews.c

om 

"Bukti bahwa DFSK melakukan PHK secara 

sepihak, saat ini ke-47 orang buruh yang di PHK 

melakukan penolakan terhadap PHK yang 

dilakukan oleh perusahaan. "Tetapi yang 

dilakukan DFSK justru secara sepihak melakukan 

PHK terhadap karyawan tetap. Pabrik mobil PT 

Sokonindo Automobile atau DFSK Indonesia 

telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) secara sepihak terhadap 47 orang pekerja. 

Com tanggal 14 April 2022 yang berjudul, "DFSK 

http://banten.antaranews.com/berita/212293/disnaker-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-hingga-29-april-2022
http://banten.antaranews.com/berita/212293/disnaker-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-hingga-29-april-2022
http://banten.antaranews.com/berita/212293/disnaker-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-hingga-29-april-2022
http://banten.antaranews.com/berita/212293/disnaker-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-hingga-29-april-2022
http://banten.antaranews.com/berita/212293/disnaker-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-hingga-29-april-2022
http://www.infoindonesia.id/read/2022/04/15/14727/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-cek-detilnya
http://www.infoindonesia.id/read/2022/04/15/14727/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-cek-detilnya
http://www.infoindonesia.id/read/2022/04/15/14727/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-cek-detilnya
http://www.infoindonesia.id/read/2022/04/15/14727/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-cek-detilnya
http://www.radarkotanews.com/puluhan-orang-buruh-di-pabrik-mobil-dfsk-di-phk-sepihak
http://www.radarkotanews.com/puluhan-orang-buruh-di-pabrik-mobil-dfsk-di-phk-sepihak
http://www.radarkotanews.com/puluhan-orang-buruh-di-pabrik-mobil-dfsk-di-phk-sepihak
http://www.radarkotanews.com/puluhan-orang-buruh-di-pabrik-mobil-dfsk-di-phk-sepihak
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Bantah PHK Sepihak, Tegaskan Mantan 

Karyawan dapat Kompensasi-THR." 

249. 15 

April 

2022 

Kapan THR 2022 

Cair? Begini 

Perhitungan 

Besaran yang 

Diterima Pekerja 

Positive Bisnis 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, dikutip Jumat (15/4/2022). 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat 

Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 

(THR) Keagamaan Tahun 2022 Bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. Lantas, kapan THR 

Lebaran 2022 dibayarkan kepada pekerja? 

Apabila mengacu pada kalender yang ditetapkan 

pemerintah, Hari Raya Idulfitri jatuh pada 2 Mei 

2022. 

250. 15 

April 

2022 

Disperinaker 

Trenggalek Buka 

Posko Aduan THR, 

Bisa Datang ke 

Lokasi atau Lewat 

WhatsApp 

Neutral Tribun News 

Jatim 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Trenggalek membuka posko aduan bagi para 

pekerja terkait penyaluran Tunjangan Hari Raya 

(THR). Kasi Pencegahan Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial Disperinaker 

Kabupaten Trenggalek Bambang Edi Murjito 

menjelaskan, posko dibuka untuk menampung 

aduan pekerja yang merasa punya masalah 

dengan hak THR dari perusahaan tempatnya 

bekerja. Soal penyaluran THR ini, Disperinaker 

Kabupaten Trenggalek akan mengirimkan surat 

edaran ke perusahaan-perusahaan. Jumlah 

perusahaan yang memiliki kewajiban untuk 

membayar THR di Kabupaten Trenggalek sekitar 

200-an. 

251. 15 

April 

2022 

Disnaker Kota 

Tangerang Buka 

Posko Pengaduan 

Pembayaran THR 

Negative Republika Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra 

menuturkan, posko pengaduan pembayaran 

THR berlokasi di kantor Disnaker di kawasan 

pendidikan Cikokol, Kota Tangerang. "Hingga kini 

belum ada laporan yang diterima Disnaker Kota 

Tangerang terkait pembayaran THR," ujarnya di 

Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jumat 

(15/4/2022). Pada 2021, sambung dia, Disnaker 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20220415/12/1523230/kapan-thr-2022-cair-begini-perhitungan-besaran-yang-diterima-pekerja
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220415/12/1523230/kapan-thr-2022-cair-begini-perhitungan-besaran-yang-diterima-pekerja
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220415/12/1523230/kapan-thr-2022-cair-begini-perhitungan-besaran-yang-diterima-pekerja
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220415/12/1523230/kapan-thr-2022-cair-begini-perhitungan-besaran-yang-diterima-pekerja
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220415/12/1523230/kapan-thr-2022-cair-begini-perhitungan-besaran-yang-diterima-pekerja
http://jatim.tribunnews.com/2022/04/15/disperinaker-trenggalek-buka-posko-aduan-thr-bisa-datang-ke-lokasi-atau-lewat-whatsapp
http://jatim.tribunnews.com/2022/04/15/disperinaker-trenggalek-buka-posko-aduan-thr-bisa-datang-ke-lokasi-atau-lewat-whatsapp
http://jatim.tribunnews.com/2022/04/15/disperinaker-trenggalek-buka-posko-aduan-thr-bisa-datang-ke-lokasi-atau-lewat-whatsapp
http://jatim.tribunnews.com/2022/04/15/disperinaker-trenggalek-buka-posko-aduan-thr-bisa-datang-ke-lokasi-atau-lewat-whatsapp
http://jatim.tribunnews.com/2022/04/15/disperinaker-trenggalek-buka-posko-aduan-thr-bisa-datang-ke-lokasi-atau-lewat-whatsapp
http://jatim.tribunnews.com/2022/04/15/disperinaker-trenggalek-buka-posko-aduan-thr-bisa-datang-ke-lokasi-atau-lewat-whatsapp
http://republika.co.id/berita/rad9v9484/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-pembayaran-thr
http://republika.co.id/berita/rad9v9484/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-pembayaran-thr
http://republika.co.id/berita/rad9v9484/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-pembayaran-thr
http://republika.co.id/berita/rad9v9484/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-pembayaran-thr
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Kota Tangerang menerima 21 aduan, namun 

semuanya dapat diselesaikan dengan proses 

mediasi antara buruh dan perusahaan. Dinas 

Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, 

Provinsi Banten, membuka posko pengaduan 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk 

buruh hingga tanggal 29 April 2022. 

252. 15 

April 

2022 

THR Telat Dibayar? 

Begini Cara 

Lakukan 

Pengaduan Daring 

Negative Bisnis Indonesia 3. Konsultasikan masalah THR anda, jika 

permasalahan belum terselesaikan, lanjutkan ke 

poin Pengaduan THR. 1. Klik menu 'Pengaduan 

THR'. Guna memastikan pelaksanaan 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) berjalan 

dengan baik dan lancar, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong 

perusahaan-perusahaan untuk membayar THR 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Apabila merujuk 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 yang ditandatangani oleh Ida 

Fauziyah pada 6 April, THR wajib dibayar paling 

lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. 

253. 15 

April 

2022 

Pemerintah Awasi 

Pembayaran THR 

2022 - INTIPNEWS 

Positive Intipnews Pemerintah melalui Kemenaker lakukan 

pengawasan ketat mengenai pembayaran 

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2022 

melalui Posko THR. Menjamin bahwa seluruh 

pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) pada 

tahun 2022 ini bisa tersalurkan ke para 

pekerja/buruh, Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan membuka Posko THR untuk 

melakukan pengawasan pelaksanaan 

pembayaran. Harapan besar disampaikan oleh 

Menaker bahwa dengan adanya Posko THR 2022 

supaya mampu untuk menjamin ketentuan 

perundang-undangan dengan tertib dan juga 

efektif. Pemerintah akan terus mengawasi 

pembayaran THR 2022 kepada para pekerja 

sesuai kewenangan yang berlaku. 

254. 15 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bayar 

THR secara Penuh 

Positive Assets.rri.co.id "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," kata 

Menaker di Jakarta pada Kamis (14/4/2022). 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20220415/12/1523235/thr-telat-dibayar-begini-cara-lakukan-pengaduan-daring
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220415/12/1523235/thr-telat-dibayar-begini-cara-lakukan-pengaduan-daring
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220415/12/1523235/thr-telat-dibayar-begini-cara-lakukan-pengaduan-daring
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220415/12/1523235/thr-telat-dibayar-begini-cara-lakukan-pengaduan-daring
http://intipnews.com/pemerintah-awasi-pembayaran-thr-2022
http://intipnews.com/pemerintah-awasi-pembayaran-thr-2022
http://intipnews.com/pemerintah-awasi-pembayaran-thr-2022
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1425218/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1425218/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1425218/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
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Menaker menyatakan, keyakinannya tersebut 

mengingat kondisi perekonomian saat ini yang 

sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan 

pelaksanaan THR dua tahun sebelumnya. KBRN, 

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyakini, para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 

2022 secara penuh kepada pekerja/buruh. 

Dalam siaran pers Kemnaker yang diterima 

RRI.co.id. 

255. 15 

April 

2022 

Horee! BSU 

Karyawan Cair April 

2022, Cek Rekening 

Himbara Anda 

Apakah BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 

Cair 

Neutral Tribun News 

Pontianak 

Pemerintah memastikan akan menyalurkan BLT 

Karyawan Swasta pada bulan April 2022 ini. BSU 

Rp 1 Juta Cair pada April 2022. Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar 

Sanusi mengatakan, BSU Rp 1 juta akan mulai 

diberikan pada April 2022. "Iyalah (pemberian 

BSU) bulan ini (April 2022). 

256. 15 

April 

2022 

Intip 5 Tips Work 

Life Balance, 

Kesehatan Tubuh 

Dijamin Aman! 

Positive Okezone Dengan menciptakan keseimbangan antara 

hidup dan pekerjaan maka dapat membuat 

hidup Rekanaker jauh lebih menyenangkan dan 

bermanfaat," tulis Kementerian 

Ketenagakerjaan, dikutip Jumat (15/4/2022). 5. 

Lakukan sesuatu yang menyenangkan yang tidak 

berhubungan dengan pekerjaan. Lima tips 

seimbangkan hidup dan pekerjaan atau work life 

balance bisa diikuti. Adapun kehidupan pribadi 

dan kehidupan pekerjaan harus berjalan 

seimbang. 

257. 15 

April 

2022 

ASDP Indonesia 

Buka Lowongan 

Kerja 5 Posisi, Cek 

Syarat dan Buruan 

Daftar! 

Neutral Okezone PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membuka 

lowongan kerja April 2022. Melansir dari akun 

resmi Kemnaker, Jumat (15/4/2022), ada lima 

posisi yang dibuka PT ASDP Indonesia Ferry 

(Persero), seperti berikut:. Diketahui, kalau 

lowongan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 

tersebut untuk status Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT). Serta untuk peserta yang 

berhasil diterima akan bergabung pada awal Juni 

2022 dengan penempatan seluruh Indonesia. 

258. 15 

April 

2022 

Disnaker Kota 

Tangerang Buka 

Posko Pengaduan 

Pembayaran THR 

Negative Harian Aceh "Hingga kini belum ada laporan yang diterima 

Disnaker Kota Tangerang terkait pembayaran 

THR," ujarnya di Kota Tangerang, Provinsi 

Banten, Jumat (15/4/2022). Pada 2021, 

sambung dia, Disnaker Kota Tangerang 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/15/horee-bsu-karyawan-cair-april-2022-cek-rekening-himbara-anda-apakah-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/15/horee-bsu-karyawan-cair-april-2022-cek-rekening-himbara-anda-apakah-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/15/horee-bsu-karyawan-cair-april-2022-cek-rekening-himbara-anda-apakah-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/15/horee-bsu-karyawan-cair-april-2022-cek-rekening-himbara-anda-apakah-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/15/horee-bsu-karyawan-cair-april-2022-cek-rekening-himbara-anda-apakah-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/15/horee-bsu-karyawan-cair-april-2022-cek-rekening-himbara-anda-apakah-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/15/horee-bsu-karyawan-cair-april-2022-cek-rekening-himbara-anda-apakah-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/455/2579472/intip-5-tips-work-life-balance-kesehatan-tubuh-dijamin-aman
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/455/2579472/intip-5-tips-work-life-balance-kesehatan-tubuh-dijamin-aman
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/455/2579472/intip-5-tips-work-life-balance-kesehatan-tubuh-dijamin-aman
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/455/2579472/intip-5-tips-work-life-balance-kesehatan-tubuh-dijamin-aman
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/622/2579551/asdp-indonesia-buka-lowongan-kerja-5-posisi-cek-syarat-dan-buruan-daftar
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/622/2579551/asdp-indonesia-buka-lowongan-kerja-5-posisi-cek-syarat-dan-buruan-daftar
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/622/2579551/asdp-indonesia-buka-lowongan-kerja-5-posisi-cek-syarat-dan-buruan-daftar
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/622/2579551/asdp-indonesia-buka-lowongan-kerja-5-posisi-cek-syarat-dan-buruan-daftar
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/622/2579551/asdp-indonesia-buka-lowongan-kerja-5-posisi-cek-syarat-dan-buruan-daftar
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/15/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-pembayaran-thr
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/15/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-pembayaran-thr
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/15/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-pembayaran-thr
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/15/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-pembayaran-thr
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menerima 21 aduan, namun semuanya dapat 

diselesaikan dengan proses mediasi antara 

buruh dan perusahaan. Dinas Ketenagakerjaan 

(Disnaker) Kota Tangerang, Provinsi Banten, 

membuka posko pengaduan pembayaran 

tunjangan hari raya (THR) untuk buruh hingga 

tanggal 29 April 2022. KepalaUjang Hendra 

menuturkan, posko pengaduan pembayaran 

THR berlokasi di kantor Disnaker di kawasan 

pendidikan Cikokol, Kota Tangerang. 

259. 15 

April 

2022 

Siapa Saja Pekerja 

yang Berhak 

Menerima THR? 

Berikut Kriteria, 

Besaran, Hingga 

Waktu 

Pembayarannya 

Positive Suara Merdeka 1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa 

kerja satu bulan secara terus menerus atau 

lebih. Momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 

2022 semakin dekat yang berarti Tunjangan Hari 

Raya (THR) akan segera cair bagi para pekerja. 

Pemerintah telah mengeluarkan aturan THR 

yang harus dibagikan perusahaan kepada 

pekerja. Hal mengenai THR bagi pekerja telah 

diatur dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh.>. 

260. 15 

April 

2022 

Cara Cek Penerima 

BSU atau BLT 

Subsidi Gaji Rp 1 

Juta via BPJS 

Ketenagakerjaan 

dan Kemnaker 

Positive Tribun Wow Berikut ini cara cek penerima Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) Subisidi Gaji atau Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta. 

Dilansir Tribunnews.com, pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengungkap program BSU BPJS 

Ketenagakerjaan akan kembali disalurkan pada 

2022 ini. Penerima BSU ini nantinya tetap 

mengacu pada basis data peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Anda lolos verfikasi dan 

validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk 

verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh 

Kemnaker. 

261. 15 

April 

2022 

Buka Posko THR 

bersama YLBHI, 

Serikat Pekerja 

Surabaya Terima 

Puluhan Aduan dari 

29 Perusahaan - 

Tugujatim.id 

Neutral Tugu Jatim Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 

(YLBHI) Surabaya buka posko pengaduan 

tunjangan hari raya (THR) mulai Selasa lalu 

(12/04/2022). Total ada 4 posko THR yang 

tersebar di seluruh Jawa Timur," kata Nuruddin 

ketika ditemui di Pos THR LBH Surabaya, Jalan 

Kidal No 6, Jumat (15/04/2022). Nuruddin 

menjelaskan, hingga posko THR ini dibuka, 

pihaknya telah menerima 19 aduan dari 29 

http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043209746/siapa-saja-pekerja-yang-berhak-menerima-thr-berikut-kriteria-besaran-hingga-waktu-pembayarannya
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043209746/siapa-saja-pekerja-yang-berhak-menerima-thr-berikut-kriteria-besaran-hingga-waktu-pembayarannya
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043209746/siapa-saja-pekerja-yang-berhak-menerima-thr-berikut-kriteria-besaran-hingga-waktu-pembayarannya
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043209746/siapa-saja-pekerja-yang-berhak-menerima-thr-berikut-kriteria-besaran-hingga-waktu-pembayarannya
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043209746/siapa-saja-pekerja-yang-berhak-menerima-thr-berikut-kriteria-besaran-hingga-waktu-pembayarannya
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043209746/siapa-saja-pekerja-yang-berhak-menerima-thr-berikut-kriteria-besaran-hingga-waktu-pembayarannya
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043209746/siapa-saja-pekerja-yang-berhak-menerima-thr-berikut-kriteria-besaran-hingga-waktu-pembayarannya
http://wow.tribunnews.com/2022/04/15/cara-cek-penerima-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-via-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/04/15/cara-cek-penerima-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-via-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/04/15/cara-cek-penerima-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-via-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/04/15/cara-cek-penerima-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-via-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/04/15/cara-cek-penerima-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-via-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/04/15/cara-cek-penerima-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-via-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://tugujatim.id/buka-posko-thr-bersama-ylbhi-serikat-pekerja-surabaya-terima-puluhan-aduan-dari-29-perusahaan
http://tugujatim.id/buka-posko-thr-bersama-ylbhi-serikat-pekerja-surabaya-terima-puluhan-aduan-dari-29-perusahaan
http://tugujatim.id/buka-posko-thr-bersama-ylbhi-serikat-pekerja-surabaya-terima-puluhan-aduan-dari-29-perusahaan
http://tugujatim.id/buka-posko-thr-bersama-ylbhi-serikat-pekerja-surabaya-terima-puluhan-aduan-dari-29-perusahaan
http://tugujatim.id/buka-posko-thr-bersama-ylbhi-serikat-pekerja-surabaya-terima-puluhan-aduan-dari-29-perusahaan
http://tugujatim.id/buka-posko-thr-bersama-ylbhi-serikat-pekerja-surabaya-terima-puluhan-aduan-dari-29-perusahaan
http://tugujatim.id/buka-posko-thr-bersama-ylbhi-serikat-pekerja-surabaya-terima-puluhan-aduan-dari-29-perusahaan
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perusahaan. Yaitu, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, 

dan Banyuwangi," ujarnya. 

262. 15 

April 

2022 

Tak Dapat THR 

Langsung ke Posko 

Pengaduan 

DPMPTSP Naker 

Pamekasan, 453 

Perusahaan Wajib 

Lapor 

Positive Tribun News 

Madura 

Berdasarkan data yang dimiliki DPMPTSP-Naker 

Pamekasan, tercatat ada sekitar 453 perusahaan 

di Pamekasan yang wajib lapor untuk 

pembayaran THR pada Ramadan 2022 kali ini. 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN- Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) 

Kabupaten Pamekasan, Madura menyiapkan 

posko pengaduan khusus karyawan yang bekerja 

di perusahaan setempat yang tidak diberikan 

Tunjangan Hari Raya (THR). Kepala DPMPTSP-

Naker Pamekasan, Supriyanto menyampaikan, 

karyawan di Pamekasan yang tidak 

mendapatkan THR dari perusahaannya bisa 

datang ke posko pengaduan. Supriyanto 

mengimbau, seluruh perusahaan di Pamekasan 

agar mematuhi Surat Edaran dari Kemenaker. 

263. 15 

April 

2022 

Disnaker Kota 

Tangerang Buka 

Posko Pengaduan 

THR, Catat 

Lokasinya 

Negative Berita Satu Dinas Ketenagakerjaan (disnaker) Kota 

Tangerang siap membuka dan melayani 

pengaduan pekerja terkait penyaluran tunjangan 

hari raya (THR). Hal ini diungkapkan Kepala 

Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra, Jumat 

(15/4/2022). "Poskonya terletak di lantai 2, 

gedung Dinas Ketenagakerjaan di Jalan Perintis 

Kemerdekaan II Nomor 1, Cikokol, Kota 

Tangerang. Untuk pembayaran THR, kami juga 

telah sosialisasikan hak-hak tenaga kerja, melalui 

surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan 

kepada 8.095 perusahaan mikro dan makro yang 

ada di Kota Tangerang," ucapnya. 

264. 15 

April 

2022 

Warga Bima Nusa 

Tenggara Barat 

Meninggal di 

Jepang, Tak 

Tercatat Sebagai 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Neutral Tribun News Pemuda asal Kecamatan Sape Kabupaten Bima 

Nusa Tenggara Barat, Amrin, yang meninggal 

dalam kecelakaan kerja di Jepang, ternyata tidak 

tercatat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Ini diketahui setelah pihak Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bima, 

mengecek data yang bersangkutan. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Fatahullah mangaku, langsung mengecek sistem 

dan sampaikan ke BP2MI begitu mendapat 

http://madura.tribunnews.com/2022/04/15/tak-dapat-thr-langsung-ke-posko-pengaduan-dpmptsp-naker-pamekasan-453-perusahaan-wajib-lapor
http://madura.tribunnews.com/2022/04/15/tak-dapat-thr-langsung-ke-posko-pengaduan-dpmptsp-naker-pamekasan-453-perusahaan-wajib-lapor
http://madura.tribunnews.com/2022/04/15/tak-dapat-thr-langsung-ke-posko-pengaduan-dpmptsp-naker-pamekasan-453-perusahaan-wajib-lapor
http://madura.tribunnews.com/2022/04/15/tak-dapat-thr-langsung-ke-posko-pengaduan-dpmptsp-naker-pamekasan-453-perusahaan-wajib-lapor
http://madura.tribunnews.com/2022/04/15/tak-dapat-thr-langsung-ke-posko-pengaduan-dpmptsp-naker-pamekasan-453-perusahaan-wajib-lapor
http://madura.tribunnews.com/2022/04/15/tak-dapat-thr-langsung-ke-posko-pengaduan-dpmptsp-naker-pamekasan-453-perusahaan-wajib-lapor
http://madura.tribunnews.com/2022/04/15/tak-dapat-thr-langsung-ke-posko-pengaduan-dpmptsp-naker-pamekasan-453-perusahaan-wajib-lapor
http://www.beritasatu.com/megapolitan/916433/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-catat-lokasinya
http://www.beritasatu.com/megapolitan/916433/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-catat-lokasinya
http://www.beritasatu.com/megapolitan/916433/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-catat-lokasinya
http://www.beritasatu.com/megapolitan/916433/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-catat-lokasinya
http://www.beritasatu.com/megapolitan/916433/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-catat-lokasinya
http://www.tribunnews.com/regional/2022/04/15/warga-bima-ntb-meninggal-di-jepang-tak-tercatat-sebagai-pekerja-migran-indonesia
http://www.tribunnews.com/regional/2022/04/15/warga-bima-ntb-meninggal-di-jepang-tak-tercatat-sebagai-pekerja-migran-indonesia
http://www.tribunnews.com/regional/2022/04/15/warga-bima-ntb-meninggal-di-jepang-tak-tercatat-sebagai-pekerja-migran-indonesia
http://www.tribunnews.com/regional/2022/04/15/warga-bima-ntb-meninggal-di-jepang-tak-tercatat-sebagai-pekerja-migran-indonesia
http://www.tribunnews.com/regional/2022/04/15/warga-bima-ntb-meninggal-di-jepang-tak-tercatat-sebagai-pekerja-migran-indonesia
http://www.tribunnews.com/regional/2022/04/15/warga-bima-ntb-meninggal-di-jepang-tak-tercatat-sebagai-pekerja-migran-indonesia
http://www.tribunnews.com/regional/2022/04/15/warga-bima-ntb-meninggal-di-jepang-tak-tercatat-sebagai-pekerja-migran-indonesia
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informasi dari keluarga almarhum. "Nama 

almarhum dalam sistem tidak ditemukan. 

265. 15 

April 

2022 

Ini Ciri-ciri 

Penerima BSU 

2022, Begini Cara 

Mengecek BSU 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Pikiran Rakyat 

Deskjabar 

Cara mengecek BSU BPJS Ketenagakerjaan harus 

dimengerti oleh calon penerima BSU agar pada 

saatnya nanti tidak salah. Cara mengecek BSU 

BPJS Ketenagakerjaan akan kami sampaikan di 

artikel dibawah ini beserta ciri ciri penerima BSU 

2022. Dari itulah harus mengetahui ciri ciri 

penerima BSU dan cara mengecek BSU BPJS 

Ketenagakerjaan. Dikutip Desk Jawa Barat dari 

kanal YouTube Karin Febrianti Valentini berjudul 

CIRI-CIRI PENERIMA BSU BPJS 

KETENAGAKERJAAN 2022. 

266. 15 

April 

2022 

Menaker Ida: Saya 

Yakin Perusahaan 

Bayar THR Secara 

Penuh Seperti 

Sebelum Pandemi - 

Auto Magazine 

Positive Automagz.net "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya Pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," kata 

Menaker di Jakarta, Jumat (15/4). Alasan 

Menaker yakin, lantaran dia mengingat kondisi 

perekonomian saat ini yang sudah jauh lebih 

baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR dua 

tahun sebelumnya. "Selain itu, pelaksanaan 

rangkaian kegiatan skala nasional dan 

internasional; serta meningkatnya wisatawan 

mancanegara," kata Menaker. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah optimis para 

pengusaha membayarkan Tunjangan Hari Raya 

(THR) Keagamaan Tahun 2022 secara penuh. 

267. 15 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bisa 

Bayar THR secara 

Penuh Tahun Ini 

Neutral Inews Portal "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19," ujar Menaker dalam keterangan 

tertulis, Jumat (15/4/2022). Keyakinan Menaker 

didasari pada kondisi perekonomian saat ini 

yang sudah jauh lebih baik dibandingkan dua 

tahun sebelumnya. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah yakin para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2022 ini secara 

penuh kepada pekerja. Pembayaran THR 

diyakininya akan seperti sebelum pandemi 

Covid-19. 

http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134261523/ini-ciri-ciri-penerima-bsu-2022-begini-cara-mengecek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134261523/ini-ciri-ciri-penerima-bsu-2022-begini-cara-mengecek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134261523/ini-ciri-ciri-penerima-bsu-2022-begini-cara-mengecek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134261523/ini-ciri-ciri-penerima-bsu-2022-begini-cara-mengecek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134261523/ini-ciri-ciri-penerima-bsu-2022-begini-cara-mengecek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134261523/ini-ciri-ciri-penerima-bsu-2022-begini-cara-mengecek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://automagz.net/news/162229/menaker-ida-saya-yakin-perusahaan-bayar-thr-secara-penuh-seperti-sebelum-pandemi
http://automagz.net/news/162229/menaker-ida-saya-yakin-perusahaan-bayar-thr-secara-penuh-seperti-sebelum-pandemi
http://automagz.net/news/162229/menaker-ida-saya-yakin-perusahaan-bayar-thr-secara-penuh-seperti-sebelum-pandemi
http://automagz.net/news/162229/menaker-ida-saya-yakin-perusahaan-bayar-thr-secara-penuh-seperti-sebelum-pandemi
http://automagz.net/news/162229/menaker-ida-saya-yakin-perusahaan-bayar-thr-secara-penuh-seperti-sebelum-pandemi
http://automagz.net/news/162229/menaker-ida-saya-yakin-perusahaan-bayar-thr-secara-penuh-seperti-sebelum-pandemi
http://www.inews.id/news/nasional/menaker-yakin-pengusaha-bisa-bayar-thr-secara-penuh-tahun-ini
http://www.inews.id/news/nasional/menaker-yakin-pengusaha-bisa-bayar-thr-secara-penuh-tahun-ini
http://www.inews.id/news/nasional/menaker-yakin-pengusaha-bisa-bayar-thr-secara-penuh-tahun-ini
http://www.inews.id/news/nasional/menaker-yakin-pengusaha-bisa-bayar-thr-secara-penuh-tahun-ini
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268. 15 

April 

2022 

Ingat! Uang THR 

Kena Potong Pajak 

Penghasilan 

Neutral Detik "THR apabila melewati Penghasilan Tidak Kena 

Pajak maka akan dipotong PPh pasal 21-nya," 

demikian informasi dari Instagram @kemnaker 

dikutip detikcom, Jumat (15/4/2022). Kemnaker 

menjelaskan dasar hukumnya adalah Peraturan 

Dirjen Pajak Nomor PER-16/P3/2016 tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, 

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 

Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan 

Kegiatan Orang Pribadi. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan 

bahwa tunjangan hari raya (THR) termasuk 

pendapatan pekerja sekaligus objek pajak 

penghasilan (PPh 21), khususnya bagi wajib 

pajak orang pribadi. Pemotongan PPh 21 atas 

gaji, THR, dan bonus untuk setiap pekerja tidak 

sama. 

269. 15 

April 

2022 

Tercatat ada Tujuh 

Ribu Lebih Pekerja 

di Bangka Tengah, 

THR Tak Dibayar 

Silakan Lapor 

Positive Bangka Post Misalnya yang dilakukan Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja (DPMPTK) Kabupaten Bangka 

Tengah. Menurut Kepala DPMPTK Bateng, 

Aisyah Sisylia, pihaknya selaku pemerintah 

daerah berkewajiban mempertegas dan 

menyampaikan Surat Edaran (SE) tersebut 

kepada perusahaan-perusahaan yang ada di 

Bangka Tengah. "Dari data terakhir kami, total di 

Bangka Tengah ini ada sekitar 449 perusahaan 

dengan jumlah pekerja sebanyak 7.647 orang," 

ucap Sisyl sapaan akrabnya, Jumat (15/4/2022). 

Pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga 

Kerja telah mewajibkan perusahaan untuk 

membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) secara 

penuh dalam menyambut lebaran Idul Fitri 1443 

H. Ketentuan tersebut telah ditegaskan secara 

resmi dan tertuang dalam Surat Edaran Menteri 

Tenaga Kerja Nomor: M/1/HK.04/IV/2022 

tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja atau 

Buruh di Perusahaan. 

270. 15 

April 

2022 

3 Cara Cek BSU 

2022 secara Online 

yang Akan Segera 

Cair untuk Pekerja 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Berikut merupakan informasi mengenai 3 cara 

cek BSU 2022 secara online melalui HP, yang 

akan cair untuk pekerja/buruh dengan gaji di 

bawah Rp3,5 juta. Dikutip Pikiranrakyat-

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034300/ingat-uang-thr-kena-potong-pajak-penghasilan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034300/ingat-uang-thr-kena-potong-pajak-penghasilan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034300/ingat-uang-thr-kena-potong-pajak-penghasilan
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/15/tercatat-ada-tujuh-ribu-lebih-pekerja-di-bangka-tengah-thr-tak-dibayar-silakan-lapor
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/15/tercatat-ada-tujuh-ribu-lebih-pekerja-di-bangka-tengah-thr-tak-dibayar-silakan-lapor
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/15/tercatat-ada-tujuh-ribu-lebih-pekerja-di-bangka-tengah-thr-tak-dibayar-silakan-lapor
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/15/tercatat-ada-tujuh-ribu-lebih-pekerja-di-bangka-tengah-thr-tak-dibayar-silakan-lapor
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/15/tercatat-ada-tujuh-ribu-lebih-pekerja-di-bangka-tengah-thr-tak-dibayar-silakan-lapor
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094261845/3-cara-cek-bsu-2022-secara-online-yang-akan-segera-cair-untuk-pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094261845/3-cara-cek-bsu-2022-secara-online-yang-akan-segera-cair-untuk-pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094261845/3-cara-cek-bsu-2022-secara-online-yang-akan-segera-cair-untuk-pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094261845/3-cara-cek-bsu-2022-secara-online-yang-akan-segera-cair-untuk-pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta
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Gaji di Bawah 

Rp3,5 Juta 

Depok.com dari laman resmi BPJS 

Ketenagakerjaan, berikut merupakan 3 cara cek 

BSU 2022 secara online lewat HP:. Pemerintah 

melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia (Kemnaker), baru-baru ini telah 

mengumumkan akan menyalurkan kembali 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022. BSU 2022 

dari Kemnaker, kabarnya akan segera cair pada 

April ini, dan serta segera disalurkan kepada 

para pekerja/buruh dengan kategori tertentu. 

271. 15 

April 

2022 

KFC Tidak Patuh 

Terhadap PKB 

Pemberian 

Tunjangan Hari 

Raya 

Positive Faktual.net Terkait dengan pembayaran Tunjangan Hari 

Raya (THR) karyawan PT.Fast Food Indonesia 

Tbk, tidak merujuk dengan mekanisme 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku. 

Dalam suratnya SPIKERS Sulawesi Selatan 

mendesak pihak perusahaan segara bayarkan 

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 

khususnya Hari Raya Idul Fitri sesuai PKB. Lebih 

lanjut, terkait dengan pemberian Tunjangan Hari 

Raya (THR) adalah hak seluruh pekerja di 

manapun berada yang mereka nantikan setiap 

tahunnya, bukan meminta belas kasihan dari 

perusahaan, tapi ini adalah hak yang sudah 

diatur dalam per undang- undang dan 

dituangkan dalam bentuk kerjasama (PKB) 

antara perusahaan dengan serikat pekerja yang 

ditanda tangani secara berasama-sama. 

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 

keagamaan bagi pekerja/buruh. 

272. 15 

April 

2022 

Ingat! Uang THR 

Kena Potong Pajak 

Penghasilan 

Neutral Medan Bisnis "THR apabila melewati Penghasilan Tidak Kena 

Pajak maka akan dipotong PPh pasal 21-nya," 

demikian informasi dari Instagram @kemnaker 

dikutip detikcom, Jumat (15/4/2022). Kemnaker 

menjelaskan dasar hukumnya adalah Peraturan 

Dirjen Pajak Nomor PER-16/P3/2016 tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, 

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 

Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan 

Kegiatan Orang Pribadi. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan 

bahwa tunjangan hari raya (THR) termasuk 

pendapatan pekerja sekaligus objek pajak 

penghasilan (PPh 21), khususnya bagi wajib 

http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094261845/3-cara-cek-bsu-2022-secara-online-yang-akan-segera-cair-untuk-pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094261845/3-cara-cek-bsu-2022-secara-online-yang-akan-segera-cair-untuk-pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta
http://faktual.net/kfc-tidak-patuh-terhadap-pkb-pemberian-tunjangan-hari-raya
http://faktual.net/kfc-tidak-patuh-terhadap-pkb-pemberian-tunjangan-hari-raya
http://faktual.net/kfc-tidak-patuh-terhadap-pkb-pemberian-tunjangan-hari-raya
http://faktual.net/kfc-tidak-patuh-terhadap-pkb-pemberian-tunjangan-hari-raya
http://faktual.net/kfc-tidak-patuh-terhadap-pkb-pemberian-tunjangan-hari-raya
http://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/04/15/154273/ingat_uang_thr_kena_potong_pajak_penghasilan
http://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/04/15/154273/ingat_uang_thr_kena_potong_pajak_penghasilan
http://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/04/15/154273/ingat_uang_thr_kena_potong_pajak_penghasilan
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pajak orang pribadi. Pemotongan PPh 21 atas 

gaji, THR, dan bonus untuk setiap pekerja tidak 

sama. 

273. 15 

April 

2022 

Cara Menghitung 

THR Karyawan 

Sesuai Masa Kerja, 

Perusahaan Tidak 

Boleh Mencicil 

Neutral Pikiran Rakyat Perusahaan yang tidak membayarkan THR harus 

melaporkan alasan dan berkas-berkasnya 

kepada Kemenaker. Simak cara menghitung 

Tunjangan Hari Raya (THR) berdasarkan 

peraturan yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

Sebelumnya, Kemenaker telah memastikan agar 

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan Lebaran 

2022 dibayarkan secara penuh oleh perusahaan 

kepada para pekerjanya. Selain itu, Kemenaker 

juga melarang perusahaan-perusahaan untuk 

membayar THR dengan cara dicicil atau 

bertahap. 

274. 15 

April 

2022 

Dibuka Hari Ini, 12 

Tim Bersaing di 

Liga Futsal Ketupat 

May Day 2022 

Neutral Koranriau.co KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sebanyak 12 Tim 

bersaing dalam Liga Futsal Ketupat May Day 

2022 yang memperebutkan Piala Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) RI, yang digelar mulai 

tanggal 15-17 April 2022, di lapangan Futsal 

Aero Sport Pekanbaru.. Adapun 12 tim Futsal 

dari perusahaan dan Serikat Buruh/Pekerja itu 

diantaranya, PT RAPP, PLN, Bank Riau Kepri, 

PTPN V, Angkasa Pura II, Asia Forestama, Serikat 

Pekerja Pertamina Hulu Rokan, KSBSI Riau, FSB 

Solidaritas Indonesia, SP Pertamina Blok Rokan, 

dan SB Cahaya Indonesia.. Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Riau, 

Dr H Imron Rosyadi ST MH mengatakan, 

dijadwalkan Jumat (15/4/22) malam ini akan 

membuka Liga Futsal May Day 2022 yang 

dimulai pukul 21.00 WIB.. "Insha Allah malam ini 

Liga Futsal Ketupat May Day akan kita mulai. 

275. 15 

April 

2022 

Ingat! Uang THR 

Kena Potong Pajak 

Penghasilan | 

Berita Medan Hari 

Ini 

Neutral Sumut Kota Home Berita Medan Hari ini Jumat 15 April 2022 

Ingat! Uang THR Kena Potong Pajak Penghasilan. 

Sumatra UtaraKOTA-Jakarta. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan 

bahwa tunjangan hari raya (THR) termasuk 

pendapatan pekerja sekaligus objek pajak 

penghasilan (PPh 21), khususnya bagi wajib 

pajak orang pribadi. 

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014261453/cara-menghitung-thr-karyawan-sesuai-masa-kerja-perusahaan-tidak-boleh-mencicil
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014261453/cara-menghitung-thr-karyawan-sesuai-masa-kerja-perusahaan-tidak-boleh-mencicil
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014261453/cara-menghitung-thr-karyawan-sesuai-masa-kerja-perusahaan-tidak-boleh-mencicil
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014261453/cara-menghitung-thr-karyawan-sesuai-masa-kerja-perusahaan-tidak-boleh-mencicil
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014261453/cara-menghitung-thr-karyawan-sesuai-masa-kerja-perusahaan-tidak-boleh-mencicil
http://www.koranriau.co/2022/04/dibuka-hari-ini-12-tim-bersaing-di-liga.html
http://www.koranriau.co/2022/04/dibuka-hari-ini-12-tim-bersaing-di-liga.html
http://www.koranriau.co/2022/04/dibuka-hari-ini-12-tim-bersaing-di-liga.html
http://www.koranriau.co/2022/04/dibuka-hari-ini-12-tim-bersaing-di-liga.html
http://sumutkota.com/harian/news/online/read/2022/04/15/154273/ingat_uang_thr_kena_potong_pajak_penghasilan.html
http://sumutkota.com/harian/news/online/read/2022/04/15/154273/ingat_uang_thr_kena_potong_pajak_penghasilan.html
http://sumutkota.com/harian/news/online/read/2022/04/15/154273/ingat_uang_thr_kena_potong_pajak_penghasilan.html
http://sumutkota.com/harian/news/online/read/2022/04/15/154273/ingat_uang_thr_kena_potong_pajak_penghasilan.html
http://sumutkota.com/harian/news/online/read/2022/04/15/154273/ingat_uang_thr_kena_potong_pajak_penghasilan.html
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276. 15 

April 

2022 

Cicil Bayar THR, 

Wali Kota Gibran 

Minta Pekerja 

Catat Nama 

Perusahaan 

Laporkan ke 

Dirinya 

Negative Voi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka 

menegaskan tunjangan hari raya (THR) sesuai 

ketetapan pemerintah dibayarkan H-7 Lebaran 

2022. Gibran merespons keluhan dari pekerja 

atau buruh yang menerima THR secara dicicil. 

Gibran menegaskan THR harus disalurkan 

kepada pekerja secara tunai atau melalui 

transfer tanpa dicicil. Ketika ditanya awak media 

soal ada buruh yang mengadu THR-nya dicicil 

sampai lima kali, Gibran meminta pekerja 

memberikan nama perusahaan yang 

bersangkutan. 

277. 15 

April 

2022 

Warga Bima Nusa 

Tenggara Barat 

Meninggal di 

Jepang, Tak 

Tercatat Sebagai 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Neutral Prohaba PROHABA.CO, Pemuda asal Kecamatan Sape 

Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, Amrin, 

yang meninggal dalam kecelakaan kerja di 

Jepang, ternyata tidak tercatat sebagai Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). Ini diketahui setelah 

pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Kota Bima, mengecek data yang bersangkutan. 

Com dengan judul Warga Bima Nusa Tenggara 

Barat Meninggal di Jepang, Tak Tercatat Sebagai 

Pekerja Migran Indonesia,. Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Fatahullah mangaku, langsung mengecek sistem 

dan sampaikan ke BP2MI begitu mendapat 

informasi dari keluarga almarhum. 

278. 15 

April 

2022 

Besaran THR 2022 

dan Gaji ke-13 PNS 

Golongan I-IV, Cair 

7 Hari Sebelum 

Hari Raya Idul Fitri 

1443 H 

Neutral Tribun News 

Jatim 

Bagi Pegawai Negeri Sipil atau PNS akan 

mendapatkan gaji ke-13 tahun ini. Melansir 

Kompas.com, Jumat (15/4/2022), Presiden Joko 

Widodo telah menandatangani Peraturan 

Pemerintah yang mengatur soal pemberian 

Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13. "Pada 

13 April 2022, saya telah menandatangani 

Peraturan Pemerintah tentang Pemberian THR 

dan Gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, 

ASN Daerah, Pensiunan, Penerima Pensiunan, 

dan Pejabat Negara," kata Jokowi. Hal ini 

menandakan THR dan gaji ke-13 akan cair dalam 

waktu dekat, khususnya THR Lebaran 2022. 

279. 15 

April 

2022 

4 Tips Atasi Stres 

saat Bekerja, 

Jangan Lupa 

Positive Celebrities.id Lantas, bagaimana cara untuk menghilangkan 

stres saat bekerja ?. Dikutip dari akun Instagram 

resmi Kementerian Ketenagakerjaan 

@kemnaker, Jumat (15/4/2022), terdapat empat 

tips yang bisa dilakukan untuk menghilangkan 

http://voi.id/berita/158079/cicil-bayar-thr-wali-kota-gibran-minta-pekerja-catat-nama-perusahaan-laporkan-ke-dirinya
http://voi.id/berita/158079/cicil-bayar-thr-wali-kota-gibran-minta-pekerja-catat-nama-perusahaan-laporkan-ke-dirinya
http://voi.id/berita/158079/cicil-bayar-thr-wali-kota-gibran-minta-pekerja-catat-nama-perusahaan-laporkan-ke-dirinya
http://voi.id/berita/158079/cicil-bayar-thr-wali-kota-gibran-minta-pekerja-catat-nama-perusahaan-laporkan-ke-dirinya
http://voi.id/berita/158079/cicil-bayar-thr-wali-kota-gibran-minta-pekerja-catat-nama-perusahaan-laporkan-ke-dirinya
http://voi.id/berita/158079/cicil-bayar-thr-wali-kota-gibran-minta-pekerja-catat-nama-perusahaan-laporkan-ke-dirinya
http://voi.id/berita/158079/cicil-bayar-thr-wali-kota-gibran-minta-pekerja-catat-nama-perusahaan-laporkan-ke-dirinya
http://prohaba.tribunnews.com/2022/04/15/warga-bima-ntb-meninggal-di-jepang-tak-tercatat-sebagai-pekerja-migran-indonesia
http://prohaba.tribunnews.com/2022/04/15/warga-bima-ntb-meninggal-di-jepang-tak-tercatat-sebagai-pekerja-migran-indonesia
http://prohaba.tribunnews.com/2022/04/15/warga-bima-ntb-meninggal-di-jepang-tak-tercatat-sebagai-pekerja-migran-indonesia
http://prohaba.tribunnews.com/2022/04/15/warga-bima-ntb-meninggal-di-jepang-tak-tercatat-sebagai-pekerja-migran-indonesia
http://prohaba.tribunnews.com/2022/04/15/warga-bima-ntb-meninggal-di-jepang-tak-tercatat-sebagai-pekerja-migran-indonesia
http://prohaba.tribunnews.com/2022/04/15/warga-bima-ntb-meninggal-di-jepang-tak-tercatat-sebagai-pekerja-migran-indonesia
http://prohaba.tribunnews.com/2022/04/15/warga-bima-ntb-meninggal-di-jepang-tak-tercatat-sebagai-pekerja-migran-indonesia
http://jatim.tribunnews.com/2022/04/15/besaran-thr-2022-dan-gaji-ke-13-pns-golongan-i-iv-cair-7-hari-sebelum-hari-raya-idul-fitri-1443-h
http://jatim.tribunnews.com/2022/04/15/besaran-thr-2022-dan-gaji-ke-13-pns-golongan-i-iv-cair-7-hari-sebelum-hari-raya-idul-fitri-1443-h
http://jatim.tribunnews.com/2022/04/15/besaran-thr-2022-dan-gaji-ke-13-pns-golongan-i-iv-cair-7-hari-sebelum-hari-raya-idul-fitri-1443-h
http://jatim.tribunnews.com/2022/04/15/besaran-thr-2022-dan-gaji-ke-13-pns-golongan-i-iv-cair-7-hari-sebelum-hari-raya-idul-fitri-1443-h
http://jatim.tribunnews.com/2022/04/15/besaran-thr-2022-dan-gaji-ke-13-pns-golongan-i-iv-cair-7-hari-sebelum-hari-raya-idul-fitri-1443-h
http://jatim.tribunnews.com/2022/04/15/besaran-thr-2022-dan-gaji-ke-13-pns-golongan-i-iv-cair-7-hari-sebelum-hari-raya-idul-fitri-1443-h
http://www.celebrities.id/read/4-tips-atasi-stres-saat-bekerja-jangan-lupa-beristirahat-2kM98u
http://www.celebrities.id/read/4-tips-atasi-stres-saat-bekerja-jangan-lupa-beristirahat-2kM98u
http://www.celebrities.id/read/4-tips-atasi-stres-saat-bekerja-jangan-lupa-beristirahat-2kM98u
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Beristirahat - 

Celebrities.Id 

stres saat bekerja. Coba deh lakukan beberapa 

tips berikut untuk menghilangkan stres saat 

Rekanaker sedang bekerja," tulis Kementerian 

Ketenagakerjaan, dikutip Jumat (15/4/2022). 

JAKARTA, celebrities.id- Tidak bisa dipungkiri, 

stres akibat urusan pekerjaan memang sulit 

untuk dihindari. Stres tersebut lumrah apabila 

masih bisa dikendalikan. 

280. 15 

April 

2022 

Disnakertrans 

Kabupaten 

Penajam 

Perintahkan 

Perusahaan Bayar 

THR 

Neutral Hello Borneo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara, 

memerintahkan perusahaan kecil maupun besar 

di daerah itu untuk membayarkan tunjangan 

hari raya (THR) kepada karyawan paling lambat 

tujuh hari sebelum Idul Fitri 1443 Hijriah. 

"Perusahaan yang tidak berkenan bayar THR 

dikenakan sanksi," ujar Kepala Disnakertrans 

Kabupaten Penajam Paser Utara, Suhardi ketika 

dihubungi helloborneo. Com di Penajam, Jumat. 

Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara 

membuka posko pelayanan pengaduan terkait 

hak karyawan mendapatkan THR, baik THR tidak 

dibayarkan atau jumlahnya tidak sesuai aturan. 

281. 15 

April 

2022 

Kota Tangerang 

Buka Posko 

Pengaduan THR 

Buruh Sampai 29 

April 

Negative Tempo.co Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang 

Ujang Hendra mengatakan pemerintah 

membuka posko pengaduan soal pembayaran 

Tunjangan Hari Raya (THR). Pemerintah Kota 

Tangerang membuka posko itu sebagai tindak 

lanjut dari Surat Edaran Menteri 

Ketenagakerjaan tentang pembayaran THR oleh 

perusahaan. Terdapat 8.095 perusahaan di Kota 

Tangerang. "Hingga kini belum ada laporan yang 

diterima Disnaker Kota Tangerang tentang 

pembayaran THR," ujarnya. 

282. 15 

April 

2022 

Kategori Karyawan 

Penerima THR 

2022 untuk Idulfitri 

1443 Hijriah dari 

Kemnaker, 

Kamukah 

Orangnya? - Ayo 

Cirebon 

Neutral Ayo Cirebon Menjelang Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah, topik 

mengenai tunjangan hari raya atau THR 2022 

banyak dicari dan diperbincangkan di internet. 

Diperkirakan jadwal penyaluran THR 2022 cair 

pada Senin, 25 April 2022 apabila Hari Raya Idul 

Fitri 1443 Hijriah jatuh pada 2 Mei 2022. Sebab, 

THR 2022 sangatlah ditunggu-tunggu terutama 

oleh para pekerja atau karyawan agar 

memenuhi kebutuhan dalam merayakan 

Lebaran 2022. "Bagi perusahaan yang mampu 

dihimbau untuk membayar THR keagamaan 

http://www.celebrities.id/read/4-tips-atasi-stres-saat-bekerja-jangan-lupa-beristirahat-2kM98u
http://www.celebrities.id/read/4-tips-atasi-stres-saat-bekerja-jangan-lupa-beristirahat-2kM98u
http://helloborneo.com/2022/04/15/disnakertrans-kabupaten-penajam-perintahkan-perusahaan-bayar-thr
http://helloborneo.com/2022/04/15/disnakertrans-kabupaten-penajam-perintahkan-perusahaan-bayar-thr
http://helloborneo.com/2022/04/15/disnakertrans-kabupaten-penajam-perintahkan-perusahaan-bayar-thr
http://helloborneo.com/2022/04/15/disnakertrans-kabupaten-penajam-perintahkan-perusahaan-bayar-thr
http://helloborneo.com/2022/04/15/disnakertrans-kabupaten-penajam-perintahkan-perusahaan-bayar-thr
http://helloborneo.com/2022/04/15/disnakertrans-kabupaten-penajam-perintahkan-perusahaan-bayar-thr
http://www.tempo.co/read/1582432/kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-buruh-sampai-29-april
http://www.tempo.co/read/1582432/kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-buruh-sampai-29-april
http://www.tempo.co/read/1582432/kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-buruh-sampai-29-april
http://www.tempo.co/read/1582432/kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-buruh-sampai-29-april
http://www.tempo.co/read/1582432/kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-thr-buruh-sampai-29-april
http://www.ayocirebon.com/nasional/pr-943210327/kategori-karyawan-penerima-thr-2022-untuk-idulfitri-1443-hijriah-dari-kemnaker-kamukah-orangnya
http://www.ayocirebon.com/nasional/pr-943210327/kategori-karyawan-penerima-thr-2022-untuk-idulfitri-1443-hijriah-dari-kemnaker-kamukah-orangnya
http://www.ayocirebon.com/nasional/pr-943210327/kategori-karyawan-penerima-thr-2022-untuk-idulfitri-1443-hijriah-dari-kemnaker-kamukah-orangnya
http://www.ayocirebon.com/nasional/pr-943210327/kategori-karyawan-penerima-thr-2022-untuk-idulfitri-1443-hijriah-dari-kemnaker-kamukah-orangnya
http://www.ayocirebon.com/nasional/pr-943210327/kategori-karyawan-penerima-thr-2022-untuk-idulfitri-1443-hijriah-dari-kemnaker-kamukah-orangnya
http://www.ayocirebon.com/nasional/pr-943210327/kategori-karyawan-penerima-thr-2022-untuk-idulfitri-1443-hijriah-dari-kemnaker-kamukah-orangnya
http://www.ayocirebon.com/nasional/pr-943210327/kategori-karyawan-penerima-thr-2022-untuk-idulfitri-1443-hijriah-dari-kemnaker-kamukah-orangnya
http://www.ayocirebon.com/nasional/pr-943210327/kategori-karyawan-penerima-thr-2022-untuk-idulfitri-1443-hijriah-dari-kemnaker-kamukah-orangnya
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lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban 

pembayaran THR keagamaan," tulis Menteri 

Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah dalam 

SE yang ditandatangani pada 6 April 2022. 

283. 15 

April 

2022 

Ketua DPR Minta 

Anggota Dewan 

Pantau Harga 

Pangan Saat Reses 

Neutral Liputan 6 "Kepada Anggota Dewan Yang Terhormat, kami 

menyampaikan "Selamat Bekerja" pada Masa 

Reses, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, 

senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-

Nya bagi kita semua," Puan menutup. Ketua DPR 

Puan Maharani mengingatkan para anggota 

dewan untuk memanfaatkan masa reses 15 

April-16 Mei 2022 untuk menyerap aspirasi 

rakyat di daerah pemilihannya masing-masing. 

"Masa reses merupakan kesempatan bagi Yang 

Terhormat Anggota DPR RI untuk menyapa 

rakyat, mendengarkan keluh kesah rakyat, 

menjelaskan tugas konstitusional yang telah kita 

laksanakan," kata Puan dalam pidato di rapat 

paripurna penutupan masa sidang, seperti 

dikutip dalam siaran pers diterima, Jumat 

(15/4/2022). Ketua DPR RI Puan Maharani 

sebelumnya mengingatkan pengusaha untuk 

memenuhi hak tunjangan hari raya (THR) para 

pekerja. 

284. 15 

April 

2022 

Besaran THR 2022 

bagi Pekerja Harian 

Lepas hingga 

Kontrak 

Neutral Kompas Aturan ini 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 aturan itu, diatur pula besaran THR bagi 

para pekerja. Seiring dengan penetapan aturan 

ini, pemerintah juga menyediakan posko aduan 

THR 2022 melalui situs 

www.poskothr.kemnaker.go.id. Simak 

selengkapnya dalam video berikut. Jelang Idul 

Fitri 1443 Hijriah, pemerintah mengeluarkan 

aturan mengenai pemberian tunjangan hari raya 

(THR). 

285. 15 

April 

2022 

Pemerintah Awasi 

Pembayaran THR 

2022 

Positive Portal Indo News Pemerintah melalui Kemenaker lakukan 

pengawasan ketat mengenai pembayaran 

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2022 

melalui Posko THR. Menjamin bahwa seluruh 

pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) pada 

tahun 2022 ini bisa tersalurkan ke para 

http://www.liputan6.com/news/read/4939741/ketua-dpr-minta-anggota-dewan-pantau-harga-pangan-saat-reses
http://www.liputan6.com/news/read/4939741/ketua-dpr-minta-anggota-dewan-pantau-harga-pangan-saat-reses
http://www.liputan6.com/news/read/4939741/ketua-dpr-minta-anggota-dewan-pantau-harga-pangan-saat-reses
http://www.liputan6.com/news/read/4939741/ketua-dpr-minta-anggota-dewan-pantau-harga-pangan-saat-reses
http://video.kompas.com/watch/122764/besaran-thr-2022-bagi-pekerja-harian-lepas-hingga-kontrak
http://video.kompas.com/watch/122764/besaran-thr-2022-bagi-pekerja-harian-lepas-hingga-kontrak
http://video.kompas.com/watch/122764/besaran-thr-2022-bagi-pekerja-harian-lepas-hingga-kontrak
http://video.kompas.com/watch/122764/besaran-thr-2022-bagi-pekerja-harian-lepas-hingga-kontrak
http://portalindonews.com/umum/pemerintah-awasi-pembayaran-thr-2022
http://portalindonews.com/umum/pemerintah-awasi-pembayaran-thr-2022
http://portalindonews.com/umum/pemerintah-awasi-pembayaran-thr-2022
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pekerja/buruh, Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan membuka Posko THR untuk 

melakukan pengawasan pelaksanaan 

pembayaran. Pemerintah akan terus mengawasi 

pembayaran THR 2022 kepada para pekerja 

sesuai kewenangan yang berlaku. Ida Fauziyah 

selaku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

menyatakan bahwa Posko THR 2022 tersebut 

telah melibatkan berbagai unit teknis, bahkan 

termasuk akan memberikan jaminan layanan 

konsultasi penyaluran THR serta penegakan 

hukumnya. 

286. 15 

April 

2022 

Pembayaran THR 

tak Boleh Dicicil 

Neutral Analisa Kini Menteri Ketenagakerjaan 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 Tahun 2022 bagi pekerja atau buruh 

di perusahaan. Menaker Ida menegaskan, 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. Menurutnya, 

THR bukan hanya hak para pekerja yang 

berstatus tetap. 

287. 15 

April 

2022 

Anak Magang 

Ternyata Tidak 

Berhak Menerima 

THR, Ini Alasan dan 

Solusinya 

Neutral Suara Merdeka Walaupun secara status, ia disebutkan sedang 

berlatih bekerja, dan sebagai imbal balik ia akan 

mendapatkan penilaian di akhir masa 

pemagangan.>. SUARAMERDEKA.COM- THR 

atau tunjangan hari raya untuk anak magang 

bagaimana status hukumnya?. Sebagaimana 

pada umumnya, anak magang juga melakukan 

pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh 

instansi tersebut. Melalui Surat Edaran 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 

tentang Pelaksanaan Pemberian THR 

Keagamaan Tahun 2022, perusahaan dihimbau 

untuk memberikan THR pada tahun ini. 

288. 15 

April 

2022 

Aktivitas Fisik 

Pekerja Dinilai 

Mulai Meningkat 

Neutral Assets.rri.co.id "Aktivitas kerja baik sektor formal maupun 

informal meningkat," ucapnya melalui 

konferensi pers di Jakarta, Jumat (15/4/2022). 

KBRN, Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan 

http://www.analisakini.id/2022/04/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil.html
http://www.analisakini.id/2022/04/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil.html
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043210473/anak-magang-ternyata-tidak-berhak-menerima-thr-ini-alasan-dan-solusinya
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043210473/anak-magang-ternyata-tidak-berhak-menerima-thr-ini-alasan-dan-solusinya
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043210473/anak-magang-ternyata-tidak-berhak-menerima-thr-ini-alasan-dan-solusinya
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043210473/anak-magang-ternyata-tidak-berhak-menerima-thr-ini-alasan-dan-solusinya
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043210473/anak-magang-ternyata-tidak-berhak-menerima-thr-ini-alasan-dan-solusinya
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1425289/aktivitas-fisik-pekerja-dinilai-mulai-meningkat
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1425289/aktivitas-fisik-pekerja-dinilai-mulai-meningkat
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1425289/aktivitas-fisik-pekerja-dinilai-mulai-meningkat
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(Menaker) Ida Fauziyah mengutarakan, aktivitas 

pekerja atau buruh mulai meningkat secara fisik. 

Dengan demikian ia menyakini para pengusaha 

dapat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan tahun 2022 secara penuh kepada 

pekerja. Menaker Yakin Pengusaha Bayar THR 

secara Penuh Kemudian ia juga menyinggung 

soal pulihnya kegiatan belajar mengajar, serta 

kelonggaran aktivitas masyarakat bepergian ke 

luar kota atau ke luar negeri. 

289. 15 

April 

2022 

DPRD Kabupaten 

Penajam siap 

terima pengaduan 

pembayaran THR 

Positive Antara Kaltim Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, 

Kalimantan Timur, siap menerima pengaduan 

dari karyawan di daerah itu menyangkut 

pembayaran THR (tunjangan hari raya). Wakil 

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser 

Utara, Irawan Heru Santoso di Penajam, Jumat, 

mengatakan pihaknya siap menerima 

pengaduan terkait hak karyawan mendapatkan 

THR, baik THR tidak dibayarkan atau jumlahnya 

tidak sesuai aturan. Perusahaan yang beroperasi 

di Kabupaten Penajam Paser Utara, diminta 

membayarkan THR kepada karyawan paling 

lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri 1443 Hijriah. 

Diharapkan seluruh perusahaan perusahaan 

kecil maupun besar yang beroperasi di wilayah 

Penajam Paser Utara taat membayarkan hak 

karyawan tersebut. 

290. 15 

April 

2022 

THR Tak Boleh 

Dicicil dan Tetap 

Kena Pajak, Ini 

Ketentuannya 

Neutral Kompas Tv Pemotongan PPh atas gaji, THR, dan bonus 

untuk setiap pekerja tidak sama," demikian 

bunyi pengumuman Kemenaker seperti dikutip 

dari akun instagram resminya, Jumat 

(15/4/2022). JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, 

pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 

2022 tidak boleh dicicil. Pengusaha harus 

membayarkan THR maksimal 7 hari sebelum 

lebaran atau sekitar tanggal 25 April 2022 jika 

Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 2 Mei 2022. 

Namun perlu diingat, THR juga dikenakan Pajak 

Penghasilan (PPh) 21 seperti gaji bulanan. 

http://kaltim.antaranews.com/berita/152565/dprd-kabupaten-penajam-siap-terima-pengaduan-pembayaran-thr
http://kaltim.antaranews.com/berita/152565/dprd-kabupaten-penajam-siap-terima-pengaduan-pembayaran-thr
http://kaltim.antaranews.com/berita/152565/dprd-kabupaten-penajam-siap-terima-pengaduan-pembayaran-thr
http://kaltim.antaranews.com/berita/152565/dprd-kabupaten-penajam-siap-terima-pengaduan-pembayaran-thr
http://www.kompas.tv/article/280319/thr-tak-boleh-dicicil-dan-tetap-kena-pajak-ini-ketentuannya
http://www.kompas.tv/article/280319/thr-tak-boleh-dicicil-dan-tetap-kena-pajak-ini-ketentuannya
http://www.kompas.tv/article/280319/thr-tak-boleh-dicicil-dan-tetap-kena-pajak-ini-ketentuannya
http://www.kompas.tv/article/280319/thr-tak-boleh-dicicil-dan-tetap-kena-pajak-ini-ketentuannya
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291. 15 

April 

2022 

Sambut Hari Buruh, 

12 Tim Futsal 

Bersaing Rebutkan 

Piala Menaker 

Negative Ini Riau Sebanyak 12 tim Futsal dari Perusahaan, Serikat 

Buruh dan Pekerja, dipastikan akan tampil mulai 

malam ini diantaranya, tim Futsal PT RAPP, PLN, 

Bank Riau Kepri, PTPN V, Angkasa Pura II, Asia 

Forestama, Serikat Pekerja Pertamina Hulu 

Rokan, KSBSI Riau, FSB Solidaritas Indonesia, SP 

Pertamina Blok Rokan, SP Perjuangan IKPP, dan 

SB Cahaya Indonesia. Dan hasilnya, dari 12 tim 

yang telah terdaftar, akan dibagi menjadi dua 

grup, grup A dan B. " Untuk grup A diisi tim dari 

BRK, SP PBR, Asia Forestama, IKPP PLN dan 

KSBSI. Menyambut hari buruh Nasional atau 

May Day 1 Mei 2022, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi menggelar Liga Futsal Ketupat May 

Day 2022, memperebutkan piala Mentri Tenaga 

Kerja (Menaker), 15-17 April, di lapangan Futsal 

Aero Sport Pekanbaru. Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, Imron Rosyadi, 

dijadwalkan malam ini, Jumat (15/4) akan 

membuka Liga Futsal May Day 2022, di lapangan 

Futsal Aero Sport, Pekanbaru, yang akan dimulai 

pukul 21.00 WIB setelah Sholat Tarawih. 

292. 15 

April 

2022 

Sabar Ya! Kontrak 

Kerja Habis 

Sebelum Lebaran 

Tak Dapat THR 

Neutral Detik Sayangnya pegawai kontrak yang masa kerjanya 

berakhir sebelum Lebaran tidak 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," demikian informasi dari Instagram 

@kemnaker dikutip detikcom, Jumat 

(15/4/2022). Di dalam ayat 1 dijelaskan pekerja 

yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan 

mengalami pemutusan hubungan kerja 

terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya 

Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. 

Tunjangan hari raya (THR) menjadi 'kado' yang 

dinantikan oleh para pekerja menjelang Hari 

Raya Idul Fitri. 

293. 15 

April 

2022 

Hak THR Penting 

Diawasi dan 

Dikawal Dengan 

Sanksi Tegas 

Positive Faktanews.co.id Hak Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 

tahun 2022 bagi para pekerja harus diberikan 

penuh dan tepat waktu. Saat ini pandemi covid-

19 telah jauh membaik, dengan adanya kondisi 

http://iniriau.com/berita/32402-sambut-hari-buruh-12-tim-futsal-bersaing-rebutkan-piala-menaker.html
http://iniriau.com/berita/32402-sambut-hari-buruh-12-tim-futsal-bersaing-rebutkan-piala-menaker.html
http://iniriau.com/berita/32402-sambut-hari-buruh-12-tim-futsal-bersaing-rebutkan-piala-menaker.html
http://iniriau.com/berita/32402-sambut-hari-buruh-12-tim-futsal-bersaing-rebutkan-piala-menaker.html
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034492/sabar-ya-kontrak-kerja-habis-sebelum-lebaran-tak-dapat-thr
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034492/sabar-ya-kontrak-kerja-habis-sebelum-lebaran-tak-dapat-thr
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034492/sabar-ya-kontrak-kerja-habis-sebelum-lebaran-tak-dapat-thr
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034492/sabar-ya-kontrak-kerja-habis-sebelum-lebaran-tak-dapat-thr
http://faktanews.co.id/hak-thr-penting-diawasi-dan-dikawal-dengan-sanksi-tegas
http://faktanews.co.id/hak-thr-penting-diawasi-dan-dikawal-dengan-sanksi-tegas
http://faktanews.co.id/hak-thr-penting-diawasi-dan-dikawal-dengan-sanksi-tegas
http://faktanews.co.id/hak-thr-penting-diawasi-dan-dikawal-dengan-sanksi-tegas
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tersebut, semestinya telah meningkatkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi hak 

pekerja/buruh, termasuk pembayaran THR 

Keagamaan. Dimasa pandemi perusahaan 

banyak yang gulung tikar dan hak-hak karyawan 

atau buruh yang seperti gaji dalam satu bulan, 

THR (Tunjangan Hari Raya) satu tahun sekali 

yang di berikan kepada karyawan atau buruh 

tertunda dengan alasan pandemi dan Disini 

karyawan atau buruh sangat berkontribusi dan 

berperan penting terhadap kemajuan 

perusahaan. Tidak ada kata alasan perusahaan 

bahwa perusahaannya masih terdampak 

Pandemi atau masih dalam proses pailit dan 

karyawan atau buruh tidak ada kesapakatan 

dengan perusahaan untuk mengatur THR 

(Tunjangan Hari Raya) yang di dapatkan satu 

tahun sekali. 

294. 15 

April 

2022 

Apakah Pekerja 

Non-muslim Juga 

Dapat THR 

Lebaran? 

Neutral Kompas Apakah pekerja non-muslim juga mendapat THR 

menjelang lebaran seperti pekerja muslim?. 

"THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Hari Raya 

Keagamaan masing-masing Pekerja/Buruh, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

kesepakatan Pengusaha dan Pekerja/Buruh yang 

dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja bersama," tulis 

ketentuan tersebut. Tunjangan Hari Raya (THR) 

untuk pekerja swasta maupun ASN akan cair 

menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. 

Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran 

Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 

M/1/HK.04/lV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

295. 15 

April 

2022 

Ini Alasan Menaker 

Yakin Pengusaha 

Bakal Bayar THR 

secara Penuh 

Neutral Juragananime.id ( Menaker ), Ida Fauziyah yakin para pengusaha 

akan membayar Tunjangan Hari Raya ( THR ) 

keagamaan 2022 secara penuh. "Saya memiliki 

keyakinan penuh bahwa pembayaran THR itu 

akan bisa dilakukan oleh pengusaha seperti 

sebelum adanya pandemi Covid-19 (THR dibayar 

secara penuh)," ucap Ida di Jakarta pada Kamis, 

(14/4/2022). "Ini indikasi yang bagi kami, kami 

menyakini (THR dibayar penuh) dan pada 

http://www.kompas.com/tren/read/2022/04/15/160000965/apakah-pekerja-non-muslim-juga-dapat-thr-lebaran-
http://www.kompas.com/tren/read/2022/04/15/160000965/apakah-pekerja-non-muslim-juga-dapat-thr-lebaran-
http://www.kompas.com/tren/read/2022/04/15/160000965/apakah-pekerja-non-muslim-juga-dapat-thr-lebaran-
http://www.kompas.com/tren/read/2022/04/15/160000965/apakah-pekerja-non-muslim-juga-dapat-thr-lebaran-
http://juragananime.id/artikel/61421/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://juragananime.id/artikel/61421/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://juragananime.id/artikel/61421/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://juragananime.id/artikel/61421/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
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akhirnya mendorong kepada perusahaan agar 

dapat membayar THR Kegamaaan sesuai dengan 

Surat Edaran yang telah saya terbitkan," 

pungkasnya. Ini berdampak positif terhadap 

normalisasi aktivitas masyarakat. 

296. 15 

April 

2022 

Disnakertrans 

Sulteng minta 

pekerja melapor 

jika tidak 

mendapat THR 

Neutral Sempugi - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah 

(Sulteng) meminta para pekerja melapor jika 

tidak mendapat tunjangan hari raya (THR) dari 

perusahaan tempatnya bekerja. Kepala Bidang 

Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans 

Sulteng Joko Pranowo mengatakan pihaknya 

menyediakan nomor pelaporan THR untuk enam 

daerah yang dapat dihubungi mulai Senin (18/4). 

Ia menyebut saat ini tercatat hampir 700 

perusahaan skala menengah dan atas di Sulteng 

yang wajib membayarkan THR kepada 

pekerjanya. THR wajib diberikan kepada pekerja 

yang telah bekerja secara terus-menerus 

minimal selama lebih dari satu bulan. 

297. 15 

April 

2022 

Kawal THR, 

Kemenaker Buka 

Website 

Pengaduan 

Negative Sumsel Terkini 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. 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. 

http://sempugi.com/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://sempugi.com/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://sempugi.com/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://sempugi.com/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://sempugi.com/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://sumselterkini.co.id/hukum/kawal-thr-kemenaker-buka-website-pengaduan
http://sumselterkini.co.id/hukum/kawal-thr-kemenaker-buka-website-pengaduan
http://sumselterkini.co.id/hukum/kawal-thr-kemenaker-buka-website-pengaduan
http://sumselterkini.co.id/hukum/kawal-thr-kemenaker-buka-website-pengaduan
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298. 15 

April 

2022 

12 Tim Riau 

Bersaing 

Memperebutkan 

Piala Menaker 

Negative Riau Post Sebanyak 12 tim futsal dari perusahaan, serikat 

buruh dan pekerja, dipastikan akan tampil mulai 

malam ini. Di antaranya, tim Futsal PT RAPP, 

PLN, Bank Riau Kepri, PTPN V, Angkasa Pura II, 

Asia Forestama, Serikat Pekerja Pertamina Hulu 

Rokan, KSBSI Riau, FSB Solidaritas Indonesia, SP 

Pertamina Blok Rokan, dan SB Cahaya Indonesia. 

Tidak hanya di Riau tapi juga dari seluruh 

provinsi menggelar Liga Futsal Ketupat May Day 

2022. Liga ini untuk menjalin silaturahmi antar 

sesama pekerja dan buruh bersama perusahaan 

yang ada di Riau," ujarnya. 

299. 15 

April 

2022 

Pemkab Lampung 

Selatan: Pengusaha 

Harus Bayarkan 

THR Paling Lambat 

7 Hari Sebelum 

Lebaran 

Negative Tribun News 

Lampung 

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 

meminta kepada pengusaha untuk 

membayarkan THR (Tunjangan Hari Raya) paling 

lambat 7 hari sebelum lebaran. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Lampung Selatan Intji Indriati mengatakan, 

pembayaran THR bagi karyawan ini sesuatu 

dengan SE Menteri Tenaga kerja (Menaker) 

nomor M3/1/HK.05/IV/2022 yang diterbitkan 6 

April 2022 lalu. "Kita sedang memproses SE 

Menaker, nantinya akan diterbikan SE bupati 

Lampung Selatan," kata dia Jumat (15/4/2022). 

Dikatakan Intji, untuk pembayaran THR paling 

lambat 7 hari sebelum lebaran. 

300. 15 

April 

2022 

Disnakertrans 

Lampung Selatan 

Buka Posko 

Pengaduan THR 

Secara Online 

Negative Tribun News 

Lampung 

Disnakertrans Lampung Selatan juga membuka 

posko pengaduan tunjangan hari raya secara 

online. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten Lampung Selatan 

tengah memproses surat edaran dari Menaker 

RU tersebut menjadi SE Bupati Lampung Selatan. 

Pemberian THR keagamaan merupakan 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

perusahaan kepada pekerja," kata Kepala 

Disnakertrans Lampung Selatan, Intji Indriati," 

pada Jumat (15/4/2022). Lanjutnya, begitu juga 

dengan Disnakertrans Lampung Selatan yang 

membuka posko pengaduan masyarakat via 

telepon. 

301. 15 

April 

2022 

Pemprov Papua 

imbau pelaku 

Neutral Antara Papua Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM 

dan Tenaga Kerja setempat mengimbau agar 

para pelaku usaha pada perusahaan membayar 

http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/15/04/2022/271635/12-tim-riau-bersaing-memperebutkan-piala-menaker.html
http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/15/04/2022/271635/12-tim-riau-bersaing-memperebutkan-piala-menaker.html
http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/15/04/2022/271635/12-tim-riau-bersaing-memperebutkan-piala-menaker.html
http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/15/04/2022/271635/12-tim-riau-bersaing-memperebutkan-piala-menaker.html
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/15/pemkab-lampung-selatan-pengusaha-harus-bayarkan-thr-paling-lambat-7-hari-sebelum-lebaran
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/15/pemkab-lampung-selatan-pengusaha-harus-bayarkan-thr-paling-lambat-7-hari-sebelum-lebaran
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/15/pemkab-lampung-selatan-pengusaha-harus-bayarkan-thr-paling-lambat-7-hari-sebelum-lebaran
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/15/pemkab-lampung-selatan-pengusaha-harus-bayarkan-thr-paling-lambat-7-hari-sebelum-lebaran
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/15/pemkab-lampung-selatan-pengusaha-harus-bayarkan-thr-paling-lambat-7-hari-sebelum-lebaran
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/15/pemkab-lampung-selatan-pengusaha-harus-bayarkan-thr-paling-lambat-7-hari-sebelum-lebaran
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/15/disnakertrans-lampung-selatan-buka-posko-pengaduan-thr-secara-online
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/15/disnakertrans-lampung-selatan-buka-posko-pengaduan-thr-secara-online
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/15/disnakertrans-lampung-selatan-buka-posko-pengaduan-thr-secara-online
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/15/disnakertrans-lampung-selatan-buka-posko-pengaduan-thr-secara-online
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/15/disnakertrans-lampung-selatan-buka-posko-pengaduan-thr-secara-online
http://papua.antaranews.com/berita/680845/pemprov-papua-imbau-pelaku-usaha-wajib-membayar-thr
http://papua.antaranews.com/berita/680845/pemprov-papua-imbau-pelaku-usaha-wajib-membayar-thr
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usaha wajib 

membayar THR 

Tunjangan Hari Raya (THR) yang merupakan hak 

pekerja. Kepala Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja 

Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay di 

Jayapura, Jumat, mengatakan tunjangan hari 

raya bagi pekerja wajib dibayarkan oleh 

perusahaan namun sesuai dengan kemampuan 

finansial perusahaan. "Pemerintah telah 

menerbitkan peraturan untuk setiap perusahaan 

membayar THR pekerja atau buruh namun 

seusai dengan kemampuan keuangan 

membayarnya, bisa satu bulan atau hanya 

separuh gaji," katanya. Menurut Laduani, situasi 

kini masih dalam pandemi COVID-19 yang sudah 

berlangsung dua tahun berturut-turut. 

302. 15 

April 

2022 

Serba-serbi THR: 

Kapan Dibayarkan, 

Siapa yang Berhak, 

Berapa Besarnya? 

Neutral Tempo.co Siapa yang berhak menerima THR 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," seperti 

dikutip dari SE tersebut, Jumat, 15 April 2022. 

Surat edaran tersebut tak hanya menjelaskan 

mulai dari kapan THR mulai dibayarkan ke 

pekerja, siapa saja yang berhak mendapat THR, 

hingga besar THR dan mekanisme 

perhitungannya sesuai masa kerja. Jika mengacu 

pada kalender yang ditetapkan pemerintah, Hari 

Raya jatuh pada 2 Mei 2022. 

303. 15 

April 

2022 

Pemerintah Bakal 

Kenakan Pajak 

untuk THR 

Neutral Tinta Hijau Pemerintah mengenakan pajak terhadap 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yang 

diterima oleh setiap pekerja atau buruh. Dalam 

laman instagram Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) dijelaskan, THR termasuk 

pendapatan bagi pekerja atau buruh, sekaligus 

objek Pajak Penghasilan (PPh 21). THR apabila 

melewati Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), 

maka akan dipotong PPh pasal 21nya," ungkap 

Kemnaker seperti dikutip dalam unggahannya, 

Jumat, 15 April 2022. Namun, pemotongan PPh 

http://papua.antaranews.com/berita/680845/pemprov-papua-imbau-pelaku-usaha-wajib-membayar-thr
http://papua.antaranews.com/berita/680845/pemprov-papua-imbau-pelaku-usaha-wajib-membayar-thr
http://bisnis.tempo.co/read/1582481/serba-serbi-thr-kapan-dibayarkan-siapa-yang-berhak-berapa-besarnya
http://bisnis.tempo.co/read/1582481/serba-serbi-thr-kapan-dibayarkan-siapa-yang-berhak-berapa-besarnya
http://bisnis.tempo.co/read/1582481/serba-serbi-thr-kapan-dibayarkan-siapa-yang-berhak-berapa-besarnya
http://bisnis.tempo.co/read/1582481/serba-serbi-thr-kapan-dibayarkan-siapa-yang-berhak-berapa-besarnya
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ragam/35412-pemerintah-bakal-kenakan-pajak-untuk-thr
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ragam/35412-pemerintah-bakal-kenakan-pajak-untuk-thr
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ragam/35412-pemerintah-bakal-kenakan-pajak-untuk-thr
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21 atas gaji, THR, dan bonus untuk setiap 

pekerja tidak sama. 

304. 15 

April 

2022 

Pemerintah Awasi 

Pembayaran THR 

2022 

Positive Klik Warta Pemerintah melalui Kemenaker lakukan 

pengawasan ketat mengenai pembayaran 

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2022 

melalui Posko THR. Menjamin bahwa seluruh 

pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) pada 

tahun 2022 ini bisa tersalurkan ke para 

pekerja/buruh, Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan membuka Posko THR untuk 

melakukan pengawasan pelaksanaan 

pembayaran. Pemerintah akan terus mengawasi 

pembayaran THR 2022 kepada para pekerja 

sesuai kewenangan yang berlaku. Ida Fauziyah 

selaku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

menyatakan bahwa Posko THR 2022 tersebut 

telah melibatkan berbagai unit teknis, bahkan 

termasuk akan memberikan jaminan layanan 

konsultasi penyaluran THR serta penegakan 

hukumnya. 

305. 15 

April 

2022 

Disnaker Kota 

Jayapura minta 

perusahaan 

membayar THR 

Neutral Antara Papua Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melalui 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat 

meminta pimpinan BUMN, BUMD dan swasta di 

wilayah tersebut membayar Tunjangan Hari 

Raya (THR) tujuh hari sebelum Idul Fitri 1443 

Hijriah. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura 

Djoni Naa melalui telepon seluler kepada Antara 

di Jayapura, Jumat, mengatakan pembayaran 

paling lambat tujuh hari sebelum lebaran 

tersebut sesuai Surat Edaran Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022. 

"Berdasarkan surat tersebut, tujuh hari sebelum 

Idul Fitri, perusahaan sudah harus membayar 

THR kepada pekerja," katanya. Menurut Djoni, 

pihaknya akan menyebarkan surat edaran Wali 

Kota Jayapura terkait pembayaran THR 

karyawan kepada pimpinan perusahaan untuk 

ditindaklanjuti. "Rencananya, kami akan 

menyebarkan surat edaran Wali Kota Jayapura 

kepada pimpinan instansi BUMN, BUMD dan 

swasta pada Selasa (19/4)," ujarnya. 

http://www.klikwarta.com/pemerintah-awasi-pembayaran-thr-2022
http://www.klikwarta.com/pemerintah-awasi-pembayaran-thr-2022
http://www.klikwarta.com/pemerintah-awasi-pembayaran-thr-2022
http://papua.antaranews.com/berita/680853/disnaker-kota-jayapura-minta-perusahaan-membayar-thr
http://papua.antaranews.com/berita/680853/disnaker-kota-jayapura-minta-perusahaan-membayar-thr
http://papua.antaranews.com/berita/680853/disnaker-kota-jayapura-minta-perusahaan-membayar-thr
http://papua.antaranews.com/berita/680853/disnaker-kota-jayapura-minta-perusahaan-membayar-thr
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306. 15 

April 

2022 

Disnakerin Padang: 

THR Wajib 

Dibayarkan Paling 

Lambat 7 Hari 

Sebelum Lebaran 

Negative Tribun News 

Padang 

Pembayaran paling lambat dilakukan 7 hari 

jelang lebaran. Dinas Ketenagakerjaan dan 

Perindustrian (Disnakerin) imbau seluruh 

perusahaan di Kota segera bayarkan Tunjangan 

Hari Raya (THR). Hal ini diatur dalam surat 

edaran Menteri Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

Republik Indonesia Nomor: M/1/HK.04/IV/2022 

tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan 

tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di 

perusahaan. Kepala Disnaker, Dian Fakri 

mengatakan tidak ada pengecualian bagi 

perusahaan untuk membayarkan. 

307. 15 

April 

2022 

Jadwal Cairnya THR 

Pekerja Tahun 

2022, Lengkap 

dengan Aturan dan 

Cara Menghitung 

Besaran THR - 

SUARAKALBAR.CO.I

D 

Positive Suarakalbar.co.i

d 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menyampaikan aturan pencairan THR buruh 

tahun 2022. Tunjangan Hari Raya atau THR 

adalah pendapatan non upah wajib diberikan 

oleh perusahaan kepada seluruh pekerja atau 

buruh menjelang lebaran atau Hari Raya Idul 

Fitri. Menurut Menaker Ida Fauziyah, THR 2022 

diberikan kepada seluruh pekerja atau buruh 

paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 

1 Syawal. Aturan tersebut berlandaskan kepada 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di 

Perusahaan. 

308. 15 

April 

2022 

Syarat dan Cara 

Cek Penerima 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta Cair April Ini, 

Kunjungi Situs Milik 

Kemenaker 

Positive Tribun News 

Palembang 

Adapun anggaran yang disiapkan oleh 

pemerintah untuk bantuan subsidi gaji yang cair 

pada April ini sebesar Rp 8,8 triliun. Bantuan 

subsidi upah (BSU) Rp1 juta kembali diberikan 

oleh pemerintah kepada para pekerja di Tanah 

Air. Berdasarkan laman bsu.kemnaker.go.id, 

tujuan program BSU adalah untuk melindungi, 

mempertahankan dan meningkatkan 

kemampuan ekonomi pekerja/buruh yang 

terdampak Covid-19. Mekanisme penyaluran 

bantuan subsidi gaji tahun ini diberikan kepada 

pekerja/buruh sebesar Rp 500. 000 per bulan 

selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus 

sebesar Rp 1 juta. 

309. 15 

April 

2022 

Soal PHK 47 

Karyawan, 

Manajemen DFSK 

Neutral Kompas Pabrik mobil PT Sokonindo Automobile atau 

DFSK Indonesia telah melakukan pemutusan 

hubungan kerja (PHK) terhadap 47 karyawan. 

Pabrik mobil PT Sokonindo Automobile atau 

http://padang.tribunnews.com/2022/04/15/disnakerin-padang-thr-wajib-dibayarkan-paling-lambat-7-hari-sebelum-lebaran
http://padang.tribunnews.com/2022/04/15/disnakerin-padang-thr-wajib-dibayarkan-paling-lambat-7-hari-sebelum-lebaran
http://padang.tribunnews.com/2022/04/15/disnakerin-padang-thr-wajib-dibayarkan-paling-lambat-7-hari-sebelum-lebaran
http://padang.tribunnews.com/2022/04/15/disnakerin-padang-thr-wajib-dibayarkan-paling-lambat-7-hari-sebelum-lebaran
http://padang.tribunnews.com/2022/04/15/disnakerin-padang-thr-wajib-dibayarkan-paling-lambat-7-hari-sebelum-lebaran
http://www.suarakalbar.co.id/2022/04/jadwal-cairnya-thr-pekerja-tahun-2022-lengkap-dengan-aturan-dan-cara-menghitung-besaran-thr
http://www.suarakalbar.co.id/2022/04/jadwal-cairnya-thr-pekerja-tahun-2022-lengkap-dengan-aturan-dan-cara-menghitung-besaran-thr
http://www.suarakalbar.co.id/2022/04/jadwal-cairnya-thr-pekerja-tahun-2022-lengkap-dengan-aturan-dan-cara-menghitung-besaran-thr
http://www.suarakalbar.co.id/2022/04/jadwal-cairnya-thr-pekerja-tahun-2022-lengkap-dengan-aturan-dan-cara-menghitung-besaran-thr
http://www.suarakalbar.co.id/2022/04/jadwal-cairnya-thr-pekerja-tahun-2022-lengkap-dengan-aturan-dan-cara-menghitung-besaran-thr
http://www.suarakalbar.co.id/2022/04/jadwal-cairnya-thr-pekerja-tahun-2022-lengkap-dengan-aturan-dan-cara-menghitung-besaran-thr
http://www.suarakalbar.co.id/2022/04/jadwal-cairnya-thr-pekerja-tahun-2022-lengkap-dengan-aturan-dan-cara-menghitung-besaran-thr
http://www.suarakalbar.co.id/2022/04/jadwal-cairnya-thr-pekerja-tahun-2022-lengkap-dengan-aturan-dan-cara-menghitung-besaran-thr
http://palembang.tribunnews.com/2022/04/15/syarat-dan-cara-cek-penerima-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-april-ini-kunjungi-situs-milik-kemenaker
http://palembang.tribunnews.com/2022/04/15/syarat-dan-cara-cek-penerima-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-april-ini-kunjungi-situs-milik-kemenaker
http://palembang.tribunnews.com/2022/04/15/syarat-dan-cara-cek-penerima-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-april-ini-kunjungi-situs-milik-kemenaker
http://palembang.tribunnews.com/2022/04/15/syarat-dan-cara-cek-penerima-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-april-ini-kunjungi-situs-milik-kemenaker
http://palembang.tribunnews.com/2022/04/15/syarat-dan-cara-cek-penerima-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-april-ini-kunjungi-situs-milik-kemenaker
http://palembang.tribunnews.com/2022/04/15/syarat-dan-cara-cek-penerima-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-april-ini-kunjungi-situs-milik-kemenaker
http://money.kompas.com/read/2022/04/15/170400426/soal-phk-47-karyawan-manajemen-dfsk-indonesia-buka-suara
http://money.kompas.com/read/2022/04/15/170400426/soal-phk-47-karyawan-manajemen-dfsk-indonesia-buka-suara
http://money.kompas.com/read/2022/04/15/170400426/soal-phk-47-karyawan-manajemen-dfsk-indonesia-buka-suara
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Indonesia Buka 

Suara 

DFSK Indonesia telah melakukan pemutusan 

hubungan kerja (PHK) terhadap 47 karyawan. 

Menurut Riden, langkah DFSK Indonesia 

membuktikan jika PHK dilakukan secara sepihak. 

Menurut Riden, langkah DFSK Indonesia 

membuktikan jika PHK dilakukan secara sepihak. 

310. 15 

April 

2022 

Disnaker dan 

Perindustrian 

Kendari Buka Posko 

Pengaduan THR, 

Pekerja Bisa Lapor 

Jika Tak Dibayarkan 

- 

Tribunnewssultra.c

om 

Negative Tribunnewssultr

a.com 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI- Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) dan Perindustrian Kota 

Kendari membuka posko pengaduan Tunjangan 

Hari Raya (THR). Beralamat di Kelurahan 

Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, 

Sulawesi Tenggara, di samping gedung Kantor 

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara 

(Sultra). Untuk diketahui, posko pengaduan 

tersebut telah dibuka sejak tanggal 11 April dan 

berakhir pada 8 Mei 2022 mendatang. Kepala 

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) 

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Susianti Hafid 

mengimbau kepada para pekerja untuk 

mengadu ke posko pengaduan THR tersebut. 

311. 15 

April 

2022 

Pekerja Non 

Muslim Dapat THR 

Lebaran? Ini 

Jawaban Kemnaker 

Neutral Okezone Dikutip dari Instagram resmi @Kemnaker, Jumat 

(15/4/2022), dijelaskan kalau pemberian THR 

kepada pekerja non muslim boleh. Jika ada 

kesepakatan antara pengusaha dan karyawan 

untuk mendapatkan THR tidak sesuai di hari raya 

keagamaan yang dianut, maka hal ini harus 

tertuang dalam perjanjian kerja maupun 

peraturan perusahaan yang telah disepakati 

bersama," tulis akun Kemnaker. Boleh tidak si 

pekerja non muslim dikasih THR menjelang 

Lebaran 2022 nanti?. Hal tersebut tentu menjadi 

pertanyaan apakah THR Hari Raya Idul Fitri yang 

diberikan perusahaan juga turut diterima 

pekerja non muslim. 

312. 15 

April 

2022 

Syarat BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 

dan Cara 

Memeriksanya Via 

Online 

Neutral Rujukan News Selama masa pandemi ini, pemerintah banyak 

mengeluarkan bantuan, salah satunya ialah BLT 

BPJS Ketenagakerjaan. Lalu apa saja syarat untuk 

mendapat BLT BPJS Ketenagakerjaan? Berikut 

syarat BLT BPJS Ketenagakerjaan dan cara 

memeriksanya via online:. Syarat BLT BPJS 

Ketenagakerjaan. 

http://money.kompas.com/read/2022/04/15/170400426/soal-phk-47-karyawan-manajemen-dfsk-indonesia-buka-suara
http://money.kompas.com/read/2022/04/15/170400426/soal-phk-47-karyawan-manajemen-dfsk-indonesia-buka-suara
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/15/disnaker-dan-perindustrian-kendari-buka-posko-pengaduan-thr-pekerja-bisa-lapor-jika-tak-dibayarkan
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/15/disnaker-dan-perindustrian-kendari-buka-posko-pengaduan-thr-pekerja-bisa-lapor-jika-tak-dibayarkan
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/15/disnaker-dan-perindustrian-kendari-buka-posko-pengaduan-thr-pekerja-bisa-lapor-jika-tak-dibayarkan
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/15/disnaker-dan-perindustrian-kendari-buka-posko-pengaduan-thr-pekerja-bisa-lapor-jika-tak-dibayarkan
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/15/disnaker-dan-perindustrian-kendari-buka-posko-pengaduan-thr-pekerja-bisa-lapor-jika-tak-dibayarkan
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/15/disnaker-dan-perindustrian-kendari-buka-posko-pengaduan-thr-pekerja-bisa-lapor-jika-tak-dibayarkan
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/15/disnaker-dan-perindustrian-kendari-buka-posko-pengaduan-thr-pekerja-bisa-lapor-jika-tak-dibayarkan
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/15/disnaker-dan-perindustrian-kendari-buka-posko-pengaduan-thr-pekerja-bisa-lapor-jika-tak-dibayarkan
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/15/disnaker-dan-perindustrian-kendari-buka-posko-pengaduan-thr-pekerja-bisa-lapor-jika-tak-dibayarkan
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579606/pekerja-non-muslim-dapat-thr-lebaran-ini-jawaban-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579606/pekerja-non-muslim-dapat-thr-lebaran-ini-jawaban-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579606/pekerja-non-muslim-dapat-thr-lebaran-ini-jawaban-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579606/pekerja-non-muslim-dapat-thr-lebaran-ini-jawaban-kemnaker
http://www.rujukannews.com/2022/04/15/syarat-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.rujukannews.com/2022/04/15/syarat-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.rujukannews.com/2022/04/15/syarat-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.rujukannews.com/2022/04/15/syarat-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.rujukannews.com/2022/04/15/syarat-blt-bpjs-ketenagakerjaan
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313. 15 

April 

2022 

Pekerja Non 

Muslim Dapat THR 

Lebaran? Ini 

Jawaban Kemnaker 

Neutral Rcti Plus News Dikutip dari Instagram resmi @Kemnaker, Jumat 

(15/4/2022), dijelaskan kalau pemberian THR 

kepada pekerja non muslim boleh. Boleh tidak si 

pekerja non muslim dikasih THR menjelang 

Lebaran 2022 nanti?. Hal tersebut tentu menjadi 

pertanyaan apakah THR Hari Raya Idul Fitri yang 

diberikan perusahaan juga turut diterima 

pekerja non muslim. Jika ada kesepakatan 

antara pengusaha dan karyawan untuk 

mendapatkan THR tidak sesuai di hari raya 

keagamaan yang dianut, maka hal ini harus 

tertuang dalam perjanjian kerja maupun 

peraturan perusahaan yang telah disepakati 

bersama," tulis akun Kemenaker. 

314. 15 

April 

2022 

Anak Magang Bisa 

Dapat THR? Cek 

Dulu Penjelasan 

Kemnaker 

Neutral Okezone Apakah peserta magang di sebuah perusahaan 

dapat THR?. Dikutip dari akun Instagram resmi 

@Kemnaker pada Jumat (15/4/2022), peserta 

magang disebut tidak bisa dapat THR dari 

perusahaan. Alasannya, dari Pasal 2 ayat (2) 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, karena 

peserta magang tidak mempunyai hubungan 

kerja dengan perjanjian waktu tertentu. Tak 

hanya soal perjanjian kerja, berikut ini beberapa 

alasan lainnya peserta magang tidak dapat THR:. 

315. 15 

April 

2022 

BSU Rp 1 Juta Cair 

Lagi, Simak 4 Cara 

Cek Penerima 

Bantuan Subsidi 

Upah 

Positive Tribun News 

Pontianak 

Berikut ini 4 cara cek data peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yang mungkin menerima 

Bantuan Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta. Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) Rp 1 juta kan cair lagi. 

Pencairan dijadwalkan bulan April 2022 melalui 

rekening bank Himbara. Penerima BSU ini 

nantinya tetap mengacu pada basis data peserta 

BPJS Ketenagakerjaan. 

316. 15 

April 

2022 

Menaker: Perintah 

UU, THR 2022 

wajib dibayar tujuh 

hari sebelum Idul 

Fitri 

Neutral Kabar Tujuh Satu Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) pada tahun ini oleh perusahaan harus 

dilakukan sesuai ketentuan perundang-

undangan, yakni paling lambat tujuh hari 

sebelum Hari Raya Idul Fitri. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (Ist). 

Dalam konferensi pers virtual yang diikuti dari 

Jakarta, Jumat, Menaker Ida mengatakan surat 

edaran terkait pelaksanaan pemberian THR 

tahun ini telah diterbitkan pada 6 April 2022 

http://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/2259962/pekerja-non-muslim-dapat-thr-lebaran-ini-jawaban-kemnaker
http://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/2259962/pekerja-non-muslim-dapat-thr-lebaran-ini-jawaban-kemnaker
http://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/2259962/pekerja-non-muslim-dapat-thr-lebaran-ini-jawaban-kemnaker
http://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/2259962/pekerja-non-muslim-dapat-thr-lebaran-ini-jawaban-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579700/anak-magang-bisa-dapat-thr-cek-dulu-penjelasan-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579700/anak-magang-bisa-dapat-thr-cek-dulu-penjelasan-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579700/anak-magang-bisa-dapat-thr-cek-dulu-penjelasan-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579700/anak-magang-bisa-dapat-thr-cek-dulu-penjelasan-kemnaker
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/15/bsu-rp-1-juta-cair-lagi-simak-4-cara-cek-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/15/bsu-rp-1-juta-cair-lagi-simak-4-cara-cek-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/15/bsu-rp-1-juta-cair-lagi-simak-4-cara-cek-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/15/bsu-rp-1-juta-cair-lagi-simak-4-cara-cek-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/15/bsu-rp-1-juta-cair-lagi-simak-4-cara-cek-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://www.kabartujuhsatu.news/2022/04/menaker-perintah-uu-thr-2022-wajib.html
http://www.kabartujuhsatu.news/2022/04/menaker-perintah-uu-thr-2022-wajib.html
http://www.kabartujuhsatu.news/2022/04/menaker-perintah-uu-thr-2022-wajib.html
http://www.kabartujuhsatu.news/2022/04/menaker-perintah-uu-thr-2022-wajib.html
http://www.kabartujuhsatu.news/2022/04/menaker-perintah-uu-thr-2022-wajib.html
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dengan nomor M/1/HK.04/IV/2022. "Yang 

mewajibkan pengusaha untuk memberi THR, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan," katanya. Hal itu, menurut Ida, telah 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan dan juga 

Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

317. 15 

April 

2022 

Kabar Gembira bagi 

Guru Honorer, Ada 

Pencairan THR dan 

Gaji 13 

Positive Pikiran Rakyat 

Solo 

BERITASOLORAYA.com- Ada kabar gembira bagi 

guru honorer terkait pencairan THR dan gaji 13. 

Kabar bahagia lain datang untuk para CPNS dan 

PPPK tahun 2022 yang baru saja dilantik, 

berdasarkan SK akan mendapatkan THR dan gaji 

13. Surat tersebut adalah tentang kebijakan 

pemberian THR dan gaji 13 bagi ASN tahun 

2022. THR akan cair paling lambat H-7 lebaran 

dan guru honorer wajib mendapatkannya. 

318. 15 

April 

2022 

10 Tips Agar Cepat 

Dapat Kerja, Yuk 

Dicoba! 

Neutral Obligasi.id IDXChannel- Ini 10 tips agar cepat mendapat 

pekerjaan patut dicoba. Dikutip dari akun 

Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan 

@kemnaker, ada 10 tips yang bisa dilakukan 

agar cepat mendapat pekerjaan. Mencari 

pekerjaan bukanlah suatu hal yang mudah. 

Terlebih di kondisi pandemi Covid-19 saat ini, 

banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. 

319. 15 

April 

2022 

THR di Kalimantan 

Utara Bakal 

Dibayarkan Lebih 

Awal? 

Neutral Bisnis Indonesia Gubernur Kalimantan Utara menerbitkan Surat 

Edaran tentang Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 bagi pekerja di 

perusahaan. Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang 

menyatakan meminta agar perusahaan di 

wilayah kerjanya membayarkan paling lambat 

seminggu sebelum perayaan Idulfitri. "Saya 

minta pihak terkait dapat mencairkon THR paling 

lambat H-7 Idulfitri," ujarnya yang dikutip, 

Jum'at (15/4/2022). Dia meminta agar instansi 

terkait dapat membentuk Posko THR dan mulai 

efektif berjalan mulai pekan ini. 

320. 15 

April 

2022 

Ekonomi Membaik, 

Menaker Optimis 

Perusahaan Bayar 

Penuh THR 

Positive Ini Balikpapan "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," ucap 

Menaker. Menaker menyatakan, keyakinannya 

http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-1114263816/kabar-gembira-bagi-guru-honorer-ada-pencairan-thr-dan-gaji-13
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-1114263816/kabar-gembira-bagi-guru-honorer-ada-pencairan-thr-dan-gaji-13
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-1114263816/kabar-gembira-bagi-guru-honorer-ada-pencairan-thr-dan-gaji-13
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-1114263816/kabar-gembira-bagi-guru-honorer-ada-pencairan-thr-dan-gaji-13
http://obligasi.id/external/137508
http://obligasi.id/external/137508
http://obligasi.id/external/137508
http://kalimantan.bisnis.com/read/20220415/407/1523268/thr-di-kalimantan-utara-bakal-dibayarkan-lebih-awal
http://kalimantan.bisnis.com/read/20220415/407/1523268/thr-di-kalimantan-utara-bakal-dibayarkan-lebih-awal
http://kalimantan.bisnis.com/read/20220415/407/1523268/thr-di-kalimantan-utara-bakal-dibayarkan-lebih-awal
http://kalimantan.bisnis.com/read/20220415/407/1523268/thr-di-kalimantan-utara-bakal-dibayarkan-lebih-awal
http://www.inibalikpapan.com/ekonomi-membaik-menaker-optimis-perusahaan-bayar-penuh-thr
http://www.inibalikpapan.com/ekonomi-membaik-menaker-optimis-perusahaan-bayar-penuh-thr
http://www.inibalikpapan.com/ekonomi-membaik-menaker-optimis-perusahaan-bayar-penuh-thr
http://www.inibalikpapan.com/ekonomi-membaik-menaker-optimis-perusahaan-bayar-penuh-thr
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tersebut mengingat kondisi perekonomian saat 

ini yang sudah jauh lebih baik dibandingkan 

dengan pelaksanaan THR dua tahun 

sebelumnya. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah menyakini para pengusaha akan 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan tahun 2022 secara penuh kepada 

pekerja/buruh. "Ini indikasi yang bagi kami, kami 

menyakini (THR dibayar penuh) dan pada 

akhirnya mendorong kepada perusahaan agar 

dapat membayar THR Kegamaaan sesuai dengan 

Surat Edaran yang telah saya terbitkan," 

pungkasnya. 

321. 15 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR secara 

Penuh, Ida: Hal 

Tersebut Dapat 

Dilihat dari. 

Neutral Fajar Indonesia Buruh atau Pekerja PKWT Berhak Dapat THR-

Khanif Lutfi-dok fin.co.id. JAKARTA, FIN.CO.ID- 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yakin, 

para pengusaha akan membayar Tunjangan Hari 

Raya (THR) Keagamaan 2022 secara penuh 

kepada pekerja/buruh.. "Saya memiliki 

keyakinan penuh bahwa pembayaran THR itu 

akan bisa dilakukan oleh pengusaha seperti 

sebelum adanya pandemi Covid-19 (THR dibayar 

secara penuh)," ucap Ida Fauziyah di Jakarta, 

Kamis, 14 April 2022. Ia menyatakan, 

keyakinannya tersebut mengingat kondisi 

perekonomian saat ini yang sudah jauh lebih 

baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR dua 

tahun sebelumnya. "Hal tersebut dapat dilihat 

dari kemampuan kita, keberhasilan kita 

mengendalikan penyebaran Covid-19 dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster. 

322. 15 

April 

2022 

UPDATE : Aliansi 

Serikat Buruh: 

Revisi UU PPP Tak 

Menjawab 

Persoalan di 

Omnibus Law Cipta 

Kerja 

Positive Ninopedia Hal tersebut disampaikannya dalam webinar 

bertajuk Revisi UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, Untuk Omnibus Law 

Cipta Kerja? di kanal Youtube LP3ES Jakarta pada 

Jumat (15/4/2022). Namun demikian, kata dia, 

hingga saat ini pihaknya belum diminta 

masukannya terkait perbaikan UU Omnibus Law 

Cipta Kerja. Nining mengatakan pihaknya 

melihat DPR dan Pemerintah juga tidak 

menyentuh persoalan pokok terkait Omnibus 

Law Cipta Kerja sebagaimana yang diamanatkan 

dalam putusan MK. "Kita melihatnya tidak 

menjawab persoalan apa yang kemudian dikritik 

http://fin.co.id/read/94186/Menaker-Yakin-Pengusaha-Bakal-Bayar-THR-secara-Penuh-Ida-Hal-Tersebut-Dapat-Dilihat-dari
http://fin.co.id/read/94186/Menaker-Yakin-Pengusaha-Bakal-Bayar-THR-secara-Penuh-Ida-Hal-Tersebut-Dapat-Dilihat-dari
http://fin.co.id/read/94186/Menaker-Yakin-Pengusaha-Bakal-Bayar-THR-secara-Penuh-Ida-Hal-Tersebut-Dapat-Dilihat-dari
http://fin.co.id/read/94186/Menaker-Yakin-Pengusaha-Bakal-Bayar-THR-secara-Penuh-Ida-Hal-Tersebut-Dapat-Dilihat-dari
http://fin.co.id/read/94186/Menaker-Yakin-Pengusaha-Bakal-Bayar-THR-secara-Penuh-Ida-Hal-Tersebut-Dapat-Dilihat-dari
http://fin.co.id/read/94186/Menaker-Yakin-Pengusaha-Bakal-Bayar-THR-secara-Penuh-Ida-Hal-Tersebut-Dapat-Dilihat-dari
http://www.ninopedia.com/22667/Aliansi-Serikat-Buruh-Revisi-UU-PPP-Tak-Menjawab-Persoalan-di-Omnibus-Law-Cipta-Kerja
http://www.ninopedia.com/22667/Aliansi-Serikat-Buruh-Revisi-UU-PPP-Tak-Menjawab-Persoalan-di-Omnibus-Law-Cipta-Kerja
http://www.ninopedia.com/22667/Aliansi-Serikat-Buruh-Revisi-UU-PPP-Tak-Menjawab-Persoalan-di-Omnibus-Law-Cipta-Kerja
http://www.ninopedia.com/22667/Aliansi-Serikat-Buruh-Revisi-UU-PPP-Tak-Menjawab-Persoalan-di-Omnibus-Law-Cipta-Kerja
http://www.ninopedia.com/22667/Aliansi-Serikat-Buruh-Revisi-UU-PPP-Tak-Menjawab-Persoalan-di-Omnibus-Law-Cipta-Kerja
http://www.ninopedia.com/22667/Aliansi-Serikat-Buruh-Revisi-UU-PPP-Tak-Menjawab-Persoalan-di-Omnibus-Law-Cipta-Kerja
http://www.ninopedia.com/22667/Aliansi-Serikat-Buruh-Revisi-UU-PPP-Tak-Menjawab-Persoalan-di-Omnibus-Law-Cipta-Kerja
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oleh banyak kalangan karena kalau bicara 

Omnibus Law Cipta Kerja," kata Nining. 

323. 15 

April 

2022 

VIRAL : Aliansi 

Serikat Buruh: 

Revisi UU PPP Tak 

Menjawab 

Persoalan di 

Omnibus Law Cipta 

Kerja 

Positive Tugunews.com Hal tersebut disampaikannya dalam webinar 

bertajuk Revisi UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, Untuk Omnibus Law 

Cipta Kerja? di kanal Youtube LP3ES Jakarta pada 

Jumat (15/4/2022). Namun demikian, kata dia, 

hingga saat ini pihaknya belum diminta 

masukannya terkait perbaikan UU Omnibus Law 

Cipta Kerja. Nining mengatakan pihaknya 

melihat DPR dan Pemerintah juga tidak 

menyentuh persoalan pokok terkait Omnibus 

Law Cipta Kerja sebagaimana yang diamanatkan 

dalam putusan MK. "Kita melihatnya tidak 

menjawab persoalan apa yang kemudian dikritik 

oleh banyak kalangan karena kalau bicara 

Omnibus Law Cipta Kerja," kata Nining. 

324. 15 

April 

2022 

Revisi UU PPP Tak 

Menjawab 

Persoalan di 

Omnibus Law Cipta 

Kerja 

Positive Tribun News Hal tersebut disampaikannya dalam webinar 

bertajuk Revisi UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, Untuk Omnibus Law 

Cipta Kerja? di kanal Youtube LP3ES Jakarta pada 

Jumat (15/4/2022). Namun demikian, kata dia, 

hingga saat ini pihaknya belum diminta 

masukannya terkait perbaikan UU Omnibus Law 

Cipta Kerja. Nining mengatakan pihaknya 

melihat DPR dan Pemerintah juga tidak 

menyentuh persoalan pokok terkait Omnibus 

Law Cipta Kerja sebagaimana yang diamanatkan 

dalam putusan MK. "Kita melihatnya tidak 

menjawab persoalan apa yang kemudian dikritik 

oleh banyak kalangan karena kalau bicara 

Omnibus Law Cipta Kerja," kata Nining. 

325. 15 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR secara 

Penuh - INAnews 

Neutral Inanews "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," ucap 

Menaker di Jakarta pada Kamis (14/4/2022). 

Menaker menyatakan, keyakinannya tersebut 

mengingat kondisi perekonomian saat ini yang 

sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan 

pelaksanaan THR dua tahun sebelumnya. 

INAnews.co.id, Jakarta- Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyakini para 

pengusaha akan membayar Tunjangan Hari Raya 

http://www.tugunews.com/22667/Aliansi-Serikat-Buruh-Revisi-UU-PPP-Tak-Menjawab-Persoalan-di-Omnibus-Law-Cipta-Kerja
http://www.tugunews.com/22667/Aliansi-Serikat-Buruh-Revisi-UU-PPP-Tak-Menjawab-Persoalan-di-Omnibus-Law-Cipta-Kerja
http://www.tugunews.com/22667/Aliansi-Serikat-Buruh-Revisi-UU-PPP-Tak-Menjawab-Persoalan-di-Omnibus-Law-Cipta-Kerja
http://www.tugunews.com/22667/Aliansi-Serikat-Buruh-Revisi-UU-PPP-Tak-Menjawab-Persoalan-di-Omnibus-Law-Cipta-Kerja
http://www.tugunews.com/22667/Aliansi-Serikat-Buruh-Revisi-UU-PPP-Tak-Menjawab-Persoalan-di-Omnibus-Law-Cipta-Kerja
http://www.tugunews.com/22667/Aliansi-Serikat-Buruh-Revisi-UU-PPP-Tak-Menjawab-Persoalan-di-Omnibus-Law-Cipta-Kerja
http://www.tugunews.com/22667/Aliansi-Serikat-Buruh-Revisi-UU-PPP-Tak-Menjawab-Persoalan-di-Omnibus-Law-Cipta-Kerja
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/04/15/revisi-uu-ppp-tak-menjawab-persoalan-di-omnibus-law-cipta-kerja
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/04/15/revisi-uu-ppp-tak-menjawab-persoalan-di-omnibus-law-cipta-kerja
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/04/15/revisi-uu-ppp-tak-menjawab-persoalan-di-omnibus-law-cipta-kerja
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/04/15/revisi-uu-ppp-tak-menjawab-persoalan-di-omnibus-law-cipta-kerja
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/04/15/revisi-uu-ppp-tak-menjawab-persoalan-di-omnibus-law-cipta-kerja
http://www.inanews.co.id/2022/04/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.inanews.co.id/2022/04/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.inanews.co.id/2022/04/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.inanews.co.id/2022/04/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
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(THR) Keagamaan tahun 2022 secara penuh 

kepada pekerja/buruh. "Hal tersebut dapat 

dilihat dari kemampuan kita, keberhasilan kita 

mengendalikan penyebaran Covid-19 dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster. 

326. 15 

April 

2022 

Perusahaan 

Diminta Bayarkan 

THR Tepat Waktu 

Positive Mata Kalteng Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya, Jumatni 

berharap pemerintah dapat membayarkan 

Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu. 

Pemerintah sendiri telah mengatur pembayaran 

THR dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan dan 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR 

Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh. "Tentu 

kami mendukung kebijakan pemerintah yang 

mewajibkan perusahaan membayar penuh THR 

pada karyawan atau pekerja," ungkap Jumatni, 

Jumat 15 April 2022. Jumatni juga meminta 

pemerintah mengawasi dan memantau secara 

langsung pemberian THR oleh perusahaan. 

327. 15 

April 

2022 

4 Tips Atasi Stres 

saat Bekerja, 

Jangan Lupa 

Beristirahat 

Positive Rcti Plus News Dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan @kemnaker, Jumat 

(15/4/2022), terdapat empat tips yang bisa 

dilakukan untuk menghilangkan stres saat 

bekerja. Coba deh lakukan beberapa tips berikut 

untuk menghilangkan stres saat Rekanaker 

sedang bekerja, tulis Kementerian 

Ketenagakerjaan, dikutip Jumat (15/4/2022). 

Stres tersebut lumrah apabila masih bisa 

dikendalikan. Lantas, bagaimana cara untuk 

menghilangkan stres saat bekerja?. 

328. 15 

April 

2022 

Apakah Pekerja 

Outsourcing 

Berhak Terima 

THR? 

Neutral Okezone Apakah pekerja outsourcing berhak 

mendapatkan THR?. "Pekerja/buruh outsourcing 

berhak mendapatkan THR Keagamaan apabila 

hubungan kerjanya belum berakhir pada saat 

Hari Raya Keagamaan atau berakhir sesudah 

Hari Raya Keagamaan," tulis Kemnaker. 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Instagram 

resmi @Kemnaker pada Kamis (14/4/20220, 

menjelaskan kalau pekerja outsourcing berhak 

mendapat THR Keagamaan. 

http://www.matakalteng.com/legislatif/dprd-palangka-raya/2022/04/15/perusahaan-diminta-bayarkan-thr-tepat-waktu
http://www.matakalteng.com/legislatif/dprd-palangka-raya/2022/04/15/perusahaan-diminta-bayarkan-thr-tepat-waktu
http://www.matakalteng.com/legislatif/dprd-palangka-raya/2022/04/15/perusahaan-diminta-bayarkan-thr-tepat-waktu
http://www.rctiplus.com/news/detail/seleb/2260179/4-tips-atasi-stres-saat-bekerja-jangan-lupa-beristirahat
http://www.rctiplus.com/news/detail/seleb/2260179/4-tips-atasi-stres-saat-bekerja-jangan-lupa-beristirahat
http://www.rctiplus.com/news/detail/seleb/2260179/4-tips-atasi-stres-saat-bekerja-jangan-lupa-beristirahat
http://www.rctiplus.com/news/detail/seleb/2260179/4-tips-atasi-stres-saat-bekerja-jangan-lupa-beristirahat
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579612/apakah-pekerja-outsourcing-berhak-terima-thr
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579612/apakah-pekerja-outsourcing-berhak-terima-thr
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579612/apakah-pekerja-outsourcing-berhak-terima-thr
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579612/apakah-pekerja-outsourcing-berhak-terima-thr
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329. 15 

April 

2022 

12 Tim Bersaing 

Memperebutkan 

Piala Menaker, Liga 

Futsal Ketupat May 

Day 2022 

Negative Riau Green Menyambut hari buruh Nasional atau May Day 1 

Mei 2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

menggelar Liga Futsal Ketupat May Day 2022, 

memperebutkan piala Mentri Tenaga Kerja 

(Menaker), 15-17 April, di lapangan Futsal Aero 

Sport Pekanbaru. Sebanyak 12 tim Futsal dari 

Perusahaan, Serikat Buruh dan Pekerja, 

dipastikan akan tampil mulai malam ini, di 

antaranya tim Futsal PT RAPP, PLN, Bank Riau 

Kepri, PTPN V, Angkasa Pura II, Asia Forestama, 

Serikat Pekerja Pertamina Hulu Rokan, KSBSI 

Riau, FSB Solidaritas Indonesia, SP Pertamina 

Blok Rokan, SP Perjuangan IKPP, dan SB Cahaya 

Indonesia. "Insha Allah malam ini Liga Futsal 

Ketupat May Day akan kita mulai. Tidak hanya di 

Riau tapi juga dari seluruh Provinsi menggelar 

Liga Futsal Ketupat May Day 2022. 

330. 15 

April 

2022 

Lowongan Kerja 

BUMN, ASDP Ferry 

Lagi Cari Staf Nih 

Neutral Sindo News Sebagai informasi, PT ASDP Indonesia Ferry 

(Persero) adalah perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara ( BUMN ) yang bergerak di bidang kapal 

penyeberangan dan pelabuhan penyeberangan. 

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP 

membuka lowongan kerja untuk lima posisi. 

Adapun posisi tersebut, yaitu Staf Inovasi 

Strategis, Staf Perencanaan dan Pengendalian 

Keuangan, Staf Teknologi Informasi, Staf 

Keuangan dan Perbendaharaan, dan Staf 

Akuntansi. "Untukmu Rekanaker! 

331. 15 

April 

2022 

Liga Futsal Ketupat 

May Day 2022, 12 

Tim Bersaing 

Memperebutkan 

Piala Menaker 

Negative Infopublik.id Menyambut Hari Buruh Nasional atau May Day 1 

Mei 2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

menggelar Liga Futsal Ketupat May Day 2022, 

memperebutkan piala Mentri Tenaga Kerja 

(Menaker), 15-17 April, di lapangan Futsal Aero 

Sport Pekanbaru. Sebanyak 12 tim Futsal dari 

Perusahaan, Serikat Buruh dan Pekerja, 

dipastikan akan tampil mulai malam ini, di 

antaranya tim Futsal PT RAPP, PLN, Bank Riau 

Kepri, PTPN V, Angkasa Pura II, Asia Forestama, 

Serikat Pekerja Pertamina Hulu Rokan, KSBSI 

Riau, FSB Solidaritas Indonesia, SP Pertamina 

Blok Rokan, SP Perjuangan IKPP, dan SB Cahaya 

Indonesia. "Insha Allah malam ini Liga Futsal 

Ketupat May Day akan kita mulai. Tidak hanya di 

http://riaugreen.com/view/Olahraga/70708/12-Tim-Bersaing-Memperebutkan-Piala-Menaker--Liga-Futsal-Ketupat-May-Day-2022.html
http://riaugreen.com/view/Olahraga/70708/12-Tim-Bersaing-Memperebutkan-Piala-Menaker--Liga-Futsal-Ketupat-May-Day-2022.html
http://riaugreen.com/view/Olahraga/70708/12-Tim-Bersaing-Memperebutkan-Piala-Menaker--Liga-Futsal-Ketupat-May-Day-2022.html
http://riaugreen.com/view/Olahraga/70708/12-Tim-Bersaing-Memperebutkan-Piala-Menaker--Liga-Futsal-Ketupat-May-Day-2022.html
http://riaugreen.com/view/Olahraga/70708/12-Tim-Bersaing-Memperebutkan-Piala-Menaker--Liga-Futsal-Ketupat-May-Day-2022.html
http://ekbis.sindonews.com/read/744287/34/lowongan-kerja-bumn-asdp-ferry-lagi-cari-staf-nih-1650024254
http://ekbis.sindonews.com/read/744287/34/lowongan-kerja-bumn-asdp-ferry-lagi-cari-staf-nih-1650024254
http://ekbis.sindonews.com/read/744287/34/lowongan-kerja-bumn-asdp-ferry-lagi-cari-staf-nih-1650024254
http://infopublik.id/kategori/nusantara/625102/liga-futsal-ketupat-may-day-2022-12-tim-bersaing-memperebutkan-piala-menaker
http://infopublik.id/kategori/nusantara/625102/liga-futsal-ketupat-may-day-2022-12-tim-bersaing-memperebutkan-piala-menaker
http://infopublik.id/kategori/nusantara/625102/liga-futsal-ketupat-may-day-2022-12-tim-bersaing-memperebutkan-piala-menaker
http://infopublik.id/kategori/nusantara/625102/liga-futsal-ketupat-may-day-2022-12-tim-bersaing-memperebutkan-piala-menaker
http://infopublik.id/kategori/nusantara/625102/liga-futsal-ketupat-may-day-2022-12-tim-bersaing-memperebutkan-piala-menaker
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Riau tapi juga dari seluruh Provinsi menggelar 

Liga Futsal Ketupat May Day 2022. 

332. 15 

April 

2022 

BUMN ASDP Buka 

Lowongan Kerja, 

Cek Posisinya Ini 

Neutral Idx Channel Sebagai informasi, PT ASDP Indonesia Ferry 

(Persero) adalah perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kapal 

penyeberangan dan pelabuhan penyeberangan. 

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP 

membuka lowongan kerja untuk lima posisi. 

Adapun posisi tersebut, yaitu Staf Inovasi 

Strategis, Staf Perencanaan dan Pengendalian 

Keuangan, Staf Teknologi Informasi, Staf 

Keuangan dan Perbendaharaan, dan Staf 

Akuntansi. "Untukmu Rekanaker! 

333. 15 

April 

2022 

Menaker Ida 

Fauziyah Punya 

Data Kuat 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR Secara 

Penuh 

Neutral Jawa Post 

National 

Network 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyakini para pengusaha akan 

membayar tunjangan hari raya (THR) 

Keagamaan 2022 secara penuh kepada pekerja 

atau buruh. "Saya memiliki keyakinan penuh 

bahwa pembayaran THR itu akan bisa dilakukan 

oleh pengusaha seperti sebelum adanya 

pandemi Covid-19," kata Menaker Ida Fauziyah 

melalui keterangan yang diterima Jumat (15/4). 

Mantan anggota DPR menyatakan keyakinannya 

tersebut mengingat kondisi perekonomian saat 

ini yang sudah jauh lebih baik dibandingkan 

dengan pelaksanaan THR dua tahun 

sebelumnya. "Hal tersebut dapat dilihat dari 

kemampuan dan keberhasilan kita 

mengendalikan penyebaran Covid-19 dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster. 

334. 15 

April 

2022 

BUMN ASDP Buka 

Lowongan Kerja, 

Cek Posisinya di 

Sini 

Neutral Sindo News Sebagai informasi, PT ASDP Indonesia Ferry 

(Persero) adalah perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara ( BUMN ) yang bergerak di bidang kapal 

penyeberangan dan pelabuhan penyeberangan. 

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP 

membuka lowongan kerja untuk lima posisi. 

Adapun posisi tersebut, yaitu Staf Inovasi 

Strategis, Staf Perencanaan dan Pengendalian 

Keuangan, Staf Teknologi Informasi, Staf 

Keuangan dan Perbendaharaan, dan Staf 

Akuntansi. "Untukmu Rekanaker! 

http://www.idxchannel.com/milenomic/bumn-asdp-buka-lowongan-kerja-cek-posisinya-ini
http://www.idxchannel.com/milenomic/bumn-asdp-buka-lowongan-kerja-cek-posisinya-ini
http://www.idxchannel.com/milenomic/bumn-asdp-buka-lowongan-kerja-cek-posisinya-ini
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-punya-data-kuat-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-punya-data-kuat-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-punya-data-kuat-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-punya-data-kuat-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-punya-data-kuat-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-punya-data-kuat-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://ekbis.sindonews.com/read/744287/34/bumn-asdp-buka-lowongan-kerja-cek-posisinya-di-sini-1650024254
http://ekbis.sindonews.com/read/744287/34/bumn-asdp-buka-lowongan-kerja-cek-posisinya-di-sini-1650024254
http://ekbis.sindonews.com/read/744287/34/bumn-asdp-buka-lowongan-kerja-cek-posisinya-di-sini-1650024254
http://ekbis.sindonews.com/read/744287/34/bumn-asdp-buka-lowongan-kerja-cek-posisinya-di-sini-1650024254


 

162 

 

335. 15 

April 

2022 

Pemprov Papua 

Imbau Pelaku 

Usaha Bayar THR 

Neutral Republika Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM 

dan Tenaga Kerja setempat mengimbau agar 

para pelaku usaha pada perusahaan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) yang merupakan hak 

pekerja. Kepala Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja 

Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay di 

Jayapura, Jumat (15/4/2022) mengatakan, 

tunjangan hari raya bagi pekerja wajib 

dibayarkan oleh perusahaan namun sesuai 

dengan kemampuan finansial perusahaan. 

"Pemerintah telah menerbitkan peraturan untuk 

setiap perusahaan membayar THR pekerja atau 

buruh namun seusai dengan kemampuan 

keuangan membayarnya, bisa satu bulan atau 

hanya separuh gaji," katanya. Menurut Laduani, 

situasi kini masih dalam pandemi Covid-19 yang 

sudah berlangsung dua tahun berturut-turut. 

336. 15 

April 

2022 

Begini Perhitungan 

Besaran THR yang 

Seharusnya 

Diterima Pekerja 

Negative Harian Jogja "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, dikutip Jumat (15/4/2022). 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat 

Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 

(THR) Keagamaan Tahun 2022 Bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. Lantas, kapan THR 

cair untuk pegawai serta bagaimana perhitungan 

besaran THR yang seharusnya diterima pekerja?. 

Siapa saja yang mendapatkan THR Keagamaan?. 

337. 15 

April 

2022 

DPRD Desak THR 

Buruh Segera 

Mungkin Dicairkan 

Positive Pantura 7 PROBOLINGGO,- Jelang Hari Raya Idul Fitri, 

DPRD Kabupaten Probolinggo, meminta kepada 

seluruh perusahaan di wilayahnya untuk segera 

mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR). Ketua 

DPRD, Andi Suryanto Wibowo mengatakan, 

sudah sepatutnya, perusahaan memberikan THR 

pada karyawannya setiap menjelang hari 

http://republika.co.id/berita/radrbz456/pemprov-papua-imbau-pelaku-usaha-bayar-thr
http://republika.co.id/berita/radrbz456/pemprov-papua-imbau-pelaku-usaha-bayar-thr
http://republika.co.id/berita/radrbz456/pemprov-papua-imbau-pelaku-usaha-bayar-thr
http://news.harianjogja.com/read/2022/04/15/500/1099344/begini-perhitungan-besaran-thr-yang-seharusnya-diterima-pekerja
http://news.harianjogja.com/read/2022/04/15/500/1099344/begini-perhitungan-besaran-thr-yang-seharusnya-diterima-pekerja
http://news.harianjogja.com/read/2022/04/15/500/1099344/begini-perhitungan-besaran-thr-yang-seharusnya-diterima-pekerja
http://news.harianjogja.com/read/2022/04/15/500/1099344/begini-perhitungan-besaran-thr-yang-seharusnya-diterima-pekerja
http://www.pantura7.com/2022/04/15/dprd-desak-thr-buruh-segera-mungkin-dicairkan
http://www.pantura7.com/2022/04/15/dprd-desak-thr-buruh-segera-mungkin-dicairkan
http://www.pantura7.com/2022/04/15/dprd-desak-thr-buruh-segera-mungkin-dicairkan
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kebesaran keagamaan. Biasanya, THR yang 

diberikan pada karyawan sesuai dengan besaran 

sekali gaji. Oleh karenanya, Andi meminta 

kepada seluruh perusahaan untuk segera 

mencairkan dana THR sesuai hak karyawan. 

338. 15 

April 

2022 

Baru Satu Laporan 

di Posko 

Pengaduan THR 

Tangerang 

Negative Rrinews Posko pengaduan pembayaran Tunjangan Hari 

Raya (THR) mulai dibuka oleh Dinas 

Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang di 

kawasan Cikokol. Beberapa perusahaan dan 

buruh sudah mengerti berkaitan dengan Posko 

Pengaduan THR ini," ungkap Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Tangerang Ujang Hendra, 

saat berbincang dengan Pro 3 RRI, Jumat 

(15/4/2022). Sebelumnya, Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan 

sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan THR 

Keagamaan Tahun 2022. "Kita buka posko THR-

nya sesuai jam kerja, hal ini rutin kita lakukan 

setiap tahun. 

339. 15 

April 

2022 

THR Kena Pajak 

Enggak Sih? Ini 

Jawabannya, 

Jangan Kaget Ya 

Positive Okezone Penjelasan soal THR dikenai pajak atau tidak 

akan diulas dalam artikel ini. Melansir akun 

resmi Instagram @Kemnaker pada Rabu 

(15/4/2022), dikatakan bahwa THR termasuk 

pendapatan pekerja/buruh sekaligus objek pajak 

penghasilan (PPh 21). Di mana, khususnya bagi 

wajib pajak orang pribadi makan pemotongan 

PPh 21 atas gaji, THR, dan bonus untuk setiap 

pekerja tidak sama. Adapun untuk besaran objek 

pajak yang dikenakan, pemotongan PPh 21 juga 

dipengaruhi oleh kepemilikan Nomor Pokok 

Wajib Pajak. 

340. 15 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bayar 

THR secara Penuh 

Positive Pikiran Rakyat "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," ucap 

Menaker di Jakarta, dalam siaran pers, di 

Jakarta, Kamis 14 April 2022. Menaker 

menyatakan, keyakinannya tersebut mengingat 

kondisi perekonomian saat ini yang sudah jauh 

lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan 

THR dua tahun sebelumnya. "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 

http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1425111/baru-satu-laporan-di-posko-pengaduan-thr-tangerang
http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1425111/baru-satu-laporan-di-posko-pengaduan-thr-tangerang
http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1425111/baru-satu-laporan-di-posko-pengaduan-thr-tangerang
http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1425111/baru-satu-laporan-di-posko-pengaduan-thr-tangerang
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579714/thr-kena-pajak-enggak-sih-ini-jawabannya-jangan-kaget-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579714/thr-kena-pajak-enggak-sih-ini-jawabannya-jangan-kaget-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579714/thr-kena-pajak-enggak-sih-ini-jawabannya-jangan-kaget-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579714/thr-kena-pajak-enggak-sih-ini-jawabannya-jangan-kaget-ya
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-014264116/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-014264116/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-014264116/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
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para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota 

seluruh Indonesia," ujar Haiyani Rumondang 

secara virtual, kepada para Kadisnaker atau 

Kabid Ketenagakerjaan 

provinsi/kabupaten/kota, Rabu 13 April 2022. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 

2022 secara penuh kepada pekerja/buruh. 

341. 15 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR secara 

Penuh 

Neutral Liputan 6 "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," ucap 

Menaker Ida di pada Kamis (14/4/2022). 

Menaker menyatakan, keyakinannya tersebut 

mengingat kondisi perekonomian saat ini yang 

sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan 

pelaksanaan THR dua tahun sebelumnya. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 

2022 secara penuh kepada pekerja/buruh. "Hal 

tersebut dapat dilihat dari kemampuan kita, 

keberhasilan kita mengendalikan penyebaran 

Covid-19 dan cakupan vaksinasi yang tinggi 

sampai booster. 

342. 15 

April 

2022 

PT ASDP Buka 

Lowongan Kerja, 

Buruan Cek 

Informasi Dan 

Persyaratannya 

Neutral Sinpo SinPo.id- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau 

ASDP membuka lowongan kerja untuk lima 

posisi. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 

membuka kesempatan bagimu untuk mengisi 

formasi yang tersedia," tulis akun Instagram 

resmi Kementerian Ketenagakerjaan, dikutip 

Jumat (15/4).. Sebagai informasi, PT ASDP 

Indonesia Ferry (Persero) adalah perusahaan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak di bidang kapal penyeberangan dan 

pelabuhan penyeberangan. Adapun posisi 

tersebut, yaitu Staf Inovasi Strategis, Staf 

Perencanaan dan Pengendalian Keuangan, Staf 

Teknologi Informasi, Staf Keuangan dan 

Perbendaharaan, dan Staf Akuntansi. 

http://www.liputan6.com/news/read/4939916/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.liputan6.com/news/read/4939916/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.liputan6.com/news/read/4939916/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.liputan6.com/news/read/4939916/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://sinpo.id/detail/29608/pt-asdp-buka-lowongan-kerja-buruan-cek-informasi-dan-persyaratannya
http://sinpo.id/detail/29608/pt-asdp-buka-lowongan-kerja-buruan-cek-informasi-dan-persyaratannya
http://sinpo.id/detail/29608/pt-asdp-buka-lowongan-kerja-buruan-cek-informasi-dan-persyaratannya
http://sinpo.id/detail/29608/pt-asdp-buka-lowongan-kerja-buruan-cek-informasi-dan-persyaratannya
http://sinpo.id/detail/29608/pt-asdp-buka-lowongan-kerja-buruan-cek-informasi-dan-persyaratannya
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343. 15 

April 

2022 

THR Segera Cair! Ini 

Daftar Penerima 

dan yang Nggak 

Kebagian 

Negative Obligasi.id Lantas siapa saja yang pasti dan belum tentu 

dapat THR ?. Dasar hukumnya terdapat pada 

Pasal 7 Permenaker tersebut. Di dalam ayat 1 

dijelaskan pekerja yang hubungan kerjanya 

berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak 

Tertentu (PKWTT), dan mengalami pemutusan 

hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum 

Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR 

Keagamaan. "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," demikian informasi dari Instagram 

@kemnaker dikutip detikcom. " THR Keagamaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 

sesuai dengan Hari Raya Keagamaan masing-

masing Pekerja/Buruh, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan kesepakatan Pengusaha dan 

Pekerja/Buruh yang dituangkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian 

kerja bersama," demikian dikutip dalam Pasal 5 

ayat 3. 

344. 15 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bayar 

THR secara Penuh 

Positive Rrinews "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," kata 

Menaker di Jakarta pada Kamis (14/4/2022). 

Dalam siaran pers Kemnaker yang diterima 

RRI.co.id. Menaker menyatakan, keyakinannya 

tersebut mengingat kondisi perekonomian saat 

ini yang sudah jauh lebih baik dibandingkan 

dengan pelaksanaan THR dua tahun 

sebelumnya. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah. (foto: Humas Kemnaker). 

345. 15 

April 

2022 

THR Belum Cair? 

Simak Begini Cara 

Menghitung 

Besaran Tunjangan 

Hari Raya 

Positive Tribun News 

Manado 

Tunjangan Hari Raya atau THR adalah 

pendapatan non upah yang wajib dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pekerja sebelum hari 

raya keagamaan. Tunjangan Hari Raya atau THR 

adalah pendapatan non upah yang wajib 

dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja 

sebelum hari raya keagamaan. Besaran THR 

karyawan ini wajib dibayarkan oleh perusahaan 

atau pengusaha paling lambat 7 hari sebelum 

http://obligasi.id/external/137558
http://obligasi.id/external/137558
http://obligasi.id/external/137558
http://obligasi.id/external/137558
http://rri.co.id/ekonomi/1425218/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
http://rri.co.id/ekonomi/1425218/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
http://rri.co.id/ekonomi/1425218/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
http://manado.tribunnews.com/2022/04/15/thr-belum-cair-simak-begini-cara-menghitung-besaran-tunjangan-hari-raya
http://manado.tribunnews.com/2022/04/15/thr-belum-cair-simak-begini-cara-menghitung-besaran-tunjangan-hari-raya
http://manado.tribunnews.com/2022/04/15/thr-belum-cair-simak-begini-cara-menghitung-besaran-tunjangan-hari-raya
http://manado.tribunnews.com/2022/04/15/thr-belum-cair-simak-begini-cara-menghitung-besaran-tunjangan-hari-raya
http://manado.tribunnews.com/2022/04/15/thr-belum-cair-simak-begini-cara-menghitung-besaran-tunjangan-hari-raya
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Hari Raya Idul Fitri sebagaimana diatur dalam SE 

Nomor M/6.HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan 

Pemberian THR Keagamaan 2021. SE itu sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 terkait 

Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

346. 15 

April 

2022 

Apakah Tunjangan 

Setahun Sekali 

Mampu Menjadi 

Solusi? 

Neutral Nusantaranews.

net 

Selain itu salah satu kebahagiaan umat muslim 

di bulan Ramadhan adalah mendapatkan THR 

(Tunjangan Hari Raya) Dikutip dari tirto.id, 

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. 

Oleh Rheiva Putri R. Sanusi (Mahasiswi). Saat ini, 

umat muslim sedang bergembira menyambut 

bulan suci Ramadhan. Bulan penuh keberkahan 

yang sangat dinanti oleh kaum muslim. 

347. 15 

April 

2022 

Menaker yakin 

pengusaha bakal 

bayar THR secara 

penuh 

Neutral Antara Sulteng "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

COVID-19 (THR dibayar secara penuh)," ujar 

Menaker dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Jumat. Menaker menyatakan 

keyakinannya tersebut mengingat kondisi 

perekonomian saat ini yang sudah jauh lebih 

baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR dua 

tahun sebelumnya imbas pandemi COVID-19. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 secara penuh 

kepada pekerja/buruh. "Hal tersebut dapat 

dilihat dari kemampuan kita, keberhasilan kita 

mengendalikan penyebaran COVID-19 dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster. 

348. 15 

April 

2022 

Menaker yakin 

pengusaha bakal 

bayar THR secara 

penuh 

Neutral Antara "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

COVID-19 (THR dibayar secara penuh)," ujar 

Menaker dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Jumat. Menaker menyatakan 

keyakinannya tersebut mengingat kondisi 

http://www.nusantaranews.net/2022/04/apakah-tunjangan-setahun-sekali-mampu.html
http://www.nusantaranews.net/2022/04/apakah-tunjangan-setahun-sekali-mampu.html
http://www.nusantaranews.net/2022/04/apakah-tunjangan-setahun-sekali-mampu.html
http://www.nusantaranews.net/2022/04/apakah-tunjangan-setahun-sekali-mampu.html
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2824121/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2824121/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2824121/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2824121/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.antaranews.com/berita/2824121/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.antaranews.com/berita/2824121/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.antaranews.com/berita/2824121/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.antaranews.com/berita/2824121/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh


 

167 

 

perekonomian saat ini yang sudah jauh lebih 

baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR dua 

tahun sebelumnya imbas pandemi COVID-19. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 secara penuh 

kepada pekerja/buruh. "Hal tersebut dapat 

dilihat dari kemampuan kita, keberhasilan kita 

mengendalikan penyebaran COVID-19 dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster. 

349. 15 

April 

2022 

Ekonomi Membaik, 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bayar 

THR Penuh 

Positive Liputan 6 "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," kata 

Menaker di Jakarta, Jumat (15/4/2022). Alasan 

Menaker yakin, lantaran dia mengingat kondisi 

perekonomian saat ini yang sudah jauh lebih 

baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR dua 

tahun sebelumnya. "Selain itu, pelaksanaan 

rangkaian kegiatan skala nasional dan 

internasional; serta meningkatnya wisatawan 

mancanegara," kata Menaker. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyakini para 

pengusaha akan membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) Keagamaan tahun 2022 secara penuh 

kepada pekerja/buruh. 

350. 15 

April 

2022 

Bisa Dicoba, Ini Dia 

Empat Tips Atasi 

Stres Saat Bekerja 

Positive Obligasi.id Dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan @kemnaker, ada empat tips 

yang bisa dilakukan untuk menghilangkan stres 

saat bekerja. Berikut empat tips untuk 

menghilangkan stres saat bekerja: Luangkan 

waktu untuk beranjak dari bangku. Setiap orang 

pasti ingin menikmati pekerjaan yang sedang 

dijalani saat ini. Pasalnya ketika menikmati 

pekerjaan, seseorang akan terhindar dari rasa 

stres. 

351. 15 

April 

2022 

Top! 50.000 

Teknopreneur 

Bakal Lahir dari 

SMK 

Neutral Detik Harapannya dari 1 SMK dapat melahirkan 50 

entrepreneur di bidang IT, sehingga bisa 

menciptakan 50.000 Teknopreneur dari program 

Sentra Digital ini. PT Tera Data Indonusa (TDI) 

berkomitmen mendorong peningkatan angka 

wirausaha di Indonesia khususnya Teknopreneur 

melalui program Sentra Digital SMK. Program 

sentra ini menjadi sebuah wadah yang mumpuni 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/4939899/ekonomi-membaik-menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-penuh
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4939899/ekonomi-membaik-menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-penuh
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4939899/ekonomi-membaik-menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-penuh
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4939899/ekonomi-membaik-menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-penuh
http://obligasi.id/external/137579
http://obligasi.id/external/137579
http://obligasi.id/external/137579
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034562/top-50000-teknopreneur-bakal-lahir-dari-smk
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034562/top-50000-teknopreneur-bakal-lahir-dari-smk
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034562/top-50000-teknopreneur-bakal-lahir-dari-smk
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034562/top-50000-teknopreneur-bakal-lahir-dari-smk
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bagi siswa/i yang ingin mengasah kemampuan 

menjadi seorang teknopreneur. Dalam 

memggerakkan perekonomian nasional, peran 

wirausaha menjadi penting. 

352. 15 

April 

2022 

Sudari Menegaskan 

Agar Pengusaha 

Harus Bayar THR 

Tepat Waktu 

Positive Waspada Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari, 

ingatkan seluruh perusahaan yang ada di Kota 

Medan untuk segera membayarkan tunjangan 

hari raya (THR) kepada seluruh pekerjanya yang 

akan merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah, tepat 

waktu. "Kita minta perusahaan membayarkan 

THR tepat waktu dan jumlahnya sesuai dengan 

aturan yang berlaku. Pemberian THR keagamaan 

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh pengusaha kepada pekerja/buruh," 

ungkapnya kepada Waspada Online, Jumat 

(15/4). Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini 

menegaskan, selain mengacu pada UU Tenaga 

Kerja, pemberian THR tepat waktu dan sesuai 

aturan berlaku mengacu pada 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. 

353. 15 

April 

2022 

Menaker yakin 

pengusaha bakal 

bayar THR secara 

penuh 

Neutral Antara Papua "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

COVID-19 (THR dibayar secara penuh)," ujar 

Menaker dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Jumat. Menaker menyatakan 

keyakinannya tersebut mengingat kondisi 

perekonomian saat ini yang sudah jauh lebih 

baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR dua 

tahun sebelumnya imbas pandemi COVID-19. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 secara penuh 

kepada pekerja/buruh. "Hal tersebut dapat 

dilihat dari kemampuan kita, keberhasilan kita 

mengendalikan penyebaran COVID-19 dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster. 

http://waspada.co.id/2022/04/sudari-menegaskan-agar-pengusaha-harus-bayar-thr-tepat-waktu
http://waspada.co.id/2022/04/sudari-menegaskan-agar-pengusaha-harus-bayar-thr-tepat-waktu
http://waspada.co.id/2022/04/sudari-menegaskan-agar-pengusaha-harus-bayar-thr-tepat-waktu
http://waspada.co.id/2022/04/sudari-menegaskan-agar-pengusaha-harus-bayar-thr-tepat-waktu
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2824121/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2824121/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2824121/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2824121/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
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354. 15 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bayar 

THR secara Penuh, 

Ini Alasannya 

Positive Kompas Com- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyakini para pengusaha akan 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan tahun 2022 secara penuh kepada 

pekerja atau buruh. "Saya memiliki keyakinan 

penuh bahwa pembayaran THR itu akan bisa 

dilakukan oleh pengusaha seperti sebelum 

adanya pandemi Covid-19 (THR dibayar secara 

penuh)," ucapnya dalam siaran pers, Jumat 

(15/4/2022). "Ini indikasi yang bagi kami, kami 

menyakini (THR dibayar penuh) dan pada 

akhirnya mendorong kepada perusahaan agar 

dapat membayar THR Kegamaaan sesuai dengan 

Surat Edaran yang telah saya terbitkan," 

pungkasnya. Sebelumnya, Ida meminta bahwa 

para pemberi kerja atau pengusaha 

membayarkan THR secara penuh, tidak boleh 

dicicil. 

355. 15 

April 

2022 

Menaker Ida: Saya 

Yakin Perusahaan 

Bayar THR Secara 

Penuh Seperti 

Sebelum Pandemi 

Positive Merdeka "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya Pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," kata 

Menaker di, Jumat (15/4). Alasan Menaker 

yakin, lantaran dia mengingat kondisi 

perekonomian saat ini yang sudah jauh lebih 

baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR dua 

tahun sebelumnya. "Selain itu, pelaksanaan 

rangkaian kegiatan skala nasional dan 

internasional; serta meningkatnya wisatawan 

mancanegara," kata Menaker. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah optimis para 

pengusaha membayarkan Tunjangan Hari Raya 

(THR) Keagamaan Tahun 2022 secara penuh. 

356. 15 

April 

2022 

Menaker yakin 

pengusaha bakal 

bayar THR secara 

penuh 

Neutral Antara Riau "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

COVID-19 (THR dibayar secara penuh)," ujar 

Menaker dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Jumat. Menaker menyatakan 

keyakinannya tersebut mengingat kondisi 

perekonomian saat ini yang sudah jauh lebih 

baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR dua 

tahun sebelumnya imbas pandemi COVID-19. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

http://money.kompas.com/read/2022/04/15/203000726/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh-ini-alasannya
http://money.kompas.com/read/2022/04/15/203000726/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh-ini-alasannya
http://money.kompas.com/read/2022/04/15/203000726/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh-ini-alasannya
http://money.kompas.com/read/2022/04/15/203000726/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh-ini-alasannya
http://www.merdeka.com/uang/menaker-ida-saya-yakin-perusahaan-bayar-thr-secara-penuh-seperti-sebelum-pandemi.html
http://www.merdeka.com/uang/menaker-ida-saya-yakin-perusahaan-bayar-thr-secara-penuh-seperti-sebelum-pandemi.html
http://www.merdeka.com/uang/menaker-ida-saya-yakin-perusahaan-bayar-thr-secara-penuh-seperti-sebelum-pandemi.html
http://www.merdeka.com/uang/menaker-ida-saya-yakin-perusahaan-bayar-thr-secara-penuh-seperti-sebelum-pandemi.html
http://www.merdeka.com/uang/menaker-ida-saya-yakin-perusahaan-bayar-thr-secara-penuh-seperti-sebelum-pandemi.html
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2824121/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2824121/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2824121/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2824121/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
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menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 secara penuh 

kepada pekerja/buruh. "Hal tersebut dapat 

dilihat dari kemampuan kita, keberhasilan kita 

mengendalikan penyebaran COVID-19 dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster. 

357. 15 

April 

2022 

Menteri Ida Yakin 

Pengusaha Bayar 

THR Secara Penuh 

Positive Infoindonesia.id JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, menyakini para pengusaha akan 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 

secara penuh kepada pekerja atau buruhnya. Ida 

menyatakan keyakinannya tersebut mengingat 

kondisi perekonomian saat ini yang sudah jauh 

lebih baik, dibandingkan dengan pelaksanaan 

THR dua tahun sebelumnya imbas pandemi 

COVID-19. "Ini indikasi bagi kami, kami 

menyakini (THR dibayar penuh) dan pada 

akhirnya mendorong kepada perusahaan agar 

dapat membayar THR Keagamaan sesuai dengan 

Surat Edaran yang telah saya terbitkan," 

demikian Ida. "Saya memiliki keyakinan penuh 

bahwa pembayaran THR itu akan bisa dilakukan 

oleh pengusaha, seperti sebelum adanya 

pandemi COVID-19 (THR dibayar penuh)," 

ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, 

Jumat (15/4/2022). 

358. 15 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bayar 

THR Secara Penuh 

Positive Infoindonesia.id JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, menyakini para pengusaha akan 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 

secara penuh kepada pekerja atau buruhnya. 

"Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha, seperti sebelum adanya pandemi 

COVID-19 (THR dibayar penuh)," ujarnya melalui 

keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 

(15/4/2022). Ida menyatakan keyakinannya 

tersebut mengingat kondisi perekonomian saat 

ini yang sudah jauh lebih baik, dibandingkan 

dengan pelaksanaan THR dua tahun sebelumnya 

imbas pandemi COVID-19. "Ini indikasi bagi 

kami, kami menyakini (THR dibayar penuh) dan 

pada akhirnya mendorong kepada perusahaan 

agar dapat membayar THR Keagamaan sesuai 

dengan Surat Edaran yang telah saya terbitkan," 

demikian Ida. 

http://www.infoindonesia.id/read/2022/04/15/14742/menteri-ida-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
http://www.infoindonesia.id/read/2022/04/15/14742/menteri-ida-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
http://www.infoindonesia.id/read/2022/04/15/14742/menteri-ida-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
http://www.infoindonesia.id/read/2022/04/15/14742/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
http://www.infoindonesia.id/read/2022/04/15/14742/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
http://www.infoindonesia.id/read/2022/04/15/14742/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
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359. 15 

April 

2022 

Pemkab Mesuji 

Minta Pengusaha 

Bayar THR Tepat 

Waktu 

Positive Radar Lampung Pemerintah Kabupaten Mesuji, meminta kepada 

pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari 

Raya (THR) tepat waktu. Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten 

Mesuji, Najmul Fikri mengatakan, kewajiban 

pengusaha untuk membayarkan THR kepada 

karyawannya ini didasarkan Surat Edaran 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor : Ml 1 lHK. Diberitakan sebelumnya 

Disnakertrans Mesuji membuka posko 

pengaduan masalah pembayaran Tunjangan Hari 

Raya (THR) di Kantor Disnaketrans Mesuji 

Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji. Menurutnya, 

pekerja yang mengalami berbagai masalah 

mengenai THR dapat mendatangi Posko 

pengaduan di kantor Disnakertrans Mesuji. 

360. 15 

April 

2022 

Kondisi Ekonomi 

Pulih, Menaker 

Pastikan 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR 

Neutral Medcom.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah meyakini para pengusaha akan 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan 2022 secara penuh kepada 

pekerja/buruh. "Saya memiliki keyakinan penuh 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

covid-19 (THR dibayar secara penuh)," ucap Ida 

dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 April 2022. 

Ida Fauziyah menyatakan, keyakinannya 

tersebut mengingat kondisi perekonomian saat 

ini yang sudah jauh lebih baik dibandingkan 

dengan pelaksanaan THR dua tahun 

sebelumnya. "Ini indikasi yang bagi kami, kami 

meyakini (THR dibayar penuh) dan pada 

akhirnya mendorong kepada perusahaan agar 

dapat membayar THR Keagamaan sesuai dengan 

Surat Edaran yang telah saya terbitkan," 

pungkasnya. 

361. 15 

April 

2022 

Apakah BSU Guru 

Honorer 2022 Cair? 

Simak Informasi 

serta 

Penjelasannya 

Berikut Ini 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

BSU guru honorer 2022 cair lagi? Simak info 

serta penjelasan terkait bantuan untuk pengajar 

non PNS dalam artikel ini. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker 

belum lama ini mengumumkan bahwa BSU 2022 

akan kembali cair bulan April ini untuk pekerja. 

Tak sedikit yang lantas mempertanyakan terkait 

ada atau tidaknya BSU guru honorer 2022. 

http://radarlampung.co.id/pemkab-mesuji-minta-pengusaha-bayar-thr-tepat-waktu
http://radarlampung.co.id/pemkab-mesuji-minta-pengusaha-bayar-thr-tepat-waktu
http://radarlampung.co.id/pemkab-mesuji-minta-pengusaha-bayar-thr-tepat-waktu
http://radarlampung.co.id/pemkab-mesuji-minta-pengusaha-bayar-thr-tepat-waktu
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/VNxoWl8K-kondisi-ekonomi-pulih-menaker-pastikan-pengusaha-bakal-bayar-thr
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/VNxoWl8K-kondisi-ekonomi-pulih-menaker-pastikan-pengusaha-bakal-bayar-thr
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/VNxoWl8K-kondisi-ekonomi-pulih-menaker-pastikan-pengusaha-bakal-bayar-thr
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/VNxoWl8K-kondisi-ekonomi-pulih-menaker-pastikan-pengusaha-bakal-bayar-thr
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/VNxoWl8K-kondisi-ekonomi-pulih-menaker-pastikan-pengusaha-bakal-bayar-thr
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094264728/apakah-bsu-guru-honorer-2022-cair-simak-informasi-serta-penjelasannya-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094264728/apakah-bsu-guru-honorer-2022-cair-simak-informasi-serta-penjelasannya-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094264728/apakah-bsu-guru-honorer-2022-cair-simak-informasi-serta-penjelasannya-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094264728/apakah-bsu-guru-honorer-2022-cair-simak-informasi-serta-penjelasannya-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094264728/apakah-bsu-guru-honorer-2022-cair-simak-informasi-serta-penjelasannya-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094264728/apakah-bsu-guru-honorer-2022-cair-simak-informasi-serta-penjelasannya-berikut-ini
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362. 15 

April 

2022 

4 Fakta BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta 

Ditransfer ke 

Rekening Pekerja : 

Okezone Economy 

Positive Obligasi.id Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik 

BLT subsidi gaji ditransfer ke pekerja, Sabtu 

(16/4/2022):. JAKARTA- Pekerja dengan gaji di 

bawah Rp3,5 juta dan masuk dalam kriteria 

penerima bantuan sosial mendapatkan BLT 

subsidi gaji sebesar Rp1 juta. Penyaluran BLT 

subsidi gaji Rp1 juta dikirim melalui rekening 

Himbara, yakni BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri. 

1. Cek Dapat BLT Subsidi Gaji atau Tidak. 

363. 15 

April 

2022 

Regulasi Baru 

Pencairan JHT 

Neutral Pikiran Rakyat Akhir Bulan April 2022 menjadi datum penantian 

akhir bagi semua pemangku kepentingan di 

bidang ketenagakerjaan, atas munculnya 

regulasi baru berkaitan dengan pencairan 

Jaminan Hari Tua (JHT), menyusul kegaduhan, 

penolakan, dan polemik berkepanjangan 

beberapa waktu lalu, sehingga "memaksa" 

pemerintah merevisi Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja (Permenaker) No. 2 Tahun 2022, yang 

semula dijadwalkan berlaku tanggal 4 Mei 

mendatang. Menteri Tenaga Kerja (Menaker), 

Ida Fauziyah, telah menyatakan, bahwa kiwari, 

hukum positif berkaitan dengan pencairan JHT, 

kembali ke substansi beleid No. 19 Tahun 2015 

tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran 

Manfaat JHT, yang sebelumnya sudah sempat 

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lewat pasal 

14 Permenaker No. 2 Tahun 2022. Publik, 

menunggu mekanisme penyederhanaan proses 

klaim manfaat JHT, di mana pekerja tak perlu 

menunggu sampai dengan usia 56 tahun sebagai 

syarat dan batasan guna pencairan dana JHT, 

khususnya bagi mereka yang terkena pemutusan 

hubungan kerja (PHK). Baik Permenaker No. 19 

Tahun 2015 maupun No. 2 Tahun 2022 sama-

sama mendefinisikan JHT sebagai manfaat uang 

tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat 

peserta (BPJS Ketenagakerjaan) memasuki usia 

pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat 

total tetap. 

364. 15 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bayar 

THR Tanpa Dicicil, 

Ini Alasannya 

Positive Obligasi.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah yakin bahwa para pengusaha akan 

membayar tunjangan hari raya ( THR ) tahun 

2022 secara penuh kepada pegawainya. "Ini 

indikasi yang bagi kami, kami menyakini (THR 

http://obligasi.id/external/137581
http://obligasi.id/external/137581
http://obligasi.id/external/137581
http://obligasi.id/external/137581
http://obligasi.id/external/137581
http://www.pikiran-rakyat.com/kolom/pr-014264726/regulasi-baru-pencairan-jht
http://www.pikiran-rakyat.com/kolom/pr-014264726/regulasi-baru-pencairan-jht
http://obligasi.id/external/137588
http://obligasi.id/external/137588
http://obligasi.id/external/137588
http://obligasi.id/external/137588
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dibayar penuh) dan pada akhirnya mendorong 

kepada perusahaan agar dapat membayar THR 

Keagamaan sesuai dengan Surat Edaran yang 

telah saya terbitkan," tambah Ida. "Saya 

memiliki keyakinan penuh bahwa pembayaran 

THR itu akan bisa dilakukan oleh pengusaha 

seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 (THR 

dibayar secara penuh)," kata Ida melalui siaran 

pers, dikutip Jumat (15/4/2022). Dijelaskannya, 

keyakinan tersebut dilandasi oleh kondisi 

perekonomian saat ini yang sudah jauh lebih 

baik dibandingkan dengan periode pelaksanaan 

THR dua tahun sebelumnya. 

365. 15 

April 

2022 

Menteri Ida 

Fauziyah Optimistis 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR secara 

Penuh - Suara 

Merdeka Jakarta 

Neutral Suara Merdeka 

Jakarta 

"Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 ( THR dibayar secara penuh)," kata 

Menaker, di Jakarta, Jumat (15/4/2022). 

Meskipun saban tahun masih banyak pengusaha 

yang dilaporkan karena tidak mampu membayar 

Tunjangan Hari Raya ( THR ) keagamaan namun 

Menaker, Ida Fauziah, optimistis jumlahnya kian 

menurun. Keyakinan itu berdasar kondisi 

ekonomi saat ini yang dinilainya kian membaik. 

Ia bahkan menyakini para pengusaha akan 

membayar Tunjangan Hari Raya ( THR ) 

Keagamaan tahun 2022 secara penuh kepada 

pekerja atau buruh. 

366. 15 

April 

2022 

Ida Fauziyah Yakin 

Pengusaha akan 

Bayar THR Secara 

Penuh Kepada Para 

Pekerja 

Neutral Pantau Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 secara penuh 

kepada pekerja/buruh. "Saya memiliki keyakinan 

penuh bahwa pembayaran THR itu akan bisa 

dilakukan oleh pengusaha seperti sebelum 

adanya pandemi COVID-19 (THR dibayar secara 

penuh)," ujar Menaker dalam keterangan 

tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Menaker 

menyatakan keyakinannya tersebut mengingat 

kondisi perekonomian saat ini yang sudah jauh 

lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan 

THR dua tahun sebelumnya imbas pandemi 

COVID-19. "Hal tersebut dapat dilihat dari 

kemampuan kita, keberhasilan kita 

http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343212038/menteri-ida-fauziyah-optimistis-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343212038/menteri-ida-fauziyah-optimistis-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343212038/menteri-ida-fauziyah-optimistis-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343212038/menteri-ida-fauziyah-optimistis-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343212038/menteri-ida-fauziyah-optimistis-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343212038/menteri-ida-fauziyah-optimistis-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.pantau.com/topic/nasional/siti-fauziyah-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh-kepada-para-pekerja
http://www.pantau.com/topic/nasional/siti-fauziyah-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh-kepada-para-pekerja
http://www.pantau.com/topic/nasional/siti-fauziyah-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh-kepada-para-pekerja
http://www.pantau.com/topic/nasional/siti-fauziyah-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh-kepada-para-pekerja
http://www.pantau.com/topic/nasional/siti-fauziyah-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh-kepada-para-pekerja
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mengendalikan penyebaran COVID-19 dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster. 

367. 15 

April 

2022 

Maaf Ya! Jika 

Kontrak Kerja Habis 

Sebelum Lebaran 

Tak Dapat THR 

Neutral Pantau "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," 

demikian informasi dari Instagram @kemnaker 

dilansir detikcom, Jumat, 15 April 2022. Di dalam 

ayat 1 dijelaskan pekerja yang hubungan 

kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu 

Tidak Tertentu (PKWTT), dan mengalami 

pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 

hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas 

THR Keagamaan. Guys, Tunjangan Hari Raya 

(THR) menjadi momen yang dinantikan oleh 

para pekerja menjelang Hari Raya Idul Fitri. 

Sayangnya pegawai kontrak yang masa kerjanya 

berakhir sebelum lebaran tidak mendapatkan 

THR. 

368. 15 

April 

2022 

Ini Alasan Menaker 

Yakin Pengusaha 

Bakal Bayar THR 

secara Penuh 

Neutral Garuda-

news.com 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah yakin para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2022 

secara penuh. "Saya memiliki keyakinan penuh 

bahwa pembayaran THR itu akan bisa dilakukan 

oleh pengusaha seperti sebelum adanya 

pandemi Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," 

ucap Ida di Jakarta pada Kamis, (14/4/2022). "Ini 

indikasi yang bagi kami, kami menyakini (THR 

dibayar penuh) dan pada akhirnya mendorong 

kepada perusahaan agar dapat membayar THR 

Kegamaaan sesuai dengan Surat Edaran yang 

telah saya terbitkan," pungkasnya. Ini 

berdampak positif terhadap normalisasi aktivitas 

masyarakat. 

369. 15 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR secara 

Penuh 

Neutral Pripos "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," ucap 

Menaker di Jakarta pada Kamis (14/4/2022). 

Menaker menyatakan, keyakinannya tersebut 

mengingat kondisi perekonomian saat ini yang 

sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan 

pelaksanaan THR dua tahun sebelumnya. 

http://www.pantau.com/topic/nasional/maaf-ya-jika-kontrak-kerja-habis-sebelum-lebaran-tak-dapat-thr
http://www.pantau.com/topic/nasional/maaf-ya-jika-kontrak-kerja-habis-sebelum-lebaran-tak-dapat-thr
http://www.pantau.com/topic/nasional/maaf-ya-jika-kontrak-kerja-habis-sebelum-lebaran-tak-dapat-thr
http://www.pantau.com/topic/nasional/maaf-ya-jika-kontrak-kerja-habis-sebelum-lebaran-tak-dapat-thr
http://www.garuda-news.com/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-79622.html
http://www.garuda-news.com/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-79622.html
http://www.garuda-news.com/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-79622.html
http://www.garuda-news.com/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-79622.html
http://pripos.id/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://pripos.id/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://pripos.id/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://pripos.id/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 

2022 secara penuh kepada pekerja/buruh. "Hal 

tersebut dapat dilihat dari kemampuan kita, 

keberhasilan kita mengendalikan penyebaran 

Covid-19 dan cakupan vaksinasi yang tinggi 

sampai booster. 

370. 15 

April 

2022 

Cair Sebelum 

Lebaran, Begini 

Cara Cek Penerima 

BSU Rp 1 Juta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Tribun News 

Kupang 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS 

Ketenagakerjaan akan kembali disalurkan pada 

2022 ini. Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginformasikan 

kelanjutan program BSU BPJS Ketenagakerjaan. 

Penerima BSU ini nantinya tetap mengacu pada 

basis data peserta BPJS Ketenagakerjaan. Cek 

Penerima BSU melalui BPJS Ketenagakerjaan. 

371. 15 

April 

2022 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR Secara 

Penuh, Menaker 

Ida Fauziyah Punya 

Data Kuat | Berita 

Terkini, Kabar 

Terbaru Indonesia - 

Liputan4.com 

Positive Liputan4.com Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyakini para pengusaha akan 

membayar tunjangan hari raya (THR) 

Keagamaan 2022 secara penuh kepada pekerja 

atau buruh. "Saya memiliki keyakinan penuh 

bahwa pembayaran THR itu akan bisa dilakukan 

oleh pengusaha seperti sebelum adanya 

pandemi Covid-19," kata Menaker Ida Fauziyah 

melalui keterangan yang diterima Jumat (15/4). 

Mantan anggota DPR menyatakan keyakinannya 

tersebut mengingat kondisi perekonomian saat 

ini yang sudah jauh lebih baik dibandingkan 

dengan pelaksanaan THR dua tahun 

sebelumnya. "Hal tersebut dapat dilihat dari 

kemampuan dan keberhasilan kita 

mengendalikan penyebaran Covid-19 dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster. 

372. 15 

April 

2022 

Disnaker Polman 

Akan Dirikan Posko 

Pengaduan, 

Karyawan Silakan 

Lapor Jika THR Tak 

Sesuai 

Negative Tribun Sulbar Terkait dengan mekanisme dan prosedur 

pembayaran THR, Disnaker Polman terlebih 

dahulu berkoordinasi dengan Provinsi. Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Kabupaten Polewali Mandar (Polman) akan 

membentuk posko pengaduan Tunjangan Hari 

Raya (THR) keagamaan Tahun 2022. Posko ini 

berfungsi untuk menerima setiap pengaduan 

dari karyawan perusahaan yang tidak menerima 

THR ataupun yang tak sesuai ketentuan. "Insya 

Allah (kami akan membentuk posko pengaduan 

http://kupang.tribunnews.com/2022/04/15/cair-sebelum-lebaran-begini-cara-cek-penerima-bsu-rp-1-juta-bpjs-ketenagakerjaan
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/15/cair-sebelum-lebaran-begini-cara-cek-penerima-bsu-rp-1-juta-bpjs-ketenagakerjaan
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/15/cair-sebelum-lebaran-begini-cara-cek-penerima-bsu-rp-1-juta-bpjs-ketenagakerjaan
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/15/cair-sebelum-lebaran-begini-cara-cek-penerima-bsu-rp-1-juta-bpjs-ketenagakerjaan
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/15/cair-sebelum-lebaran-begini-cara-cek-penerima-bsu-rp-1-juta-bpjs-ketenagakerjaan
http://liputan4.com/pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-menaker-ida-fauziyah-punya-data-kuat
http://liputan4.com/pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-menaker-ida-fauziyah-punya-data-kuat
http://liputan4.com/pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-menaker-ida-fauziyah-punya-data-kuat
http://liputan4.com/pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-menaker-ida-fauziyah-punya-data-kuat
http://liputan4.com/pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-menaker-ida-fauziyah-punya-data-kuat
http://liputan4.com/pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-menaker-ida-fauziyah-punya-data-kuat
http://liputan4.com/pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-menaker-ida-fauziyah-punya-data-kuat
http://liputan4.com/pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-menaker-ida-fauziyah-punya-data-kuat
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/15/disnaker-polman-akan-dirikan-posko-pengaduan-karyawan-silakan-lapor-jika-thr-tak-sesuai
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/15/disnaker-polman-akan-dirikan-posko-pengaduan-karyawan-silakan-lapor-jika-thr-tak-sesuai
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/15/disnaker-polman-akan-dirikan-posko-pengaduan-karyawan-silakan-lapor-jika-thr-tak-sesuai
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/15/disnaker-polman-akan-dirikan-posko-pengaduan-karyawan-silakan-lapor-jika-thr-tak-sesuai
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/15/disnaker-polman-akan-dirikan-posko-pengaduan-karyawan-silakan-lapor-jika-thr-tak-sesuai
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/15/disnaker-polman-akan-dirikan-posko-pengaduan-karyawan-silakan-lapor-jika-thr-tak-sesuai
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THR)," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Polman, 

Andi Salam kepada TribunSulawesi Barat.com, 

Jumat (15/4/2022). 

373. 15 

April 

2022 

UPDATE : Menteri 

Ketenagakerjaan 

Yakin Pengusaha 

Mampu Bayar THR 

Penuh 

Positive Ninopedia - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 

2022 secara penuh kepada pekerja/buruh. 

Menaker menyatakan, keyakinannya tersebut 

mengingat kondisi perekonomian saat ini yang 

sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan 

pelaksanaan THR dua tahun sebelumnya. Hal 

tersebut dapat dilihat dari kemampuan dan 

keberhasilan Indonesia mengendalikan 

penyebaran Covid-19 dan cakupan vaksinasi 

yang tinggi sampai booster. Ini berdampak 

positif terhadap normalisasi aktivitas masyarakat 

"Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," ucap 

Menaker dalam keterangannya, Jumat 

(15/4/2022). 

374. 15 

April 

2022 

Perekonomian 

Membaik, Menaker 

Yakin Pengusaha 

Bakal Bayar THR 

Secara Penuh 

Neutral Progresnews.inf

o 

"Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," ucap 

Menaker di Jakarta pada Kamis (14/4/2022). 

Menaker menyatakan, keyakinannya tersebut 

mengingat kondisi perekonomian saat ini yang 

sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan 

pelaksanaan THR dua tahun sebelumnya. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 

2022 secara penuh kepada pekerja/buruh. "Hal 

tersebut dapat dilihat dari kemampuan kita, 

keberhasilan kita mengendalikan penyebaran 

Covid-19 dan cakupan vaksinasi yang tinggi 

sampai booster. 

375. 15 

April 

2022 

Menteri 

Ketenagakerjaan 

Yakin Pengusaha 

Positive Tribun News Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 

2022 secara penuh kepada pekerja/buruh. 

Menaker menyatakan, keyakinannya tersebut 

http://www.ninopedia.com/22712/Menteri-Ketenagakerjaan-Yakin-Pengusaha-Mampu-Bayar-THR-Penuh
http://www.ninopedia.com/22712/Menteri-Ketenagakerjaan-Yakin-Pengusaha-Mampu-Bayar-THR-Penuh
http://www.ninopedia.com/22712/Menteri-Ketenagakerjaan-Yakin-Pengusaha-Mampu-Bayar-THR-Penuh
http://www.ninopedia.com/22712/Menteri-Ketenagakerjaan-Yakin-Pengusaha-Mampu-Bayar-THR-Penuh
http://www.ninopedia.com/22712/Menteri-Ketenagakerjaan-Yakin-Pengusaha-Mampu-Bayar-THR-Penuh
http://progresnews.info/2022/04/15/7248
http://progresnews.info/2022/04/15/7248
http://progresnews.info/2022/04/15/7248
http://progresnews.info/2022/04/15/7248
http://progresnews.info/2022/04/15/7248
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/15/menteri-ketenagakerjaan-yakin-pengusaha-mampu-bayar-thr-penuh
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/15/menteri-ketenagakerjaan-yakin-pengusaha-mampu-bayar-thr-penuh
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/15/menteri-ketenagakerjaan-yakin-pengusaha-mampu-bayar-thr-penuh
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Mampu Bayar THR 

Penuh 

mengingat kondisi perekonomian saat ini yang 

sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan 

pelaksanaan THR dua tahun sebelumnya. Hal 

tersebut dapat dilihat dari kemampuan dan 

keberhasilan Indonesia mengendalikan 

penyebaran Covid-19 dan cakupan vaksinasi 

yang tinggi sampai booster. Ini berdampak 

positif terhadap normalisasi aktivitas 

masyarakat. 

376. 15 

April 

2022 

Menaker Ida 

Meyakini 

Pengusaha Bayar 

THR Penuh 

Neutral Jawa Post 

National 

Network 

"Ini indikasi bagi kami, kami menyakini (THR 

dibayar penuh) dan pada akhirnya mendorong 

kepada perusahaan agar dapat membayar THR 

Keagamaan sesuai dengan Surat Edaran yang 

telah saya terbitkan," ujar Menaker Ida. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meyakini para 

pengusaha akan membayar tunjangan hari raya 

(THR) 2022 kepada pekerja atau buruh secara 

penuh seperti sebelum pandemi Covid-19. "Saya 

memiliki keyakinan penuh bahwa pembayaran 

THR itu akan bisa dilakukan oleh pengusaha 

seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 (THR 

dibayar secara penuh)," kata Ida dalam 

keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, 

Jumat (15/4). Dia menyatakan keyakinan 

tersebut mengingat kondisi perekonomian saat 

ini yang sudah jauh lebih baik dibandingkan 

dengan pelaksanaan THR dua tahun sebelumnya 

imbas pandemi Covid-19. 

377. 15 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR Secara 

Penuh |Republika 

Online 

Neutral Obligasi.id "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

COVID-19 (THR dibayar secara penuh)," ujar 

Menaker dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Jumat (15/4/2022). 

Keyakinan itu berasal dari kondisi perekonomian 

yang kian membaik. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 secara penuh 

kepada pekerja/buruh. Ini mengingat kondisi 

perekonomian saat ini jauh lebih baik 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/15/menteri-ketenagakerjaan-yakin-pengusaha-mampu-bayar-thr-penuh
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/15/menteri-ketenagakerjaan-yakin-pengusaha-mampu-bayar-thr-penuh
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-meyakini-pengusaha-bayar-thr-penuh
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-meyakini-pengusaha-bayar-thr-penuh
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-meyakini-pengusaha-bayar-thr-penuh
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-meyakini-pengusaha-bayar-thr-penuh
http://obligasi.id/external/137625
http://obligasi.id/external/137625
http://obligasi.id/external/137625
http://obligasi.id/external/137625
http://obligasi.id/external/137625


 

178 

 

378. 15 

April 

2022 

THR dan Gaji ke 13 

Yang Anda Terima 

Tidak Sesuai? 

Jangan Khawatir, 

Segera Adukan ke 

poskothr.kemnaker

.go.id - Media 

Purwodadi 

Negative Media 

Purwodadi 

Menurut Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, 

Haiyani Rumondang, layanan Posko Pengaduan 

THR berbasis web ini dibuat untuk 

mengantisipasi adanya keluhan pekerja. 

Diantaranya, keluhan, ketidaktahuan, 

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran 

THR tahun ini 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. 

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. 

379. 15 

April 

2022 

Ini Alasan Menaker 

Yakin Pengusaha 

Bakal Bayar THR 

secara Penuh 

Neutral Onews.me Suara.com- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah yakin para pengusaha 

akan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 

keagamaan 2022 secara penuh. "Saya memiliki 

keyakinan penuh bahwa pembayaran THR itu 

akan bisa dilakukan oleh pengusaha seperti 

sebelum adanya pandemi Covid-19 (THR dibayar 

secara penuh)," ucap Ida di Jakarta pada Kamis, 

(14/4/2022). Ini berdampak positif terhadap 

normalisasi aktivitas masyarakat. Normalisasi 

aktivitas masyarakat tersebut ditandai dengan 

meningkatnya aktivitas pekerja/buruh yang 

bekerja secara offline pada aktivitas usaha, baik 

sektor formal maupun informal; pulihnya 

kegiatan belajar mengajar; dan kelonggaran 

aktivitas masyarakat yang bepergian ke luar kota 

atau ke luar negeri. 

380. 15 

April 

2022 

Kota Tangerang 

Buka Posko 

Pengaduan 

Pembayaran THR 

hingga 29 April 

2022 

Negative Tajuk Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota 

Tangerang, Provinsi Banten, membuka posko 

pengaduan pembayaran tunjangan hari raya 

(THR) untuk buruh hingga tanggal 29 April 2022. 

Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra 

menuturkan, posko pengaduan pembayaran 

THR berlokasi di kantor Disnaker di kawasan 

pendidikan Cikokol, Kota Tangerang. "Hingga kini 

http://mediapurwodadi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1864265257/thr-dan-gaji-ke-13-yang-anda-terima-tidak-sesuai-jangan-khawatir-segera-adukan-ke-poskothrkemnakergoid
http://mediapurwodadi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1864265257/thr-dan-gaji-ke-13-yang-anda-terima-tidak-sesuai-jangan-khawatir-segera-adukan-ke-poskothrkemnakergoid
http://mediapurwodadi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1864265257/thr-dan-gaji-ke-13-yang-anda-terima-tidak-sesuai-jangan-khawatir-segera-adukan-ke-poskothrkemnakergoid
http://mediapurwodadi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1864265257/thr-dan-gaji-ke-13-yang-anda-terima-tidak-sesuai-jangan-khawatir-segera-adukan-ke-poskothrkemnakergoid
http://mediapurwodadi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1864265257/thr-dan-gaji-ke-13-yang-anda-terima-tidak-sesuai-jangan-khawatir-segera-adukan-ke-poskothrkemnakergoid
http://mediapurwodadi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1864265257/thr-dan-gaji-ke-13-yang-anda-terima-tidak-sesuai-jangan-khawatir-segera-adukan-ke-poskothrkemnakergoid
http://mediapurwodadi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1864265257/thr-dan-gaji-ke-13-yang-anda-terima-tidak-sesuai-jangan-khawatir-segera-adukan-ke-poskothrkemnakergoid
http://mediapurwodadi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1864265257/thr-dan-gaji-ke-13-yang-anda-terima-tidak-sesuai-jangan-khawatir-segera-adukan-ke-poskothrkemnakergoid
http://onews.me/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-60364.html
http://onews.me/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-60364.html
http://onews.me/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-60364.html
http://onews.me/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-60364.html
http://tajuk.co/news/kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-pembayaran-thr-hingga-29-april-2022
http://tajuk.co/news/kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-pembayaran-thr-hingga-29-april-2022
http://tajuk.co/news/kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-pembayaran-thr-hingga-29-april-2022
http://tajuk.co/news/kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-pembayaran-thr-hingga-29-april-2022
http://tajuk.co/news/kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-pembayaran-thr-hingga-29-april-2022
http://tajuk.co/news/kota-tangerang-buka-posko-pengaduan-pembayaran-thr-hingga-29-april-2022
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belum ada laporan yang diterima Disnaker Kota 

Tangerang terkait pembayaran THR," ujarnya di 

Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (15/4). 

Ujang mengatakan, total ada 8.095 perusahaan 

di Kota Tangerang. 

381. 15 

April 

2022 

Pendaftar Kartu 

Prakerja Capai 15,9 

Juta Orang - MPGI 

News 

Neutral Mpgi News Jakarta, MPGINEWS- Pendaftaran Krtu Prkrj di tu 

resmi www.rkrj.g.d sampai t ini telah mn 15,9 

juta orang ndftr. Dari 6 gelombang pendaftaran, 

tlh dttkn bnk 3 jut rng nrm Kartu Prkrj dr 34 rvn 

se-Indonesia. Adapun, sebanyak 849. 921 rng 

telah menyelesaikan lthn rtmn dn 610. 563 

orang telah mnrm insentif. Hngg t ini, Program 

Kartu Prkrj dt dk mllu 7 ltfrm dgtl, 4 mtr 

pembayaran dan 165 lembaga pelatihan ng 

menyediakan lebih dari 2.000 jn lthn. 

382. 15 

April 

2022 

Menaker Ida Yakin 

Pengusaha akan 

Bayar THR Secara 

Penuh - JogoBoyo 

#JagaNKRI 

Neutral Jogoboyo.com JogoBoyo.com, JAKARTA- Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meyakini para 

pengusaha akan membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) Idul Fitri 2022 secara penuh kepada 

pekerja/buruh. "Saya memiliki keyakinan penuh 

bahwa pembayaran THR itu akan bisa dilakukan 

oleh pengusaha seperti sebelum adanya 

pandemi Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," 

kata Ida dalam siaran persnya, Jumat 

(15/4/2022). Menteri Ida mengatakan, kondisi 

ekonomi lebih baik dibanding dua tahun 

sebelumnya. Ida menjelaskan, kondisi sudah 

jauh lebih baik dibandingkan dua tahun 

sebelumnya karena penyebaran Covid-19 sudah 

terkendali dan cakupan vaksinasi yang tinggi. 

383. 15 

April 

2022 

Aktivitas Fisik 

Pekerja Dinilai 

Mulai Meningkat 

Neutral Rrinews "Aktivitas kerja baik sektor formal maupun 

informal meningkat," ucapnya melalui 

konferensi pers di Jakarta, Jumat (15/4/2022). 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengutarakan, aktivitas pekerja atau 

buruh mulai meningkat secara fisik. Dengan 

demikian ia menyakini para pengusaha dapat 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan tahun 2022 secara penuh kepada 

pekerja. Kemudian ia juga menyinggung soal 

pulihnya kegiatan belajar mengajar, serta 

kelonggaran aktivitas masyarakat bepergian ke 

luar kota atau ke luar negeri. 

http://mpginews.id/pendaftar-kartu-prakerja-capai-159-juta-orang
http://mpginews.id/pendaftar-kartu-prakerja-capai-159-juta-orang
http://mpginews.id/pendaftar-kartu-prakerja-capai-159-juta-orang
http://mpginews.id/pendaftar-kartu-prakerja-capai-159-juta-orang
http://www.jogoboyo.com/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://www.jogoboyo.com/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://www.jogoboyo.com/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://www.jogoboyo.com/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://www.jogoboyo.com/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://rri.co.id/ekonomi/1425289/aktivitas-fisik-pekerja-dinilai-mulai-meningkat
http://rri.co.id/ekonomi/1425289/aktivitas-fisik-pekerja-dinilai-mulai-meningkat
http://rri.co.id/ekonomi/1425289/aktivitas-fisik-pekerja-dinilai-mulai-meningkat
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384. 15 

April 

2022 

THR Segera Cair! Ini 

Daftar Penerima 

dan yang Nggak 

Kebagian 

Negative Garuda-

news.com 

Lantas siapa saja yang pasti dan belum tentu 

dapat THR?. Di dalam ayat 1 dijelaskan pekerja 

yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan 

mengalami pemutusan hubungan kerja 

terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya 

Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. 

"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," 

demikian informasi dari Instagram @kemnaker 

dikutip detikcom. "THR Keagamaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 

sesuai dengan Hari Raya Keagamaan masing-

masing Pekerja/Buruh, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan kesepakatan Pengusaha dan 

Pekerja/Buruh yang dituangkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian 

kerja bersama," demikian dikutip dalam Pasal 5 

ayat 3. 

385. 15 

April 

2022 

Perekonomian 

Indonesia 

Membaik, 

Perusahaan 

Diyakini Berikan 

THR Penuh 

Positive Tinta Hijau Senada dengan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) yang menyatakan bahwa 

keyakinan itu mengingat kondisi perekonomian 

Indonesia saat ini sudah membaik, jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh 

perusahaan kepada pekerja atau buruh bakal 

diberikan secara penuh, seperti halnya sebelum 

ada pandemi covid19. Demikian disampaikan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah,seperti ditulis melalui keterangan 

resmi. "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid19," kata Menaker Ida Fauziyah Jumat 

(15/4/2022) dilansir dilaman JPNN. 

386. 15 

April 

2022 

Menaker Ida Yakin 

Pengusaha akan 

Bayar THR Secara 

Penuh 

Neutral Kompasjakarta.c

om 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meyakini para 

pengusaha akan membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) Idul Fitri 2022 secara penuh kepada 

pekerja/buruh. "Saya memiliki keyakinan penuh 

bahwa pembayaran THR itu akan bisa dilakukan 

http://www.garuda-news.com/thr-segera-cair-ini-daftar-penerima-dan-yang-nggak-kebagian-79656.html
http://www.garuda-news.com/thr-segera-cair-ini-daftar-penerima-dan-yang-nggak-kebagian-79656.html
http://www.garuda-news.com/thr-segera-cair-ini-daftar-penerima-dan-yang-nggak-kebagian-79656.html
http://www.garuda-news.com/thr-segera-cair-ini-daftar-penerima-dan-yang-nggak-kebagian-79656.html
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ragam/35414-perekonomian-indonesia-membaik%2C-perusahaan-diyakini-berikan-thr-penuh
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ragam/35414-perekonomian-indonesia-membaik%2C-perusahaan-diyakini-berikan-thr-penuh
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ragam/35414-perekonomian-indonesia-membaik%2C-perusahaan-diyakini-berikan-thr-penuh
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ragam/35414-perekonomian-indonesia-membaik%2C-perusahaan-diyakini-berikan-thr-penuh
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ragam/35414-perekonomian-indonesia-membaik%2C-perusahaan-diyakini-berikan-thr-penuh
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ragam/35414-perekonomian-indonesia-membaik%2C-perusahaan-diyakini-berikan-thr-penuh
http://kompasjakarta.com/2022/04/15/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://kompasjakarta.com/2022/04/15/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://kompasjakarta.com/2022/04/15/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://kompasjakarta.com/2022/04/15/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
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oleh pengusaha seperti sebelum adanya 

pandemi Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," 

kata Ida dalam siaran persnya, Jumat 

(15/4/2022). Menteri Ida mengatakan, kondisi 

ekonomi lebih baik dibanding dua tahun 

sebelumnya. Gejala Long Covid Bisa Terasa 

Memburuk Setelah Aktivitas Fisik atau Mental 

Pertama Kalinya Pangeran Harry dan Meghan 

kunjungi Ratu Elizabeth Sejak Pindah ke AS Jadi 

Brand Ambassador Investasi Bodong DNA Pro, 

Ini Bayaran yang Diterima Ivan Gunawan. 

387. 15 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR Secara 

Penuh 

Neutral Kompasjakarta.c

om 

"Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

COVID-19 (THR dibayar secara penuh)," ujar 

Menaker dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Jumat (15/4/2022). 

Keyakinan itu berasal dari kondisi perekonomian 

yang kian membaik. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 secara penuh 

kepada pekerja/buruh. Ini mengingat kondisi 

perekonomian saat ini jauh lebih baik 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

388. 15 

April 

2022 

SH+E Magazine: 

Kegiatan Baik di 

Bulan yang Baik 

Positive Kompasjakarta.c

om 

SH E Magazine: Makin Banyak Perempuan Jadi 

Supir Truk. SH E Magazine: Berani Buka Bisnis di 

Tengah Pandemi. SH E Magazine: Dokter 

Pelestari Hutan. SH E Magazine: Usaha Milik 

Perempuan. 

389. 15 

April 

2022 

Dewan Ingatkan 

Perusahaan Bayar 

THR Tepat Waktu 

Positive Kalteng Ekspres Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya, Jumatni 

mengingatkan pihak perusahaan agar membayar 

penuh THR karyawan sesuai dengan aturan 

pemerintah yakni Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR 

Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh. "Tentu 

kami mendukung kebijakan pemerintah yang 

mewajibkan perusahaan membayar penuh THR 

pada karyawan atau pekerja,"ungkap Jumatni, 

Jumat (15/4). Karena itu, perusahaan, khususnya 

yang ada di Kota Palangka Raya agar dapat 

mempersiapkan pembayaran THR untuk 

http://kompasjakarta.com/2022/04/15/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://kompasjakarta.com/2022/04/15/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://kompasjakarta.com/2022/04/15/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://kompasjakarta.com/2022/04/15/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://kompasjakarta.com/2022/04/15/she-magazine-kegiatan-baik-di-bulan-yang-baik
http://kompasjakarta.com/2022/04/15/she-magazine-kegiatan-baik-di-bulan-yang-baik
http://kompasjakarta.com/2022/04/15/she-magazine-kegiatan-baik-di-bulan-yang-baik
http://kaltengekspres.com/2022/04/dewan-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-tepat-waktu
http://kaltengekspres.com/2022/04/dewan-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-tepat-waktu
http://kaltengekspres.com/2022/04/dewan-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-tepat-waktu
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karyawan atau pekerjaannya. "Ibarat kata tidak 

ada alasan lagi untuk memangkas THR. 

390. 15 

April 

2022 

Ini Alasan Menaker 

Yakin Pengusaha 

Bakal Bayar THR 

secara Penuh - The 

Poster Style 

Neutral Theposterstyle.c

om 

( Menaker ), Ida Fauziyah yakin para pengusaha 

akan membayar Tunjangan Hari Raya ( THR ) 

keagamaan 2022 secara penuh. "Saya memiliki 

keyakinan penuh bahwa pembayaran THR itu 

akan bisa dilakukan oleh pengusaha seperti 

sebelum adanya pandemi Covid-19 (THR dibayar 

secara penuh)," ucap Ida di Jakarta pada Kamis, 

(14/4/2022). Menurut Ida, Pemerintah 

Indonesia cukup mampu berhasil 

mengendalikan penyebaran Covid-19 dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster. 

Ini berdampak positif terhadap normalisasi 

aktivitas masyarakat. 

391. 15 

April 

2022 

Ini Alasan Menaker 

Yakin Pengusaha 

Bakal Bayar THR 

secara Penuh 

Neutral Suara.com ( Menaker ), Ida Fauziyah yakin para pengusaha 

akan membayar Tunjangan Hari Raya ( THR ) 

keagamaan 2022 secara penuh. "Saya memiliki 

keyakinan penuh bahwa pembayaran THR itu 

akan bisa dilakukan oleh pengusaha seperti 

sebelum adanya pandemi Covid-19 (THR dibayar 

secara penuh)," ucap Ida di Jakarta pada Kamis, 

(14/4/2022). Ini berdampak positif terhadap 

normalisasi aktivitas masyarakat. Normalisasi 

aktivitas masyarakat tersebut ditandai dengan 

meningkatnya aktivitas pekerja/buruh yang 

bekerja secara offline pada aktivitas usaha, baik 

sektor formal maupun informal; pulihnya 

kegiatan belajar mengajar; dan kelonggaran 

aktivitas masyarakat yang bepergian ke luar kota 

atau ke luar negeri. 

392. 15 

April 

2022 

Disnakertrans 

Sulteng minta 

pekerja melapor 

jika tidak 

mendapat THR 

Neutral Antara - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah 

(Sulteng) meminta para pekerja melapor jika 

tidak mendapat tunjangan hari raya (THR) dari 

perusahaan tempatnya bekerja. Kepala Bidang 

Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans 

Sulteng Joko Pranowo mengatakan pihaknya 

menyediakan nomor pelaporan THR untuk enam 

daerah yang dapat dihubungi mulai Senin (18/4). 

Ia menyebut saat ini tercatat hampir 700 

perusahaan skala menengah dan atas di Sulteng 

yang wajib membayarkan THR kepada 

http://theposterstyle.com/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://theposterstyle.com/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://theposterstyle.com/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://theposterstyle.com/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://theposterstyle.com/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.suara.com/bisnis/2022/04/15/230432/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.suara.com/bisnis/2022/04/15/230432/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.suara.com/bisnis/2022/04/15/230432/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.suara.com/bisnis/2022/04/15/230432/ini-alasan-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.antaranews.com/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://www.antaranews.com/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://www.antaranews.com/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://www.antaranews.com/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://www.antaranews.com/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
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pekerjanya. THR wajib diberikan kepada pekerja 

yang telah bekerja secara terus-menerus 

minimal selama lebih dari satu bulan. 

393. 15 

April 

2022 

Disnakertrans 

Sulteng minta 

pekerja melapor 

jika tidak 

mendapat THR 

Neutral Antara Sulteng Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah 

(Sulteng) meminta para pekerja melapor jika 

tidak mendapat tunjangan hari raya (THR) dari 

perusahaan tempatnya bekerja. Kepala Bidang 

Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans 

Sulteng Joko Pranowo mengatakan pihaknya 

menyediakan nomor pelaporan THR untuk enam 

daerah yang dapat dihubungi mulai Senin (18/4). 

Ia menyebut saat ini tercatat hampir 700 

perusahaan skala menengah dan atas di Sulteng 

yang wajib membayarkan THR kepada 

pekerjanya. "Untuk di Kota Palu dapat melapor 

ke nomor 085256617033 dan 085394276500. 

394. 15 

April 

2022 

Disnakertrans 

Sulteng minta 

pekerja melapor 

jika tidak 

mendapat THR 

Neutral Antara Papua Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah 

(Sulteng) meminta para pekerja melapor jika 

tidak mendapat tunjangan hari raya (THR) dari 

perusahaan tempatnya bekerja. Kepala Bidang 

Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans 

Sulteng Joko Pranowo mengatakan pihaknya 

menyediakan nomor pelaporan THR untuk enam 

daerah yang dapat dihubungi mulai Senin (18/4). 

Ia menyebut saat ini tercatat hampir 700 

perusahaan skala menengah dan atas di Sulteng 

yang wajib membayarkan THR kepada 

pekerjanya. "Untuk di Kota Palu dapat melapor 

ke nomor 085256617033 dan 085394276500. 

395. 15 

April 

2022 

Disnakertrans 

Sulteng minta 

pekerja melapor 

jika tidak 

mendapat THR 

Neutral Antara Riau Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah 

(Sulteng) meminta para pekerja melapor jika 

tidak mendapat tunjangan hari raya (THR) dari 

perusahaan tempatnya bekerja. Kepala Bidang 

Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans 

Sulteng Joko Pranowo mengatakan pihaknya 

menyediakan nomor pelaporan THR untuk enam 

daerah yang dapat dihubungi mulai Senin (18/4). 

Ia menyebut saat ini tercatat hampir 700 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2824417/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tidak-mendapat-thr
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perusahaan skala menengah dan atas di Sulteng 

yang wajib membayarkan THR kepada 

pekerjanya. "Untuk di Kota Palu dapat melapor 

ke nomor 085256617033 dan 085394276500. 

396. 15 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bayar 

THR Tanpa Dicicil, 

Ini Alasannya 

Positive Garuda-

news.com 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah yakin bahwa para pengusaha akan 

membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2022 

secara penuh kepada pegawainya. "Ini indikasi 

yang bagi kami, kami menyakini (THR dibayar 

penuh) dan pada akhirnya mendorong kepada 

perusahaan agar dapat membayar THR 

Keagamaan sesuai dengan Surat Edaran yang 

telah saya terbitkan," tambah Ida. "Saya 

memiliki keyakinan penuh bahwa pembayaran 

THR itu akan bisa dilakukan oleh pengusaha 

seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 (THR 

dibayar secara penuh)," kata Ida melalui siaran 

pers, dikutip Jumat (15/4/2022). Dijelaskannya, 

keyakinan tersebut dilandasi oleh kondisi 

perekonomian saat ini yang sudah jauh lebih 

baik dibandingkan dengan periode pelaksanaan 

THR dua tahun sebelumnya. 

397. 15 

April 

2022 

Jika Tak Dapat THR, 

Pekerja di Sulawesi 

Tengah Bisa Lapor 

ke Dinakertrans | 

Pilar.ID 

Negative Pilar Menjelang datangnya Hari Raya Lebaran 2022 

ini, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah 

berusaha memastikan agar para pekerja di 

lingkungan mereka bisa mendapatkan THR 

sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

Mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) 

merupakan salah satu hak pekerja yang harus 

dipenuhi oleh perusahaan tempatnya bekerja. 

Sehingga, ketika hak tersebut tidak dipenuhi, 

para pekerja memiliki hak untuk menuntut dan 

meminta haknya tersebut. Saslah satu upaya 

yang dilakukan Disnakertrans untuk memantau 

dan memastikan semua pekerja di wilayahnya 

mendapatkan THR adalah dengan menyediakan 

nomor pengaduan. 

398. 15 

April 

2022 

DPRD Penajam 

Paser Utara Siap 

Terima Pengaduan 

THR 

Positive Infoindonesia.id PENAJAM- Komisi I DPRD Kabupaten Penajam 

Paser Utara, Kalimantan Timur, siap menerima 

pengaduan dari karyawan menyangkut 

pembayaran Tunjangan Hari Raya Lebaran 2022. 

Wakil Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara, 

Irawan Heru Santoso, mengatakan, pihaknya 

http://www.garuda-news.com/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-tanpa-dicicil-ini-alasannya-79675.html
http://www.garuda-news.com/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-tanpa-dicicil-ini-alasannya-79675.html
http://www.garuda-news.com/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-tanpa-dicicil-ini-alasannya-79675.html
http://www.garuda-news.com/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-tanpa-dicicil-ini-alasannya-79675.html
http://www.pilar.id/jika-tak-dapat-thr-pekerja-di-sulawesi-tengah-bisa-lapor-ke-dinakertrans
http://www.pilar.id/jika-tak-dapat-thr-pekerja-di-sulawesi-tengah-bisa-lapor-ke-dinakertrans
http://www.pilar.id/jika-tak-dapat-thr-pekerja-di-sulawesi-tengah-bisa-lapor-ke-dinakertrans
http://www.pilar.id/jika-tak-dapat-thr-pekerja-di-sulawesi-tengah-bisa-lapor-ke-dinakertrans
http://www.pilar.id/jika-tak-dapat-thr-pekerja-di-sulawesi-tengah-bisa-lapor-ke-dinakertrans
http://www.infoindonesia.id/read/2022/04/15/14748/dprd-penajam-paser-utara-siap-terima-pengaduan-thr
http://www.infoindonesia.id/read/2022/04/15/14748/dprd-penajam-paser-utara-siap-terima-pengaduan-thr
http://www.infoindonesia.id/read/2022/04/15/14748/dprd-penajam-paser-utara-siap-terima-pengaduan-thr
http://www.infoindonesia.id/read/2022/04/15/14748/dprd-penajam-paser-utara-siap-terima-pengaduan-thr
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siap menerima pengaduan terkait hak karyawan 

dalam mendapatkan THR, baik THR yang tidak 

dibayarkan atau jumlahnya tidak sesuai aturan. 

"Komisi I siap menerima aduan dari karyawan 

apabila THR tidak diberikan perusahaan sesuai 

surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan," 

ujarnya di Penajam, Jumat (15/4/2022). 

Perusahaan yang beroperasi di Penajam Paser 

Utara diminta membayarkan THR kepada 

karyawan paling lambat tujuh hari sebelum Hari 

Raya Idulfitri 1443 Hijriah. 

399. 16 

April 

2022 

Liga Futsal Ketupat 

May Day 2022, 12 

Tim Bersaing 

Memperebutkan 

Piala Menaker 

Negative Moralriau.com Menyambut hari buruh Nasional atau May Day 1 

Mei 2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

menggelar Liga Futsal Ketupat May Day 2022, 

memperebutkan piala Mentri Tenaga Kerja 

(Menaker), 15-17 April, di lapangan Futsal Aero 

Sport Pekanbaru. Sebanyak 12 tim Futsal dari 

Perusahaan, Serikat Buruh dan Pekerja, 

dipastikan akan tampil mulai malam ini, di 

antaranya tim Futsal PT RAPP, PLN, Bank Riau 

Kepri, PTPN V, Angkasa Pura II, Asia Forestama, 

Serikat Pekerja Pertamina Hulu Rokan, KSBSI 

Riau, FSB Solidaritas Indonesia, SP Pertamina 

Blok Rokan, SP Perjuangan IKPP, dan SB Cahaya 

Indonesia. "Insha Allah malam ini Liga Futsal 

Ketupat May Day akan kita mulai. Tidak hanya di 

Riau tapi juga dari seluruh Provinsi menggelar 

Liga Futsal Ketupat May Day 2022. 

400. 16 

April 

2022 

Rakyat Menggugat 

Sepak Terjang LBP: 

Oligarki dan 

Investor China 

Merampok SDA 

Nikel Nasional 

Neutral Offshoreindones

ia.com 

Dominasi investor China dan oligarki dimulai 

saat pemerintah, melalui LBP, mempercepat 

larangan ekspor bijih nikel. Sebaliknya, melalui 

larangan ekspor dan pemaksaan harga rendah, 

LBP dan Jokowi justru membantu investor China 

dan oligarki dapat untung BESAR. "Sistem" LBP & 

Jokowi telah bekerja sangat baik bagi investor 

China/konglo. Selanjutnya, LBP telah pula 

bekerja efektif memasukkan TKA China ke 

Indonesia saat pandemi korona sedang marak. 

401. 16 

April 

2022 

THR Tidak Dibayar? 

Buka Aja 

Pengaduan THR 

Melalui 

poskothr.kemnaker

.go.id, Ini Cara 

Negative Beritasubang.pik

iran-rakyat.com 

Atau ada sengketa terkait THR, ada banyak jalur 

terkait Pengaduan THR yang disediakan oleh 

Kementrian Ketenagakerjaan RI. Pertama, 

Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Dinas yang 

membidangi Ketenagakerjaan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota menyediakan layanan 

http://moralriau.com/liga-futsal-ketupat-may-day-2022-12-tim-bersaing-memperebutkan-piala-menaker
http://moralriau.com/liga-futsal-ketupat-may-day-2022-12-tim-bersaing-memperebutkan-piala-menaker
http://moralriau.com/liga-futsal-ketupat-may-day-2022-12-tim-bersaing-memperebutkan-piala-menaker
http://moralriau.com/liga-futsal-ketupat-may-day-2022-12-tim-bersaing-memperebutkan-piala-menaker
http://moralriau.com/liga-futsal-ketupat-may-day-2022-12-tim-bersaing-memperebutkan-piala-menaker
http://offshoreindonesia.com/read/1679/Rakyat-Menggugat-Sepak-Terjang-LBP-Oligarki-dan-Investor-China-Merampok-SDA-Nikel-Nasional
http://offshoreindonesia.com/read/1679/Rakyat-Menggugat-Sepak-Terjang-LBP-Oligarki-dan-Investor-China-Merampok-SDA-Nikel-Nasional
http://offshoreindonesia.com/read/1679/Rakyat-Menggugat-Sepak-Terjang-LBP-Oligarki-dan-Investor-China-Merampok-SDA-Nikel-Nasional
http://offshoreindonesia.com/read/1679/Rakyat-Menggugat-Sepak-Terjang-LBP-Oligarki-dan-Investor-China-Merampok-SDA-Nikel-Nasional
http://offshoreindonesia.com/read/1679/Rakyat-Menggugat-Sepak-Terjang-LBP-Oligarki-dan-Investor-China-Merampok-SDA-Nikel-Nasional
http://offshoreindonesia.com/read/1679/Rakyat-Menggugat-Sepak-Terjang-LBP-Oligarki-dan-Investor-China-Merampok-SDA-Nikel-Nasional
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334265169/thr-tidak-dibayar-buka-aja-pengaduan-thr-melalui-poskothrkemnakergoid-ini-cara-laporkan-perusahaan-nakal
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334265169/thr-tidak-dibayar-buka-aja-pengaduan-thr-melalui-poskothrkemnakergoid-ini-cara-laporkan-perusahaan-nakal
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334265169/thr-tidak-dibayar-buka-aja-pengaduan-thr-melalui-poskothrkemnakergoid-ini-cara-laporkan-perusahaan-nakal
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334265169/thr-tidak-dibayar-buka-aja-pengaduan-thr-melalui-poskothrkemnakergoid-ini-cara-laporkan-perusahaan-nakal
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334265169/thr-tidak-dibayar-buka-aja-pengaduan-thr-melalui-poskothrkemnakergoid-ini-cara-laporkan-perusahaan-nakal
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334265169/thr-tidak-dibayar-buka-aja-pengaduan-thr-melalui-poskothrkemnakergoid-ini-cara-laporkan-perusahaan-nakal
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Laporkan 

Perusahaan Nakal 

Konsultasi dan Pengaduan THR Keagamaan 

Tahun 2022 melalui aplikasi SIAP KERJA. Layanan 

ini memberikan pelayanan kepada 

pekerja/buruh dan pengusaha dalam 

pelaksanaan pembayaraan THR Keagamaan, 

sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan 

nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 

tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. Adapun link Buku 

Panduan Pengaduan Posko THR 2022 dari 

Kemnaker ada di LINK INI. 

402. 16 

April 

2022 

Update THR 2022: 

Kemenaker 

Ingatkan Ada 

Sanksi Jika 

Perusahaan Tidak 

Bayar THR Sesuai 

Ketentuan UU 

Negative Beritasubang.pik

iran-rakyat.com 

Sanksi ini tertera pada PP Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan, yang mengatakan ada 

sanksi administratif bagi yang tidak 

melaksanakan pembayaran THR sesuai 

ketentuan. Sebagai catatan, Kemenaker telah 

membentuk posko THR 2022 yang dapat diakses 

secara virtual untuk menampung aduan dari 

pekerja dan pengusaha terkait pembayaran THR 

pada tahun ini. Posko THR 2022 diperkuat oleh 

Surat Edaran Nomor M/1/HK.04/IV/2022 

tentang Pelaksanaan Pemberian THR 

Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan yang diteken Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pada 6 

April 2022. Para pemberi kerja, alias employer, 

terutama untuk perusahaan, diperingatkan oleh 

Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait 

sanksi jika mereka tidak melakukan pembayaran 

tunjangan hari raya (THR 2022) sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

403. 16 

April 

2022 

THR Tidak Dibayar? 

Ada Posko THR 

2022, Link 

Pengaduan 

Berbasis Web 

untuk Kawal 

Pembayaran 

Tunjangan Hari 

Raya 

Positive Beritasubang.pik

iran-rakyat.com 

Untuk yang merasa perusahaannya tidak 

mengikuti aturan terkait pembayaran Tunjangan 

Hari Raya, atau THR, bisa mengangkat telepon 

dan membuka link yang disediakan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini. 

Kemnaker giat 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. Adanya kanal Posko THR 

berbasis situs itu tidak hanya menjadi sarana 

http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334265169/thr-tidak-dibayar-buka-aja-pengaduan-thr-melalui-poskothrkemnakergoid-ini-cara-laporkan-perusahaan-nakal
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334265169/thr-tidak-dibayar-buka-aja-pengaduan-thr-melalui-poskothrkemnakergoid-ini-cara-laporkan-perusahaan-nakal
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/seputar-subang/pr-1334263679/update-thr-2022-kemenaker-ingatkan-ada-sanksi-jika-perusahaan-tidak-bayar-thr-sesuai-ketentuan-uu
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/seputar-subang/pr-1334263679/update-thr-2022-kemenaker-ingatkan-ada-sanksi-jika-perusahaan-tidak-bayar-thr-sesuai-ketentuan-uu
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/seputar-subang/pr-1334263679/update-thr-2022-kemenaker-ingatkan-ada-sanksi-jika-perusahaan-tidak-bayar-thr-sesuai-ketentuan-uu
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/seputar-subang/pr-1334263679/update-thr-2022-kemenaker-ingatkan-ada-sanksi-jika-perusahaan-tidak-bayar-thr-sesuai-ketentuan-uu
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/seputar-subang/pr-1334263679/update-thr-2022-kemenaker-ingatkan-ada-sanksi-jika-perusahaan-tidak-bayar-thr-sesuai-ketentuan-uu
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/seputar-subang/pr-1334263679/update-thr-2022-kemenaker-ingatkan-ada-sanksi-jika-perusahaan-tidak-bayar-thr-sesuai-ketentuan-uu
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/seputar-subang/pr-1334263679/update-thr-2022-kemenaker-ingatkan-ada-sanksi-jika-perusahaan-tidak-bayar-thr-sesuai-ketentuan-uu
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334263662/thr-tidak-dibayar-ada-posko-thr-2022-link-pengaduan-berbasis-web-untuk-kawal-pembayaran-tunjangan-hari-raya
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334263662/thr-tidak-dibayar-ada-posko-thr-2022-link-pengaduan-berbasis-web-untuk-kawal-pembayaran-tunjangan-hari-raya
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334263662/thr-tidak-dibayar-ada-posko-thr-2022-link-pengaduan-berbasis-web-untuk-kawal-pembayaran-tunjangan-hari-raya
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334263662/thr-tidak-dibayar-ada-posko-thr-2022-link-pengaduan-berbasis-web-untuk-kawal-pembayaran-tunjangan-hari-raya
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334263662/thr-tidak-dibayar-ada-posko-thr-2022-link-pengaduan-berbasis-web-untuk-kawal-pembayaran-tunjangan-hari-raya
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334263662/thr-tidak-dibayar-ada-posko-thr-2022-link-pengaduan-berbasis-web-untuk-kawal-pembayaran-tunjangan-hari-raya
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334263662/thr-tidak-dibayar-ada-posko-thr-2022-link-pengaduan-berbasis-web-untuk-kawal-pembayaran-tunjangan-hari-raya
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334263662/thr-tidak-dibayar-ada-posko-thr-2022-link-pengaduan-berbasis-web-untuk-kawal-pembayaran-tunjangan-hari-raya
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334263662/thr-tidak-dibayar-ada-posko-thr-2022-link-pengaduan-berbasis-web-untuk-kawal-pembayaran-tunjangan-hari-raya
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bagi pekerja untuk mengadukan permasalahan 

THR. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, 

Rabu, 13 April 2022, 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. 

404. 16 

April 

2022 

Sebelum 1 Mei, 

Hukatan KSBSI 

Provinsi Jambi 

Minta Keluarkan 

Surat Tertulis 

Kembali 

Berlakukan 

Permenaker No. 19 

Tahun 2015 

Neutral Halo Jambi Federasi Hukatan KSBSI Provinsi Jambi meminta 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia (Menaker RI) untuk mengeluarkan 

keputusan secara tertulis bahwa tidak akan 

memberlakukan UU Permenaker nomor 2 Tahun 

2022. Ketua Koordinator daerah Federasi 

Hukatan KSBSI Provinsi Jambi, Masta Aritonang 

mengatakan pihaknya khawatir jika tidak ada 

keputusan tertulis dari Menaker maka 

Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu akan 

segera diterapkan. Tapi itu hanya sekadar 

statement tidak bisa dipegang," ujarnya, saat 

mengadakan buka puasa bersama Federasi 

Hukatan KSBSI Provinsi Jambi di Pujasera, Kota 

Jambi. Sabtu (16/4/2022). Maka dari itu, 

Federasi Hukatan KSBSI Provinsi Jambi 

mendesak Menaker mengeluarkan keputusan 

tertulis agar tetap menggunakan peraturan lama 

dan tidak memakai Permenaker nomor 2 tahun 

2022. 

405. 16 

April 

2022 

Menaker yakin 

pengusaha bakal 

bayar THR secara 

penuh 

Neutral Kata Kini Dalam keterangan tertulis yang diterima di 

Jakarta, Jumat, Menaker berujar, "Saya memiliki 

keyakinan penuh bahwa pembayaran THR itu 

akan bisa dilakukan oleh pengusaha seperti 

sebelum adanya pandemi Covid-19 (THR dibayar 

secara penuh)," ujarnya. Mengingat kondisi 

perekonomian saat ini yang sudah jauh lebih 

baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR dua 

tahun sebelumnya imbas pandemi Covid-19, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 secara penuh 

kepada pekerja/buruh. "Ini indikasi bagi kami, 

kami menyakini (THR dibayar penuh) dan pada 

http://halojambi.id/index.php/nasional/9588-sebelum-1-mei-hukatan-ksbsi-provinsi-jambi-minta-keluarkan-surat-tertulis-kembali-berlakukan-permenaker-no-19-tahun-2015
http://halojambi.id/index.php/nasional/9588-sebelum-1-mei-hukatan-ksbsi-provinsi-jambi-minta-keluarkan-surat-tertulis-kembali-berlakukan-permenaker-no-19-tahun-2015
http://halojambi.id/index.php/nasional/9588-sebelum-1-mei-hukatan-ksbsi-provinsi-jambi-minta-keluarkan-surat-tertulis-kembali-berlakukan-permenaker-no-19-tahun-2015
http://halojambi.id/index.php/nasional/9588-sebelum-1-mei-hukatan-ksbsi-provinsi-jambi-minta-keluarkan-surat-tertulis-kembali-berlakukan-permenaker-no-19-tahun-2015
http://halojambi.id/index.php/nasional/9588-sebelum-1-mei-hukatan-ksbsi-provinsi-jambi-minta-keluarkan-surat-tertulis-kembali-berlakukan-permenaker-no-19-tahun-2015
http://halojambi.id/index.php/nasional/9588-sebelum-1-mei-hukatan-ksbsi-provinsi-jambi-minta-keluarkan-surat-tertulis-kembali-berlakukan-permenaker-no-19-tahun-2015
http://halojambi.id/index.php/nasional/9588-sebelum-1-mei-hukatan-ksbsi-provinsi-jambi-minta-keluarkan-surat-tertulis-kembali-berlakukan-permenaker-no-19-tahun-2015
http://halojambi.id/index.php/nasional/9588-sebelum-1-mei-hukatan-ksbsi-provinsi-jambi-minta-keluarkan-surat-tertulis-kembali-berlakukan-permenaker-no-19-tahun-2015
http://halojambi.id/index.php/nasional/9588-sebelum-1-mei-hukatan-ksbsi-provinsi-jambi-minta-keluarkan-surat-tertulis-kembali-berlakukan-permenaker-no-19-tahun-2015
http://www.katakini.com/artikel/64332/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.katakini.com/artikel/64332/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.katakini.com/artikel/64332/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.katakini.com/artikel/64332/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
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akhirnya mendorong kepada perusahaan agar 

dapat membayar THR Keagamaan sesuai dengan 

Surat Edaran yang telah saya terbitkan," ujar Ida. 

Normalisasi aktivitas masyarakat tersebut 

ditandai dengan meningkatnya aktivitas 

pekerja/buruh yang bekerja secara offline pada 

aktivitas usaha, baik sektor formal maupun 

informal. 

406. 16 

April 

2022 

10 Tips Agar Cepat 

Dapat Kerja, Yuk 

Dicoba! 

Neutral Idx Channel Ini 10 tips agar cepat mendapat pekerjaan patut 

dicoba. Dikutip dari akun Instagram resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, ada 

10 tips yang bisa dilakukan agar cepat mendapat 

pekerjaan. Berikut 10 tips yang bisa dilakukan 

agar cepat mendapat pekerjaan:. Mencari 

pekerjaan bukanlah suatu hal yang mudah. 

407. 16 

April 

2022 

Aktivitas Pekerja 

Offline Sudah 

Meningkat, 

Menaker Pede 

Perusahaan Bakal 

Bayar THR Penuh 

Positive Voi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah optimistis perusahaan bakal membayar 

tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2022 kepada 

para pekerjanya secara penuh tanpa dicicil 

apalagi ditunda. "Saya memiliki keyakinan penuh 

bahwa pembayaran THR itu akan bisa dilakukan 

oleh pengusaha seperti sebelum adanya 

pandemi COVID-19 (THR dibayar secara penuh)," 

ujar Menaker dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat 15 

April. Menaker menyatakan keyakinannya 

tersebut mengingat kondisi perekonomian saat 

ini yang sudah jauh lebih baik dibandingkan 

dengan pelaksanaan THR dua tahun sebelumnya 

imbas pandemi COVID-19. "Hal tersebut dapat 

dilihat dari kemampuan kita, keberhasilan kita 

mengendalikan penyebaran COVID-19 dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster. 

408. 16 

April 

2022 

Jelang Lebaran 

Disnakertrans 

Kabupaten 

Kuningan Buka 

Posko Pengaduan 

Pembayaran THR 

Negative Kuningan Religi Demikian dikatakan Kadisnakertrans Kabupaten 

Kuningan, Dr Carlan saat ditemui di ruang 

kerjanya, Jum'at (15/4). Disebutkan, 

Disnakertrans Kabupaten Kuningan telah 

mengeluarkan surat himbauan sejak tanggal 11 

April kepada pimpinan perusahaan terkait 

kewajiban pemenuhan hak-hak THR keagamaan 

bagi pegawainya. Untuk pelayanan di posko 

tersebut, Disnakertrans Kabupaten Kuningan 

telah membentuk tim penyelesaian sengketa 

antara karyawan dan perusahaan. Dua pekan 

http://www.idxchannel.com/milenomic/10-tips-agar-cepat-dapat-kerja-yuk-dicoba
http://www.idxchannel.com/milenomic/10-tips-agar-cepat-dapat-kerja-yuk-dicoba
http://www.idxchannel.com/milenomic/10-tips-agar-cepat-dapat-kerja-yuk-dicoba
http://voi.id/berita/158156/aktivitas-pekerja-offline-sudah-meningkat-menaker-pede-perusahaan-bakal-bayar-thr-penuh
http://voi.id/berita/158156/aktivitas-pekerja-offline-sudah-meningkat-menaker-pede-perusahaan-bakal-bayar-thr-penuh
http://voi.id/berita/158156/aktivitas-pekerja-offline-sudah-meningkat-menaker-pede-perusahaan-bakal-bayar-thr-penuh
http://voi.id/berita/158156/aktivitas-pekerja-offline-sudah-meningkat-menaker-pede-perusahaan-bakal-bayar-thr-penuh
http://voi.id/berita/158156/aktivitas-pekerja-offline-sudah-meningkat-menaker-pede-perusahaan-bakal-bayar-thr-penuh
http://voi.id/berita/158156/aktivitas-pekerja-offline-sudah-meningkat-menaker-pede-perusahaan-bakal-bayar-thr-penuh
http://www.kuninganreligi.com/2022/04/jelang-lebaran-disnakertrans-kabupaten.html
http://www.kuninganreligi.com/2022/04/jelang-lebaran-disnakertrans-kabupaten.html
http://www.kuninganreligi.com/2022/04/jelang-lebaran-disnakertrans-kabupaten.html
http://www.kuninganreligi.com/2022/04/jelang-lebaran-disnakertrans-kabupaten.html
http://www.kuninganreligi.com/2022/04/jelang-lebaran-disnakertrans-kabupaten.html
http://www.kuninganreligi.com/2022/04/jelang-lebaran-disnakertrans-kabupaten.html
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menjelang tibanya Hari Raya Idul Fitri 1443 H, 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kuningan membuka posko pengaduan bagi para 

karyawan yang tak dipenuhi hak-hak Tunjangan 

Hari Raya (THR) oleh perusahaan tempatnya 

bekerja. 

409. 16 

April 

2022 

SELAMAT BSU 

Subsidi Gaji Rp 1 

Juta Cair Jika 

Terima Notifikasi 

Khusus Ini, Cek 

Rekening Segera - 

Kendalku 

Neutral Kendalku.com Informasi tanda notifikasi dapat bantuan BSU 

Subsidi Gaji Rp 1 juta apa saja telah dirangkum 

lengkap bagi Anda semuanya. Pemerintah telah 

mengumumkan bahwa bantuan BSU Subsidi Gaji 

akan dilanjutkan pada tahun 2022. KENDALKU- 

Selamat BLT Subsidi gaji Rp 1 juta cair jika Anda 

mendapatkan notifikasi khusus ini yang wajib 

diketahui. Simak apa saja tanda dapat bantuan 

BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta dari 

pemerintah bisa cek di artikel ini. 

410. 16 

April 

2022 

THR Segera Cair! Ini 

Daftar Penerima 

dan yang Nggak 

Kebagian 

Negative Detik Lantas siapa saja yang pasti dan belum tentu 

dapat THR?. Di dalam ayat 1 dijelaskan pekerja 

yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan 

mengalami pemutusan hubungan kerja 

terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya 

Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. 

"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," 

demikian informasi dari Instagram @kemnaker 

dikutip detikcom. "THR Keagamaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 

sesuai dengan Hari Raya Keagamaan masing-

masing Pekerja/Buruh, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan kesepakatan Pengusaha dan 

Pekerja/Buruh yang dituangkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian 

kerja bersama," demikian dikutip dalam Pasal 5 

ayat 3. 

411. 16 

April 

2022 

47 Buruh DFSK 

Menolak Di-PHK 

Sepihak, Pesangon 

Ditransfer Tanpa 

Perundingan 

Negative Garuda-

news.com 

Shutterstock. , Jakarta- Sebanyak 47 buruh 

pabrik mobil PT Sokonindo Automobile atau 

DFSK Indonesia menolak pemutusan hubungan 

kerja (PHK) sepihak yang diduga dilakukan oleh 

manajemen. Ilustrasi PHK. Federasi Serikat 

Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyatakan 

http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184266022/selamat-bsu-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-jika-terima-notifikasi-khusus-ini-cek-rekening-segera
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184266022/selamat-bsu-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-jika-terima-notifikasi-khusus-ini-cek-rekening-segera
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184266022/selamat-bsu-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-jika-terima-notifikasi-khusus-ini-cek-rekening-segera
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184266022/selamat-bsu-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-jika-terima-notifikasi-khusus-ini-cek-rekening-segera
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184266022/selamat-bsu-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-jika-terima-notifikasi-khusus-ini-cek-rekening-segera
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184266022/selamat-bsu-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-jika-terima-notifikasi-khusus-ini-cek-rekening-segera
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184266022/selamat-bsu-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-jika-terima-notifikasi-khusus-ini-cek-rekening-segera
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6035031/thr-segera-cair-ini-daftar-penerima-dan-yang-nggak-kebagian
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6035031/thr-segera-cair-ini-daftar-penerima-dan-yang-nggak-kebagian
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6035031/thr-segera-cair-ini-daftar-penerima-dan-yang-nggak-kebagian
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6035031/thr-segera-cair-ini-daftar-penerima-dan-yang-nggak-kebagian
http://www.garuda-news.com/47-buruh-dfsk-menolak-di-phk-sepihak-pesangon-ditransfer-tanpa-perundingan-79799.html
http://www.garuda-news.com/47-buruh-dfsk-menolak-di-phk-sepihak-pesangon-ditransfer-tanpa-perundingan-79799.html
http://www.garuda-news.com/47-buruh-dfsk-menolak-di-phk-sepihak-pesangon-ditransfer-tanpa-perundingan-79799.html
http://www.garuda-news.com/47-buruh-dfsk-menolak-di-phk-sepihak-pesangon-ditransfer-tanpa-perundingan-79799.html
http://www.garuda-news.com/47-buruh-dfsk-menolak-di-phk-sepihak-pesangon-ditransfer-tanpa-perundingan-79799.html
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para buruh tidak dilibatkan dalam perundingan 

PHK sebelumnya. "Bukti bahwa DFSK melakukan 

PHK secara sepihak, saat ini ke-47 orang buruh 

yang di PHK melakukan penolakan terhadap PHK 

yang dilakukan oleh perusahaan. 

412. 16 

April 

2022 

Bisa Dicoba, Ini Dia 

Empat Tips Atasi 

Stres Saat Bekerja 

Positive Idx Channel Dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan @kemnaker, ada empat tips 

yang bisa dilakukan untuk menghilangkan stres 

saat bekerja. Berikut empat tips untuk 

menghilangkan stres saat bekerja:. Setiap orang 

pasti ingin menikmati pekerjaan yang sedang 

dijalani saat ini. Pasalnya ketika menikmati 

pekerjaan, seseorang akan terhindar dari rasa 

stres. 

413. 16 

April 

2022 

Disnakertrans 

Sulteng minta 

pekerja melapor 

jika tak mendapat 

THR 

Neutral Antara Sulteng Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah 

(Sulteng) meminta para pekerja melapor jika 

tidak mendapat tunjangan hari raya (THR) dari 

perusahaan tempatnya bekerja. Kepala Bidang 

Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans 

Sulteng Joko Pranowo mengatakan pihaknya 

menyediakan nomor pelaporan THR untuk enam 

daerah yang dapat dihubungi mulai Senin. Ia 

menyebut saat ini tercatat hampir 700 

perusahaan skala menengah dan atas di Sulteng 

yang wajib membayarkan THR kepada 

pekerjanya. "Untuk di Kota Palu dapat melapor 

ke nomor 085256617033 dan 085394276500. 

414. 16 

April 

2022 

4 Fakta BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta 

Ditransfer ke 

Rekening Pekerja 

Positive Okezone Pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta dan 

masuk dalam kriteria penerima bantuan sosial 

mendapatkan BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta. 

Penyaluran BLT subsidi gaji Rp1 juta dikirim 

melalui rekening Himbara, yakni BRI, BNI, BTN 

dan Bank Mandiri. Okezone pun merangkum 

fakta-fakta menarik BLT subsidi gaji ditransfer ke 

pekerja, Sabtu (16/4/2022):. 1. Cek Dapat BLT 

Subsidi Gaji atau Tidak. 

415. 16 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bayar 

THR Tanpa Dicicil, 

Ini Alasannya 

Positive Detik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah yakin bahwa para pengusaha akan 

membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2022 

secara penuh kepada pegawainya. "Ini indikasi 

yang bagi kami, kami menyakini (THR dibayar 

http://www.idxchannel.com/milenomic/bisa-dicoba-ini-dia-empat-tips-atasi-stres-saat-bekerja
http://www.idxchannel.com/milenomic/bisa-dicoba-ini-dia-empat-tips-atasi-stres-saat-bekerja
http://www.idxchannel.com/milenomic/bisa-dicoba-ini-dia-empat-tips-atasi-stres-saat-bekerja
http://sulteng.antaranews.com/berita/245465/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tak-mendapat-thr
http://sulteng.antaranews.com/berita/245465/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tak-mendapat-thr
http://sulteng.antaranews.com/berita/245465/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tak-mendapat-thr
http://sulteng.antaranews.com/berita/245465/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tak-mendapat-thr
http://sulteng.antaranews.com/berita/245465/disnakertrans-sulteng-minta-pekerja-melapor-jika-tak-mendapat-thr
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579581/4-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ditransfer-ke-rekening-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579581/4-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ditransfer-ke-rekening-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579581/4-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ditransfer-ke-rekening-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/04/15/320/2579581/4-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ditransfer-ke-rekening-pekerja
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034955/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-tanpa-dicicil-ini-alasannya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034955/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-tanpa-dicicil-ini-alasannya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034955/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-tanpa-dicicil-ini-alasannya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6034955/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-tanpa-dicicil-ini-alasannya
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penuh) dan pada akhirnya mendorong kepada 

perusahaan agar dapat membayar THR 

Keagamaan sesuai dengan Surat Edaran yang 

telah saya terbitkan," tambah Ida. "Saya 

memiliki keyakinan penuh bahwa pembayaran 

THR itu akan bisa dilakukan oleh pengusaha 

seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 (THR 

dibayar secara penuh)," kata Ida melalui siaran 

pers, dikutip Jumat (15/4/2022). Dijelaskannya, 

keyakinan tersebut dilandasi oleh kondisi 

perekonomian saat ini yang sudah jauh lebih 

baik dibandingkan dengan periode pelaksanaan 

THR dua tahun sebelumnya. 

416. 16 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR Secara 

Penuh 

Neutral Republika "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

COVID-19 (THR dibayar secara penuh)," ujar 

Menaker dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Jumat (15/4/2022). Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyakini para 

pengusaha akan membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) 2022 secara penuh kepada pekerja/buruh. 

Ini mengingat kondisi perekonomian saat ini 

jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. Ida menyatakan keyakinannya 

tersebut mengingat kondisi perekonomian saat 

ini yang sudah jauh lebih baik dibandingkan 

dengan pelaksanaan THR dua tahun sebelumnya 

imbas pandemi COVID-19. 

417. 16 

April 

2022 

THR dan Gaji 13 

PNS Cair, Menpan 

RB: Bentuk 

Apresiasi dalam 

Penanganan Covid-

19 

Positive Inews Portal Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 

diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), 

TNI, Polri, hingga Pensiunan. "Ini merupakan 

bentuk apresiasi daripada pemerintah 

khususnya Bapak Presiden dan Ibu Menteri 

Keuangan yang selama 2 tahun perkembangan 

dan dinamika seluruh aparatur baik pusat 

maupun daerah dengan memberikan kontribusi 

khususnya dalam penanganan Pandemi Covid-19 

yang tetap terus menggerakkan dan 

mengorganisir tidak hanya di lingkungan 

pemerintah ataupun PPK tapi juga 

menggerakkan mengorganisir masyarakat yang 

ada di lingkungannya," tegas Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

http://republika.co.id/berita/raeieq370/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://republika.co.id/berita/raeieq370/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://republika.co.id/berita/raeieq370/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://republika.co.id/berita/raeieq370/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.inews.id/news/nasional/thr-dan-gaji-13-pns-cair-menpan-rb-bentuk-apresiasi-dalam-penanganan-covid-19
http://www.inews.id/news/nasional/thr-dan-gaji-13-pns-cair-menpan-rb-bentuk-apresiasi-dalam-penanganan-covid-19
http://www.inews.id/news/nasional/thr-dan-gaji-13-pns-cair-menpan-rb-bentuk-apresiasi-dalam-penanganan-covid-19
http://www.inews.id/news/nasional/thr-dan-gaji-13-pns-cair-menpan-rb-bentuk-apresiasi-dalam-penanganan-covid-19
http://www.inews.id/news/nasional/thr-dan-gaji-13-pns-cair-menpan-rb-bentuk-apresiasi-dalam-penanganan-covid-19
http://www.inews.id/news/nasional/thr-dan-gaji-13-pns-cair-menpan-rb-bentuk-apresiasi-dalam-penanganan-covid-19
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Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dalam 

konferensi pers secara virtual, Sabtu 

(16/4/2022). Selain itu, Tjahjo mengatakan 

pemberian THR dan Gaji 13 ini bentuk upaya 

pemerintah untuk menjaga tingkat daya beli 

masyarakat di tengah goncangan ekonomi 

akibat pandemi Covid-19 selama 2 tahun 

terakhir ini. "Saya kira upaya pemberian THR 

termasuk Gaji 13 ini merupakan upaya 

pemerintah untuk menjaga tingkat daya beli 

seperti yang dijelaskan oleh Ibu Menteri 

Keuangan," kata Tjahjo. 

418. 16 

April 

2022 

Menaker Ida Yakin 

Pengusaha akan 

Bayar THR Secara 

Penuh 

Neutral Ihram.co.id REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meyakini para 

pengusaha akan membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) Idul Fitri 2022 secara penuh kepada 

pekerja/buruh. "Saya memiliki keyakinan penuh 

bahwa pembayaran THR itu akan bisa dilakukan 

oleh pengusaha seperti sebelum adanya 

pandemi Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," 

kata Ida dalam siaran persnya, Jumat 

(15/4/2022).. Menteri Ida mengatakan, kondisi 

ekonomi lebih baik dibanding dua tahun 

sebelumnya. Ida menjelaskan, kondisi sudah 

jauh lebih baik dibandingkan dua tahun 

sebelumnya karena penyebaran Covid-19 sudah 

terkendali dan cakupan vaksinasi yang tinggi. 

419. 16 

April 

2022 

Begini 2 Cara Cek 

Bantuan Subsidi 

Upah 2022 yang 

Cair Sebelum Idul 

Fitri 

Positive Kompasjakarta.c

om 

Lalu seperti apa cara cek Bantuan Subsidi Upah 

2022? Simak cara cek Bantuan Subsidi Upah 

2022 berikut ini. Sebelumnya pemerintah telah 

memberikan program Bantuan Subsidi Upah 

pada September 2021. Pemerintah kembali 

melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) bagi pekerja atau buruh dengan gaji di 

bawah Rp3,5 juta per bulan. 

420. 16 

April 

2022 

Pemerintah Awasi 

Pembayaran THR 

2022 

Positive Beritajabar.id Pemerintah melalui Kemenaker lakukan 

pengawasan ketat mengenai pembayaran 

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2022 

melalui Posko THR. Menjamin bahwa seluruh 

pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) pada 

tahun 2022 ini bisa tersalurkan ke para 

pekerja/buruh, Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan membuka Posko THR untuk 

melakukan pengawasan pelaksanaan 

http://ihram.republika.co.id/berita/rae6hg428/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://ihram.republika.co.id/berita/rae6hg428/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://ihram.republika.co.id/berita/rae6hg428/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://ihram.republika.co.id/berita/rae6hg428/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://kompasjakarta.com/2022/04/16/begini-2-cara-cek-bantuan-subsidi-upah-2022-yang-cair-sebelum-idul-fitri
http://kompasjakarta.com/2022/04/16/begini-2-cara-cek-bantuan-subsidi-upah-2022-yang-cair-sebelum-idul-fitri
http://kompasjakarta.com/2022/04/16/begini-2-cara-cek-bantuan-subsidi-upah-2022-yang-cair-sebelum-idul-fitri
http://kompasjakarta.com/2022/04/16/begini-2-cara-cek-bantuan-subsidi-upah-2022-yang-cair-sebelum-idul-fitri
http://kompasjakarta.com/2022/04/16/begini-2-cara-cek-bantuan-subsidi-upah-2022-yang-cair-sebelum-idul-fitri
http://beritajabar.id/pemerintah-awasi-pembayaran-thr-2022
http://beritajabar.id/pemerintah-awasi-pembayaran-thr-2022
http://beritajabar.id/pemerintah-awasi-pembayaran-thr-2022
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pembayaran. Pemerintah akan terus mengawasi 

pembayaran THR 2022 kepada para pekerja 

sesuai kewenangan yang berlaku. Ida Fauziyah 

selaku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

menyatakan bahwa Posko THR 2022 tersebut 

telah melibatkan berbagai unit teknis, bahkan 

termasuk akan memberikan jaminan layanan 

konsultasi penyaluran THR serta penegakan 

hukumnya. 

421. 16 

April 

2022 

Menaker Ida Yakin 

Pengusaha akan 

Bayar THR Secara 

Penuh 

Neutral Harian Aceh "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaranitu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," kata Ida 

dalam siaran persnya, Jumat (15/4/2022). Ida 

menjelaskan, kondisi sudah jauh lebih baik 

dibandingkan dua tahun sebelumnya karena 

penyebaran Covid-19 sudah terkendali dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi. Ida menjelaskan, 

akselerasi pemulihan ekonomi tahun 2022 juga 

telah mendorong perbaikan pada indikator 

sektor riil di awal tahun ini. Menteri 

Ketenagakerjaanmeyakini para pengusaha akan 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 

2022 secara penuh kepada pekerja/buruh. 

422. 16 

April 

2022 

BSU April 2022, Cek 

Penerima di 

sso.bpjsketenagake

rjaan.go.id - 

Kendalku 

Neutral Kendalku.com KENDALKU- BLT Subsidi gaji Rp 1 juta segera 

dicairkan April 2022 jika Anda mendapatkan 

notifikasi khusus ini yang wajib diketahui. "Oleh 

karena itu, tujuan dari BSU ini selain melindungi 

dan mempertahankan kemampuan ekonomi 

pekerja /buruh, juga diharapkan dapat 

meningkatkan daya beli masyarakat sehingga 

mengungkit pertumbuhan ekonomi," kata 

dilansir dari Antara News Rabu 6 April 2022. 

Simak apa saja tanda dapat bantuan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan Rp 1 juta dari pemerintah bisa 

cek di artikel ini. Informasi tanda notifikasi dapat 

bantuan BSU Subsidi Gaji Rp 1 juta apa saja telah 

dirangkum lengkap bagi Anda semuanya. 

423. 16 

April 

2022 

Pede-nya Menaker 

Para Pengusaha 

Bakal Bayar THR 

Secara Penuh 

Neutral Warta Ekonomi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah yakin para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2022 

secara penuh. "Ini indikasi yang bagi kami, kami 

menyakini (THR dibayar penuh) dan pada 

akhirnya mendorong kepada perusahaan agar 

http://www.harianaceh.co.id/2022/04/16/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/16/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/16/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/16/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184267296/bsu-april-2022-cek-penerima-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184267296/bsu-april-2022-cek-penerima-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184267296/bsu-april-2022-cek-penerima-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184267296/bsu-april-2022-cek-penerima-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184267296/bsu-april-2022-cek-penerima-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://wartaekonomi.co.id/read408082/pede-nya-menaker-para-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-ternyata-karena-hal-ini
http://wartaekonomi.co.id/read408082/pede-nya-menaker-para-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-ternyata-karena-hal-ini
http://wartaekonomi.co.id/read408082/pede-nya-menaker-para-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-ternyata-karena-hal-ini
http://wartaekonomi.co.id/read408082/pede-nya-menaker-para-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-ternyata-karena-hal-ini


 

194 

 

Ternyata karena 

Hal Ini 

dapat membayar THR Kegamaaan sesuai dengan 

Surat Edaran yang telah saya terbitkan," 

pungkasnya. "Saya memiliki keyakinan penuh 

bahwa pembayaran THR itu akan bisa dilakukan 

oleh pengusaha seperti sebelum adanya 

pandemi Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," 

ucap Ida di Jakarta pada Kamis, (14/4/2022). Ini 

berdampak positif terhadap normalisasi aktivitas 

masyarakat. 

424. 16 

April 

2022 

Ketua Perguruan 

Wikrama 

Indonesia: SMK 

penting bagi 

generasi muda 

Positive Antara 

Megapolitan 

Ketua Perguruan Wikrama Indonesia Itasia Dina 

Sulvianti mengatakan sekolah menengah 

kejuruan (SMK) penting bagi generasi muda 

dalam mempersiapkan diri memasuki lapangan 

kerja. Itasia saat memotivasi kepada 130 santri 

pada acara pesantren kilat Pendidikan Vokasi di 

Kalangan Santri pada 2022, di Kota Bogor, Sabtu, 

menyebutkan Perguruan Wikrama Indonesia 

menyiapkan generasi muda yang terampil dan 

berakhlak. Konsep tersebut menggiring SMK 

Wikrama Bogor menjadi lembaga pendidikan 

yang menyumbang siswa-siswi unggul. Berawal 

dari sebuah garasi di Jalan Raya Wangun, 

Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur 

dengan jumlah siswa awal sebanyak 30 orang, 

kata Itasia, kini perjuangannya bersama para 

pendiri SMK Wikrama berbuah manis. 

425. 16 

April 

2022 

Cara Mengecek 

BSU 2022 Sesuai 

Arahan Kemnaker 

Ida Fauziah, 

Pastikan 

Memenuhi Syarat 

Ini - Kendalku 

Positive Kendalku.com KENDLAKU- Simak info jadwal BSU Subsidi Gaji 

Rp 1 Juta tahun 2022 kapan cair, tanggal berapa 

bisa cek di sini. Informasi kapan BSU Subsidi Gaji 

Rp 1 Juta 2022 cair telah dirangkum lengkap bagi 

Anda semuanya. Berikut penjelasan jadwal BSU 

Subsidi Gaji Rp 1 Juta 2022 kapan cair bisa cek di 

bawah ini penjelasannya. Banyak yang mencari 

tahu BSU Subsidi Gaji Rp 1 Juta 2022 jadi cair 

atau tidak atas apakah BSU Subsidi Gaji Rp 1 Juta 

akan cair sebelum lebaran Idul Fitri 2022. 

426. 16 

April 

2022 

Menaker Ida Yakin 

Pengusaha akan 

Bayar THR Secara 

Penuh 

Neutral Republika Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meyakini 

para pengusaha akan membayar Tunjangan Hari 

Raya (THR) Idul Fitri 2022 secara penuh kepada 

pekerja/buruh. "Saya memiliki keyakinan penuh 

bahwa pembayaran THR itu akan bisa dilakukan 

oleh pengusaha seperti sebelum adanya 

pandemi Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," 

kata Ida dalam siaran persnya, Jumat 

http://wartaekonomi.co.id/read408082/pede-nya-menaker-para-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-ternyata-karena-hal-ini
http://wartaekonomi.co.id/read408082/pede-nya-menaker-para-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-ternyata-karena-hal-ini
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186641/ketua-perguruan-wikrama-indonesia-smk-penting-bagi-generasi-muda
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186641/ketua-perguruan-wikrama-indonesia-smk-penting-bagi-generasi-muda
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186641/ketua-perguruan-wikrama-indonesia-smk-penting-bagi-generasi-muda
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186641/ketua-perguruan-wikrama-indonesia-smk-penting-bagi-generasi-muda
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186641/ketua-perguruan-wikrama-indonesia-smk-penting-bagi-generasi-muda
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184267335/cara-mengecek-bsu-2022-sesuai-arahan-kemnaker-ida-fauziah-pastikan-memenuhi-syarat-ini
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184267335/cara-mengecek-bsu-2022-sesuai-arahan-kemnaker-ida-fauziah-pastikan-memenuhi-syarat-ini
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184267335/cara-mengecek-bsu-2022-sesuai-arahan-kemnaker-ida-fauziah-pastikan-memenuhi-syarat-ini
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184267335/cara-mengecek-bsu-2022-sesuai-arahan-kemnaker-ida-fauziah-pastikan-memenuhi-syarat-ini
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184267335/cara-mengecek-bsu-2022-sesuai-arahan-kemnaker-ida-fauziah-pastikan-memenuhi-syarat-ini
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184267335/cara-mengecek-bsu-2022-sesuai-arahan-kemnaker-ida-fauziah-pastikan-memenuhi-syarat-ini
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184267335/cara-mengecek-bsu-2022-sesuai-arahan-kemnaker-ida-fauziah-pastikan-memenuhi-syarat-ini
http://www.republika.co.id/berita/rae6hg428/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://www.republika.co.id/berita/rae6hg428/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://www.republika.co.id/berita/rae6hg428/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
http://www.republika.co.id/berita/rae6hg428/menaker-ida-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh
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(15/4/2022). Ida menjelaskan, kondisi sudah 

jauh lebih baik dibandingkan dua tahun 

sebelumnya karena penyebaran Covid-19 sudah 

terkendali dan cakupan vaksinasi yang tinggi. Ida 

menjelaskan, akselerasi pemulihan ekonomi 

tahun 2022 juga telah mendorong perbaikan 

pada indikator sektor riil di awal tahun ini. 

427. 16 

April 

2022 

Puluhan Orang 

Buruh di Pabrik 

Mobil DFSK di PHK 

Sepihak 

Negative Digitalnewsindo Puluhan Orang Buruh di Pabrik Mobil DFSK di 

PHK Sepihak. Pabrik mobil PT Sokonindo 

Automobile atau DFSK Indonesia telah 

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

secara sepihak terhadap 47 orang pekerja. 

Demikian disampaikan oleh Presiden Federasi 

Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden 

Hatam Aziz, Jum`at (15/4). Pernyataan ini 

disampaikan Riden menanggapi pemberitaan di 

detik. 

428. 16 

April 

2022 

Kadisnaker Riau 

Imron Rosyadi 

Buka Liga Futsal 

Ketupat May Day 

2022 

Neutral Delik Riau Liga futsal Ketupat May Day Tingkat Provinsi 

Riau ini merebutkan piala bergilir dari Menteri 

Tenaga Kerja 15 sd 17 April 2022, secara resmi 

dibuka oleh Kadisnaker Provinsi Riau Bapak Dr 

Imron Rosyadi ST MH. Kadisnaker Provinsi Riau 

Bapak Dr Imron Rosyadi ST MH dalam 

sambutannya saat pembukaan kepada peserta 

dan awak media menyampaikan, agar olahraga 

dan sportivitas di jaga senantiasa. Liga futsal ini 

yang diikuti dari serikat pekerja dan perusahan 

12 tim futsal PT Bank Riau Kepri, Serikat pekerja 

blok rokan, PT Asia Forestama Raya, Serikat 

Pekerja Perjuangan PT Indah Kiat Pulp, PT PLN 

Persero, Konferderasi Serikat Buruh Seluruh 

Indonesia. Malam tadi di venue lapangan futsal 

yg berada di simpang 3, kelurahan Maharatu 

kecamatan Marpoyan damai,kota madya 

(kodya)pekanbaru tgl 15 april 2022 jam 21.00 

WIB acara berlangsung secara tertib dan hangat. 

"Dalam pertandingan selalu menjaga tali 

silaturahmi terlebih dibulan suci Ramadhan ini, 

dengan memperbanyak silaturahmi akan 

mendapatkan pahala," pungkasnya. 

429. 16 

April 

2022 

DFSK Indonesia 

PHK 47 karyawan 

Negative Alinea DFSK Indonesia PHK 47 karyawan. Federasi 

Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) 

membeberkan adanya pemutusan hubungan 

kerja (PHK) yang terjadi di pabrik mobil PT 

http://digitalindonesianews.com/2022/04/16/puluhan-orang-buruh-di-pabrik-mobil-dfsk-di-phk-sepihak
http://digitalindonesianews.com/2022/04/16/puluhan-orang-buruh-di-pabrik-mobil-dfsk-di-phk-sepihak
http://digitalindonesianews.com/2022/04/16/puluhan-orang-buruh-di-pabrik-mobil-dfsk-di-phk-sepihak
http://digitalindonesianews.com/2022/04/16/puluhan-orang-buruh-di-pabrik-mobil-dfsk-di-phk-sepihak
http://delikriau.com/read-7-5260-2022-04-16-kadisnaker-riau-imron-rosyadi-buka-liga-futsal-ketupat-may-day-2022.html
http://delikriau.com/read-7-5260-2022-04-16-kadisnaker-riau-imron-rosyadi-buka-liga-futsal-ketupat-may-day-2022.html
http://delikriau.com/read-7-5260-2022-04-16-kadisnaker-riau-imron-rosyadi-buka-liga-futsal-ketupat-may-day-2022.html
http://delikriau.com/read-7-5260-2022-04-16-kadisnaker-riau-imron-rosyadi-buka-liga-futsal-ketupat-may-day-2022.html
http://delikriau.com/read-7-5260-2022-04-16-kadisnaker-riau-imron-rosyadi-buka-liga-futsal-ketupat-may-day-2022.html
http://www.alinea.id/nasional/dfsk-indonesia-phk-47-karyawan-b2fio9CP4
http://www.alinea.id/nasional/dfsk-indonesia-phk-47-karyawan-b2fio9CP4
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Sokonindo Automobile atau DFSK Indonesia. 

PPHK tersebut dilakukan secara sepihak 

terhadap 47 orang pekerja. Presiden FSPMI, 

Riden Hatam Aziz, menyebut dari 47 orang yang 

terkena PHK, tujuh di antaranya merupakan 

pengurus serikat pekerja. 

430. 16 

April 

2022 

BSU Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Segera 

Cair, Cek Nama 

Penerima BSU di 

Dua Link Berikut Ini 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Segera cek nama penerima BSU di dua link 

berikut ini. Bagi pekerja yang ingin mengecek 

daftar nama penerima BSU subsidi gaji Rp1 juta, 

berdasarkan ketentuan tahun 2021 lalu, Anda 

bisa cek melalui dua link berikut ini. Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) subsidi gaji Rp1 juta akan 

segera cair. Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali 

menyalurkan BSU subsidi gaji Rp1 juta di tahun 

2022. 

431. 16 

April 

2022 

Info Loker Lulusan 

SMA-SMK Semua 

Jurusan PT 

Serveone MRO 

Indonesia, Ini 

Syarat dan Cara 

Daftarnya - 

Semarangku 

Neutral Semarangku.co

m 

Berikut info loker atau lowongan kerja lulusan 

SMA atau SMK semua jurusan PT Serveone MRO 

Indonesia dimana membuka lowongan kerja. PT 

Serveone MRO Indonesia membuka loker atau 

lowongan kerja lulusan SMA atau SMK semua 

Jurusan untuk formasi yang tersedia. Berikut 

persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan 

kerja lulusan SMA atau SMK semua jurusan yang 

dibuka PT Serveone MRO Indonesia. Melalui 

Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau lowongan kerja 

formasi yang tersedia PT Serveone MRO 

Indonesia. 

432. 16 

April 

2022 

Kepala Daerah 

Diminta Segera 

Susun Peraturan 

Pencairan THR dan 

Gaji Ke-13 ASN 

Neutral Kompasjakarta.c

om 

13 ASN di daerah dapat menggunakan dana 

APBD tahun anggaran 2022. Menpan-RB Minta 

ASN Belanjakan THR dan Gaji 13 di Daerah Ini 

Jadwal Pencairan THR dan Gaji ke-13 ASN 

Menaker Ida Yakin Pengusaha akan Bayar THR 

Secara Penuh. Dia menjelaskan, pemberian THR 

dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) 

dan pejabat di pemerintah daerah (pemda) 

dapat memanfaatkan sumber-sumber 

pendanaan APBD tahun anggaran 2022. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Sekretaris Jenderal 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 

Suhajar Diantoro memerintahkan kepala daerah 

segera menyusun peraturan kepala daerah 

(perkada) mengenai pemberian tunjangan hari 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094267431/bsu-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-cair-cek-nama-penerima-bsu-di-dua-link-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094267431/bsu-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-cair-cek-nama-penerima-bsu-di-dua-link-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094267431/bsu-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-cair-cek-nama-penerima-bsu-di-dua-link-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094267431/bsu-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-cair-cek-nama-penerima-bsu-di-dua-link-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094267431/bsu-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-cair-cek-nama-penerima-bsu-di-dua-link-berikut-ini
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314267906/info-loker-lulusan-sma-smk-semua-jurusan-pt-serveone-mro-indonesia-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314267906/info-loker-lulusan-sma-smk-semua-jurusan-pt-serveone-mro-indonesia-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314267906/info-loker-lulusan-sma-smk-semua-jurusan-pt-serveone-mro-indonesia-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314267906/info-loker-lulusan-sma-smk-semua-jurusan-pt-serveone-mro-indonesia-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314267906/info-loker-lulusan-sma-smk-semua-jurusan-pt-serveone-mro-indonesia-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314267906/info-loker-lulusan-sma-smk-semua-jurusan-pt-serveone-mro-indonesia-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314267906/info-loker-lulusan-sma-smk-semua-jurusan-pt-serveone-mro-indonesia-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314267906/info-loker-lulusan-sma-smk-semua-jurusan-pt-serveone-mro-indonesia-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://kompasjakarta.com/2022/04/16/kepala-daerah-diminta-segera-susun-peraturan-pencairan-thr-dan-gaji-ke-13-asn
http://kompasjakarta.com/2022/04/16/kepala-daerah-diminta-segera-susun-peraturan-pencairan-thr-dan-gaji-ke-13-asn
http://kompasjakarta.com/2022/04/16/kepala-daerah-diminta-segera-susun-peraturan-pencairan-thr-dan-gaji-ke-13-asn
http://kompasjakarta.com/2022/04/16/kepala-daerah-diminta-segera-susun-peraturan-pencairan-thr-dan-gaji-ke-13-asn
http://kompasjakarta.com/2022/04/16/kepala-daerah-diminta-segera-susun-peraturan-pencairan-thr-dan-gaji-ke-13-asn
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raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur negara 

tahun 2022. 

433. 16 

April 

2022 

Kadin Nusa 

Tenggara Barat 

Dukung Penuh THR 

Dibayar Lebih 

Cepat 

Neutral Suara Ntb Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Nusa 

Tenggara Barat mendorong perusahaan untuk 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 

1443H/2022 lebih cepat. Ketua Kadin Provinsi 

Nusa Tenggara Barat, H. Faurani, SE, MBA 

menjelaskan iklim usaha di Nusa Tenggara Barat 

sudah berangsur pulih, dibandingkan kondisi 

tahun sebelumnya. Sektor usaha seperti 

perdagangan, pertanian dan lainnya di Nusa 

Tenggara Barat menurut Faurani sudah normal 

dan tidak lagi terdampak covid-19, sektor yang 

masih terdampak yakni sektor pariwisata tetapi 

tidak sedalam tahun sebelumnya karena 

terbantu dengan adanya event MotoGP 

Mandalika. Ia juga meminta kepada perusahaan 

di Nusa Tenggara Barat membayar THR lebih 

awal, sehingga pekerja bisa memanfaatkan uang 

THR untuk keperluan Ramadan dan Idul Fitri. 

434. 16 

April 

2022 

Menaker Ida 

Optimis Pengusaha 

Bakal Bayar THR 

secara Penuh, Ini 

Alasannya - Dobrak 

Neutral Dobrak.co Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyakini para pengusaha akan 

membayar Tunjangan Hari Raya ( THR ) 

Keagamaan tahun 2022 secara penuh kepada 

pekerja/buruh. ( THR dibayar secara penuh )," 

ucap Menaker di Jakarta pada Kamis 

(14/4/2022). Menaker menyatakan, 

keyakinannya tersebut mengingat kondisi 

perekonomian saat ini yang sudah jauh lebih 

baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR dua 

tahun sebelumnya. "Saya memiliki keyakinan 

penuh bahwa pembayaran THR itu akan bisa 

dilakukan oleh pengusaha seperti sebelum 

adanya pandemi Covid-19 

435. 16 

April 

2022 

47 Buruh DFSK 

Menolak Di-PHK 

Sepihak, Pesangon 

Ditransfer Tanpa 

Perundingan 

Negative Tempo.co Sebanyak 47 buruh pabrik mobil PT Sokonindo 

Automobile atau DFSK Indonesia menolak 

pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang 

diduga dilakukan oleh manajemen. Federasi 

Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) 

menyatakan para buruh tidak dilibatkan dalam 

perundingan PHK sebelumnya. "Bukti bahwa 

DFSK melakukan PHK secara sepihak, saat ini ke-

47 orang buruh yang di PHK melakukan 

penolakan terhadap PHK yang dilakukan oleh 

http://www.suarantb.com/kadin-ntb-dukung-penuh-thr-dibayar-lebih-cepat
http://www.suarantb.com/kadin-ntb-dukung-penuh-thr-dibayar-lebih-cepat
http://www.suarantb.com/kadin-ntb-dukung-penuh-thr-dibayar-lebih-cepat
http://www.suarantb.com/kadin-ntb-dukung-penuh-thr-dibayar-lebih-cepat
http://www.suarantb.com/kadin-ntb-dukung-penuh-thr-dibayar-lebih-cepat
http://www.dobrak.co/news/pr-933212794/menaker-ida-optimis-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-ini-alasannya
http://www.dobrak.co/news/pr-933212794/menaker-ida-optimis-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-ini-alasannya
http://www.dobrak.co/news/pr-933212794/menaker-ida-optimis-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-ini-alasannya
http://www.dobrak.co/news/pr-933212794/menaker-ida-optimis-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-ini-alasannya
http://www.dobrak.co/news/pr-933212794/menaker-ida-optimis-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-ini-alasannya
http://bisnis.tempo.co/read/1582634/47-buruh-dfsk-menolak-di-phk-sepihak-pesangon-ditransfer-tanpa-perundingan
http://bisnis.tempo.co/read/1582634/47-buruh-dfsk-menolak-di-phk-sepihak-pesangon-ditransfer-tanpa-perundingan
http://bisnis.tempo.co/read/1582634/47-buruh-dfsk-menolak-di-phk-sepihak-pesangon-ditransfer-tanpa-perundingan
http://bisnis.tempo.co/read/1582634/47-buruh-dfsk-menolak-di-phk-sepihak-pesangon-ditransfer-tanpa-perundingan
http://bisnis.tempo.co/read/1582634/47-buruh-dfsk-menolak-di-phk-sepihak-pesangon-ditransfer-tanpa-perundingan
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perusahaan. Termasuk di dalamnya tujuh orang 

pengurus serikat pekerja," kata Presiden FSPMI 

Riden Hatam Aziz pada Sabtu, 16 April 2022. 

436. 16 

April 

2022 

Menaker Meyakini 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR Secara 

Penuh Kepada 

Pekerja/Buruh 

Neutral Wartapembarua

n.co.id 

Menaker Meyakini Pengusaha Bakal Bayar THR 

Secara Penuh Kepada Pekerja/Buruh. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 

2022 secara penuh kepada pekerja/buruh. "Saya 

memiliki keyakinan penuh bahwa pembayaran 

THR itu akan bisa dilakukan oleh pengusaha 

seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 (THR 

dibayar secara penuh)," ucap Menaker di 

Jakarta, Kamis (14/4/2022). Menaker 

menyatakan, keyakinannya tersebut mengingat 

kondisi perekonomian saat ini yang sudah jauh 

lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan 

THR dua tahun sebelumnya. 

437. 16 

April 

2022 

PRAKTIS, Cara 

Mudah Mengecek 

Penerima BSU 

2022, Tanpa Ribet 

Lakukan Langkah 

Ini 

Positive Pikiran Rakyat 

Deskjabar 

Cara mudah mengecek penerima BSU 2022, 

praktis tanpa ribet dengan melakukan beberapa 

langkah dibawah ini. Mudah cara mengecek 

penerima BSU 2022. Cek juga kapan tepatnya 

BSU 2022 bisa dicairkan?. Seperti diketahui, 

pemerintah telah mengumumkan bahwa BSU 

kembali dilanjutkan di 2022. 

438. 16 

April 

2022 

Menteri 

Ketenagakerjaan 

Yakin Pengusaha 

Bisa Bayar THR 

Penuh, Ini Buktinya 

Neutral Tempo.co Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meyakini 

para pengusaha bisa membayar tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan pada 2022 secara penuh. 

Sebab, berbagai indikator menunjukkan telah 

terjadi perbaikan ekonomi di sektor-sektor riil 

sejak awal tahun. "Saya memiliki keyakinan 

penuh bahwa pembayaran THR itu akan bisa 

dilakukan oleh pengusaha seperti sebelum 

adanya pandemi Covid-19 (THR dibayar secara 

penuh)," ucap Ida dalam keterangannya seperti 

dikutip pada Sabtu, 16 April 2022. Ida 

mengatakan kondisi perekonomian saat ini 

sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan dua 

tahun sebelumnya. 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/04/menaker-meyakini-pengusaha-bakal-bayar.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/04/menaker-meyakini-pengusaha-bakal-bayar.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/04/menaker-meyakini-pengusaha-bakal-bayar.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/04/menaker-meyakini-pengusaha-bakal-bayar.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/04/menaker-meyakini-pengusaha-bakal-bayar.html
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134268450/praktis-cara-mudah-mengecek-penerima-bsu-2022-tanpa-ribet-lakukan-langkah-ini
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134268450/praktis-cara-mudah-mengecek-penerima-bsu-2022-tanpa-ribet-lakukan-langkah-ini
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134268450/praktis-cara-mudah-mengecek-penerima-bsu-2022-tanpa-ribet-lakukan-langkah-ini
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134268450/praktis-cara-mudah-mengecek-penerima-bsu-2022-tanpa-ribet-lakukan-langkah-ini
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134268450/praktis-cara-mudah-mengecek-penerima-bsu-2022-tanpa-ribet-lakukan-langkah-ini
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134268450/praktis-cara-mudah-mengecek-penerima-bsu-2022-tanpa-ribet-lakukan-langkah-ini
http://bisnis.tempo.co/read/1582635/menteri-ketenagakerjaan-yakin-pengusaha-bisa-bayar-thr-penuh-ini-buktinya
http://bisnis.tempo.co/read/1582635/menteri-ketenagakerjaan-yakin-pengusaha-bisa-bayar-thr-penuh-ini-buktinya
http://bisnis.tempo.co/read/1582635/menteri-ketenagakerjaan-yakin-pengusaha-bisa-bayar-thr-penuh-ini-buktinya
http://bisnis.tempo.co/read/1582635/menteri-ketenagakerjaan-yakin-pengusaha-bisa-bayar-thr-penuh-ini-buktinya
http://bisnis.tempo.co/read/1582635/menteri-ketenagakerjaan-yakin-pengusaha-bisa-bayar-thr-penuh-ini-buktinya
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439. 16 

April 

2022 

Nama Anda 

Terdaptar Jadi 

Penerima BSU BPJS 

Ketenagarjaan, Ini 

Jadwal 

Pencairannya - 

Purwakarta News 

Neutral Purwakarta 

News 

Untuk mengetahuinya, mari simak 

penjelasannya pada artikel berjudul "Nama Anda 

Terdaptar Jadi Penerima BSU BPJS 

Ketenagarjaan, Ini Jadwal Pencairannya" ini. 

PURWAKARTA NEWS- BSU ( Bantuan Subsidi 

Upah ) adahal program yang saat ini dijalankan 

oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. 

Program BSU ini bertujuan untuk membantu 

warga yang terkena musibah Covid-19 sehingga 

ekonominya ikut terdampak. Penerima Bantuan 

Sosial (Bansos) berbentuk BSU ini nantinya akan 

mendapatkan bantuan berupa uang dari 

pemerintah sebesar Rp1 juta. 

440. 16 

April 

2022 

THR Tetap Kena 

Pajak dan Tidak 

Boleh Dicicil, Begini 

Ketentuannya 

Neutral Tinta Hijau Aturan terkait besaran dan pemberian THR ini 

telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun perlu 

diingat, THR juga dikenakan Pajak Penghasilan 

(PPh) 21 seperti gaji bulanan. "THR termasuk 

pendapatan pekerja/buruh sekaligus objek Pajak 

Penghasilan (PPh 21) khususnya bagi wajib pajak 

orang pribadi. Pemotongan PPh atas gaji, THR, 

dan bonus untuk setiap pekerja tidak sama," 

demikian bunyi pengumuman Kemenaker 

seperti dikutip dari akun instagram resminya, 

Jumat (15/4/2022). 

441. 16 

April 

2022 

Pemkab Sumenep 

Imbau Perusahaan 

Bayar THR Sebelum 

H-7 Lebaran 

Neutral Suaraindonesian

ews 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep 

mengimbau pengusaha di Kota Keris untuk 

membayar tunjangan hari raya (THR) karyawan 

tujuh hari sebelum memasuki lebaran Idul Fitri. 

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP 

dan Naker) Kabupaten Sumenep, Abd. Rahman 

Riadi mengaku telah menghimbau terhadap 562 

perusahaan yang ada di Sumenep untuk 

membayar THR karyawannya. Sayangnya, 

mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Sumenep ini tak menyebutkan, 

sanksi apa yang akan diberikan bagi perusahaan 

yang melanggar ketentuan tersebut. 

442. 16 

April 

2022 

Kemenaker 

Optimistis 

Pengusaha Bayar 

Penuh THR 2022 

Positive Investor Daily - Kementerian Ketenagakerjaan optimis 

pengusaha akan membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) Keagamaan tahun 2022 secara penuh. 

"Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

http://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1104272049/nama-anda-terdaptar-jadi-penerima-bsu-bpjs-ketenagarjaan-ini-jadwal-pencairannya
http://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1104272049/nama-anda-terdaptar-jadi-penerima-bsu-bpjs-ketenagarjaan-ini-jadwal-pencairannya
http://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1104272049/nama-anda-terdaptar-jadi-penerima-bsu-bpjs-ketenagarjaan-ini-jadwal-pencairannya
http://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1104272049/nama-anda-terdaptar-jadi-penerima-bsu-bpjs-ketenagarjaan-ini-jadwal-pencairannya
http://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1104272049/nama-anda-terdaptar-jadi-penerima-bsu-bpjs-ketenagarjaan-ini-jadwal-pencairannya
http://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1104272049/nama-anda-terdaptar-jadi-penerima-bsu-bpjs-ketenagarjaan-ini-jadwal-pencairannya
http://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1104272049/nama-anda-terdaptar-jadi-penerima-bsu-bpjs-ketenagarjaan-ini-jadwal-pencairannya
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ekbis/35426-thr-tetap-kena-pajak-dan-tidak-boleh-dicicil%2C-begini-ketentuannya
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ekbis/35426-thr-tetap-kena-pajak-dan-tidak-boleh-dicicil%2C-begini-ketentuannya
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ekbis/35426-thr-tetap-kena-pajak-dan-tidak-boleh-dicicil%2C-begini-ketentuannya
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ekbis/35426-thr-tetap-kena-pajak-dan-tidak-boleh-dicicil%2C-begini-ketentuannya
http://suaraindonesia-news.com/pemkab-sumenep-imbau-perusahaan-bayar-thr-sebelum-h-7-lebaran
http://suaraindonesia-news.com/pemkab-sumenep-imbau-perusahaan-bayar-thr-sebelum-h-7-lebaran
http://suaraindonesia-news.com/pemkab-sumenep-imbau-perusahaan-bayar-thr-sebelum-h-7-lebaran
http://suaraindonesia-news.com/pemkab-sumenep-imbau-perusahaan-bayar-thr-sebelum-h-7-lebaran
http://investor.id/macroeconomics/290796/kemenaker-optimistis-pengusaha-bayar-penuh-thrnbsp2022
http://investor.id/macroeconomics/290796/kemenaker-optimistis-pengusaha-bayar-penuh-thrnbsp2022
http://investor.id/macroeconomics/290796/kemenaker-optimistis-pengusaha-bayar-penuh-thrnbsp2022
http://investor.id/macroeconomics/290796/kemenaker-optimistis-pengusaha-bayar-penuh-thrnbsp2022
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Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," ucap 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam 

siaran pers yang diterima pada Jumat (15/4). Ida 

mengatakan keyakinannya tersebut mengingat 

kondisi perekonomian saat ini yang sudah jauh 

lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan 

THR dua tahun sebelumnya. Akselerasi 

pemulihan ekonomi tahun 2022 juga telah 

mendorong perbaikan pada indikator sektor riil 

di awal tahun ini yang ditandai dengan Indeks 

Keyakinan Konsumen di level optimis 113,10 

pada Februari 2022 dan Purchasing Managers' 

Index (PMI) Manufaktur di level ekspansif 51,2 

per Februari 2022. 

443. 16 

April 

2022 

Perusahaan Wajib 

Laporkan Informasi 

Loker ke Disnaker 

Kota Tangsel 

Neutral Radar Banten Kabid Penempatan Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Disnaker Kota Tangsel Nunu 

Nursatyalaksana mengatakan, terdapat aturan 

terkait wajib lapor perusahaan tentang adanya 

informasi loker. Nunu mengatakan, dengan 

adanya laporan infoemasi loker yang 

disampaikan suatu perusahaan, oleh Disnaker 

Kota Tangsel data ini akan diolah kemudian 

diinformasikan secara luas kepada masyarakat 

Kota Tangsel melalui penyelenggaraan Job Fair, 

website dan media sosial. TANGERANG 

SELATAN, RADARBANTEN.CO.ID- Perusahaan di 

Kota Tangerang Selatan diwajibkan untuk 

melaporkan informasi terkait adanya lowongan 

pekerjaan (loker) kepada Dinas Ketenagakerjaan 

Kota Tangsel. Oleh sebab itu, pihaknya akan 

gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh 

perusahaan yang bercokol di Kota Tangsel. 

444. 16 

April 

2022 

Oligarki dan 

Investor China 

Merampok SDA 

Nikel Nasional - 

Kabarxxi 

Neutral Kabarxxi Namun begitu, rakyat Indonesia bukanlah 

penerima manfaat terbesar SDA nikel nasional. 

Pihak-pihak yang memperoleh untung BESAR 

adalah China, investor China, TKA China dan 

pengusaha oligarkis. Kebijakan-kebijakan 

dimaksud merambah hampir seluruh lini industri 

nikel, mulai dari hulu hingga hilir, dari pajak 

hingga bea masuk, dan sampai pada TKA China 

yang bebas masuk melanggar aturan Covid dan 

datang hanya dengan Visa Kunjungan, bukan 

Visa Kerja!. Dominasi investor China dan oligarki 

http://www.radarbanten.co.id/perusahaan-wajib-laporkan-informasi-loker-ke-disnaker-kota-tangsel
http://www.radarbanten.co.id/perusahaan-wajib-laporkan-informasi-loker-ke-disnaker-kota-tangsel
http://www.radarbanten.co.id/perusahaan-wajib-laporkan-informasi-loker-ke-disnaker-kota-tangsel
http://www.radarbanten.co.id/perusahaan-wajib-laporkan-informasi-loker-ke-disnaker-kota-tangsel
http://kabarxxi.com/oligarki-dan-investor-china-merampok-sda-nikel-nasional
http://kabarxxi.com/oligarki-dan-investor-china-merampok-sda-nikel-nasional
http://kabarxxi.com/oligarki-dan-investor-china-merampok-sda-nikel-nasional
http://kabarxxi.com/oligarki-dan-investor-china-merampok-sda-nikel-nasional
http://kabarxxi.com/oligarki-dan-investor-china-merampok-sda-nikel-nasional
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dimulai saat pemerintah, melalui LBP, 

mempercepat larangan ekspor bijih nikel. 

445. 16 

April 

2022 

Bantuan Subsidi 

Upah Rp 1 juta 

Kembali Cair Bulan 

April, Begini Cara 

Cek Penerima dan 

Syaratnya ! 

Positive Seputar Malang 

Raya 

Pasalnya di Bulan April 2022 ini, pemerintah 

akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

senilai Rp 1 juta. Bantuan Subsidi Upah (BSU), 

merupakan upaya pemerintah untuk 

memulihkan ekonomi nasional saat terdampak 

pandemi Covid-19. BSU th 2022 cair-

kemenaker.go.id-Website SEPUTAR MALANG 

RAYA- Kabar gembira bagi para pekerja dengan 

gaji di bawah Rp 3,5 juta. Melalui laman resmi 

Kemenaker, Pemerintah memutuskan untuk 

melanjutkan bantuan subsidi Upah (BSU) bagi 

para pekerja dengan upah dibawah Rp. 

446. 16 

April 

2022 

Menanti 

Pengumuman Hasil 

Kartu Prakerja 

Gelombang 26, 

Begini Cara Cek 

Lolos atau Tidak 

Positive Tribun News 

Jakarta 

Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 

26 telah ditutup, Begini 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. 

447. 16 

April 

2022 

Cara Menghitung 

THR 2022 bagi 

Karyawan dan 

Buruh 

Neutral Cnn Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menerbitkan aturan mengenai pemberian 

Tunjangan Hari Raya atau THR 2022. Berikut cara 

menghitung THR 2022 untuk karyawan tetap, 

karyawan harian lepas, karyawan belum 

setahun, dan karyawan kontrak. Aturan 

pemberian THR itu tertuang 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. Berikut cara menghitung THR 2022 

bagi pekerja dan buruh. 

448. 16 

April 

2022 

Perusahaan Telat 

Bayar THR, 

Laporkan ke Posko 

Negative Pilarjambi.com PILARJAMBI.COM | JAKARTA- Pemerintah telah 

menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

http://seputarmalangraya.jurnalisindonesia.id/read/81658/Bantuan-Subsidi-Upah-Rp-1-juta-Kembali-Cair-Bulan-April-Begini-Cara-Cek-Penerima-dan-Syaratnya
http://seputarmalangraya.jurnalisindonesia.id/read/81658/Bantuan-Subsidi-Upah-Rp-1-juta-Kembali-Cair-Bulan-April-Begini-Cara-Cek-Penerima-dan-Syaratnya
http://seputarmalangraya.jurnalisindonesia.id/read/81658/Bantuan-Subsidi-Upah-Rp-1-juta-Kembali-Cair-Bulan-April-Begini-Cara-Cek-Penerima-dan-Syaratnya
http://seputarmalangraya.jurnalisindonesia.id/read/81658/Bantuan-Subsidi-Upah-Rp-1-juta-Kembali-Cair-Bulan-April-Begini-Cara-Cek-Penerima-dan-Syaratnya
http://seputarmalangraya.jurnalisindonesia.id/read/81658/Bantuan-Subsidi-Upah-Rp-1-juta-Kembali-Cair-Bulan-April-Begini-Cara-Cek-Penerima-dan-Syaratnya
http://seputarmalangraya.jurnalisindonesia.id/read/81658/Bantuan-Subsidi-Upah-Rp-1-juta-Kembali-Cair-Bulan-April-Begini-Cara-Cek-Penerima-dan-Syaratnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/16/menanti-pengumuman-hasil-kartu-prakerja-gelombang-26-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/16/menanti-pengumuman-hasil-kartu-prakerja-gelombang-26-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/16/menanti-pengumuman-hasil-kartu-prakerja-gelombang-26-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/16/menanti-pengumuman-hasil-kartu-prakerja-gelombang-26-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/16/menanti-pengumuman-hasil-kartu-prakerja-gelombang-26-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/16/menanti-pengumuman-hasil-kartu-prakerja-gelombang-26-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412120424-97-783636/cara-menghitung-thr-2022-bagi-karyawan-dan-buruh
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412120424-97-783636/cara-menghitung-thr-2022-bagi-karyawan-dan-buruh
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412120424-97-783636/cara-menghitung-thr-2022-bagi-karyawan-dan-buruh
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412120424-97-783636/cara-menghitung-thr-2022-bagi-karyawan-dan-buruh
http://pilarjambi.com/perusahaan-telat-bayar-thr-laporkan-ke-posko-thr-kemenaker-biar-di-sanksi
http://pilarjambi.com/perusahaan-telat-bayar-thr-laporkan-ke-posko-thr-kemenaker-biar-di-sanksi
http://pilarjambi.com/perusahaan-telat-bayar-thr-laporkan-ke-posko-thr-kemenaker-biar-di-sanksi
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THR Kemenaker 

Biar di Sanksi 

Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Dalam SE tersebut, disebutkan bahwa THR wajib 

dibayar kepada pekerja/buruh paling lambat 

tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. 

Berdasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, 

perusahaan atau pengusaha yang tidak patuh 

dalam pembayaran THR dapat dikenakan sanksi 

administratif berupa teguran tertulis, 

pembatasan kegiatan usaha, penghentian 

sementara sebagian atau seluruh alat produksi 

dan pembekuan kegiatan usaha. "Pengenaan 

denda tidak menghilangkan kewajiban 

pengusaha untuk tetap membayar THR 

keagamaan kepada pekerja/buruh," tulis 

Kemnaker melalui Instagram resmi mereka, 

dikutip Jumat (15/4/2022). 

449. 16 

April 

2022 

Tidak Penuh atau 

Telat Bayar THR ke 

Pekerja, Ada Sanksi 

untuk Perusahaan 

Negative Sekato Berdasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, 

perusahaan atau pengusaha yang tidak patuh 

dalam pembayaran THR dapat dikenakan sanksi 

administratif berupa teguran tertulis, 

pembatasan kegiatan usaha, penghentian 

sementara sebagian atau seluruh alat produksi 

dan pembekuan kegiatan usaha. "Pengenaan 

denda tidak menghilangkan kewajiban 

pengusaha untuk tetap membayar THR 

keagamaan kepada pekerja/buruh," tulis 

Kemnaker melalui Instagram resmi mereka, 

dikutip Jumat (15/4/2022). Adapun pengenaan 

sanksi tersebut akan diberikan secara bertahap, 

dalam kurun waktu tertentu yang diberikan 

kepada pengusaha atas ketidakpatuhan 

membayar THR. Apabila Anda ingin 

berkonsultasi ataupun melakukan pengaduan 

mengenai THR 2022, Anda bisa mengakses 

website https://poskothr.kemnaker.go.id. 

450. 16 

April 

2022 

H-7 Perusahaan di 

Lampung Wajib 

Bayar THR, Tak 

Bayar Lapor 

Disnaker! 

Positive Saibumi Hal ini diungkapkan oleh Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Provinsi Lampung. "Kondisi 

perekonomian juga kian membaik jadi 

perusahaan harus bayar THR full, tidak boleh 

dicicil," kata Kepala Disnaker Provinsi Lampung, 

Agus Nompitu, Jumat (15/4/2022) kemarin. 

Perusahaan diwajibkan untuk membayar penuh 

http://pilarjambi.com/perusahaan-telat-bayar-thr-laporkan-ke-posko-thr-kemenaker-biar-di-sanksi
http://pilarjambi.com/perusahaan-telat-bayar-thr-laporkan-ke-posko-thr-kemenaker-biar-di-sanksi
http://sekato.id/tidak-penuh-atau-telat-bayar-thr-ke-pekerja-ada-sanksi-untuk-perusahaan
http://sekato.id/tidak-penuh-atau-telat-bayar-thr-ke-pekerja-ada-sanksi-untuk-perusahaan
http://sekato.id/tidak-penuh-atau-telat-bayar-thr-ke-pekerja-ada-sanksi-untuk-perusahaan
http://sekato.id/tidak-penuh-atau-telat-bayar-thr-ke-pekerja-ada-sanksi-untuk-perusahaan
http://www.saibumi.com/artikel-117390-h7-perusahaan-di-lampung-wajib-bayar-thr-tak-bayar-lapor-disnaker.html
http://www.saibumi.com/artikel-117390-h7-perusahaan-di-lampung-wajib-bayar-thr-tak-bayar-lapor-disnaker.html
http://www.saibumi.com/artikel-117390-h7-perusahaan-di-lampung-wajib-bayar-thr-tak-bayar-lapor-disnaker.html
http://www.saibumi.com/artikel-117390-h7-perusahaan-di-lampung-wajib-bayar-thr-tak-bayar-lapor-disnaker.html
http://www.saibumi.com/artikel-117390-h7-perusahaan-di-lampung-wajib-bayar-thr-tak-bayar-lapor-disnaker.html
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Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri kepada 

karyawan maksimal H-7. Agus Nompitu 

menjelaskan, pihaknya sudah menerima Surat 

Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) 

tentang pelaksanaan pemberian THR bagi 

pekerja dan buruh perusahaan. 

451. 16 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bayar 

THR secara Penuh 

Positive Infopublik.id "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," ucap 

Menaker dalam keterangan pers, Jumat 

(15/4/2022). Menaker menyatakan, 

keyakinannya tersebut mengingat kondisi 

perekonomian saat ini yang sudah jauh lebih 

baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR dua 

tahun sebelumnya. Ilustrasi, Menaker Ida 

Fauziyah. - Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah menyakini para pengusaha akan 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan tahun 2022 secara penuh kepada 

pekerja/buruh. 

452. 16 

April 

2022 

Tinggal Klik! Ini Link 

Pengaduan THR 

Tahun 2022 Jika 

Anda Mengalami 

Masalah 

Negative Suara.com Langkah yang dibuat Kemnaker yaitu membuat 

suatu aplikasi tentang pengaduan THR tahun 

2022. Perusahaan harus membayar Tunjangan 

Hari Raya (THR) 2022 dilakukan sesuai 

ketentuan, paling lambat 7 hari atau sepekan 

sebelum hari raya Idul Fitri. 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 PP tersebut, THR berhak 

diberikan kepada pekerja atau buruh yang 

memiliki masa kerja satu bulan atau lebih serta 

pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan 

kerja dengan perusahaan berdasarkan perjanjian 

kerja waktu tidak tentu atau perjanjian kerja 

waktu tertentu. 

453. 16 

April 

2022 

Yah! Pegawai 

Kontrak Masa Kerja 

Habis Sebelum 

Neutral Akurat.co Namun demikian, bagi pegawai kontrak yang 

masa kerjanya berakhir sebelum Lebaran tidak 

mendapatkan THR. "Pekerja/buruh yang 

mempunyai hubungan kerja berdasarkan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/kontrak) 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/625215/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/625215/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/625215/menaker-yakin-pengusaha-bayar-thr-secara-penuh
http://jateng.suara.com/read/2022/04/16/121930/tinggal-klik-ini-link-pengaduan-thr-tahun-2022-jika-anda-mengalami-masalah
http://jateng.suara.com/read/2022/04/16/121930/tinggal-klik-ini-link-pengaduan-thr-tahun-2022-jika-anda-mengalami-masalah
http://jateng.suara.com/read/2022/04/16/121930/tinggal-klik-ini-link-pengaduan-thr-tahun-2022-jika-anda-mengalami-masalah
http://jateng.suara.com/read/2022/04/16/121930/tinggal-klik-ini-link-pengaduan-thr-tahun-2022-jika-anda-mengalami-masalah
http://jateng.suara.com/read/2022/04/16/121930/tinggal-klik-ini-link-pengaduan-thr-tahun-2022-jika-anda-mengalami-masalah
http://akurat.co/yah-pegawai-kontrak-masa-kerja-habis-sebelum-lebaran-tak-dapat-thr
http://akurat.co/yah-pegawai-kontrak-masa-kerja-habis-sebelum-lebaran-tak-dapat-thr
http://akurat.co/yah-pegawai-kontrak-masa-kerja-habis-sebelum-lebaran-tak-dapat-thr
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Lebaran Tak Dapat 

THR 

dan telah berakhir masa kerjanya sebelum hari 

raya keagamaan maka tidak berhak atas THR 

Keagamaan," tulis Kemenaker mengutip dari 

Instagram @kemnaker dikutip Sabtu 

(16/4/2022). Adapun dasar hukumnnya Pasal 7 

Permenaker Dalam ayat 1 dijelaskan pekerja 

yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan 

mengalami pemutusan hubungan kerja 

terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya 

Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. 

Pemerintah telah mewajibkan bagi para 

pengusaha untuk memberikan THR secara 

penuh pada tahun 2022. 

454. 16 

April 

2022 

Ida Fauziyah Yakin 

Pengusaha 

Sanggup Bayar THR 

Penuh Seperti 

Sebelum Pandemi, 

Ini Alasannya 

Positive Wartakotalive Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yakin 

para pengusaha bakal membayar penuh 

tunjangan hari raya (THR) keagamaan 2022, 

kepada pekerja/buruh. "Saya memiliki keyakinan 

penuh bahwa pembayaran THR itu akan bisa 

dilakukan oleh pengusaha seperti sebelum 

adanya pandemi Covid-19 (THR dibayar secara 

penuh)," ujar Ida di Jakarta, Kamis (14/4/2022), 

dikuti dari laman kemnaker.go.id. Ida 

menyatakan, keyakinannya tersebut 

berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, yang 

sudah jauh lebih baik dibandingkan dua tahun 

sebelumnya. "Hal tersebut dapat dilihat dari 

kemampuan kita, keberhasilan kita 

mengendalikan penyebaran Covid-19, dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster." 

"Ini berdampak positif terhadap normalisasi 

aktivitas masyarakat," tuturnya. 

455. 16 

April 

2022 

Kabar Begini 2 Cara 

Cek Bantuan 

Subsidi Upah 2022 

yang Cair Sebelum 

Idul Fitri 

Positive Reverasite.com Begini 2 Cara Cek Bantuan Subsidi Upah 2022 

yang Cair Sebelum Idul Fitri- Cara cek penerima 

BSU tahap 4 lewat website Kemnaker, BLT 

subsidi gaji (bsu.kemnaker.go.id/). Sabtu, 16 

April 2022 | 12:27 WIB. Pemerintah kembali 

melanjutkan program BSU bagi pekerja atau 

buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per 

bulan. Simak cara cek Bantuan Subsidi Upah 

2022 berikut ini. 

http://akurat.co/yah-pegawai-kontrak-masa-kerja-habis-sebelum-lebaran-tak-dapat-thr
http://akurat.co/yah-pegawai-kontrak-masa-kerja-habis-sebelum-lebaran-tak-dapat-thr
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/16/ida-fauziyah-yakin-pengusaha-sanggup-bayar-thr-penuh-seperti-sebelum-pandemi-ini-alasannya
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/16/ida-fauziyah-yakin-pengusaha-sanggup-bayar-thr-penuh-seperti-sebelum-pandemi-ini-alasannya
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/16/ida-fauziyah-yakin-pengusaha-sanggup-bayar-thr-penuh-seperti-sebelum-pandemi-ini-alasannya
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/16/ida-fauziyah-yakin-pengusaha-sanggup-bayar-thr-penuh-seperti-sebelum-pandemi-ini-alasannya
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/16/ida-fauziyah-yakin-pengusaha-sanggup-bayar-thr-penuh-seperti-sebelum-pandemi-ini-alasannya
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/16/ida-fauziyah-yakin-pengusaha-sanggup-bayar-thr-penuh-seperti-sebelum-pandemi-ini-alasannya
http://reverasite.com/kabar-begini-2-cara-cek-bantuan-subsidi-upah-2022-yang-cair-sebelum-idul-fitri
http://reverasite.com/kabar-begini-2-cara-cek-bantuan-subsidi-upah-2022-yang-cair-sebelum-idul-fitri
http://reverasite.com/kabar-begini-2-cara-cek-bantuan-subsidi-upah-2022-yang-cair-sebelum-idul-fitri
http://reverasite.com/kabar-begini-2-cara-cek-bantuan-subsidi-upah-2022-yang-cair-sebelum-idul-fitri
http://reverasite.com/kabar-begini-2-cara-cek-bantuan-subsidi-upah-2022-yang-cair-sebelum-idul-fitri
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456. 16 

April 

2022 

Kapan Pencairan 

BSU 2022? Simak 

Jadwal Penyaluran 

BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta untuk 

Pekerja Berikut Ini 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Simak jadwal penyaluran BLT subsidi gaji Rp1 

juta untuk pekerja dalam artikel ini. Kapan 

pencairan BSU 2022? Tahun ini, Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU 2022 kembali disalurkan oleh 

pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Masing-

masing pekerja yang menjadi penerima akan 

mendapatkan BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta 

dari pemerintah. 

457. 16 

April 

2022 

Indeks Manufaktur 

Ekspansif, Menaker 

Ida Yakin 

Pengusaha Bayar 

THR Penuh Tahun 

Ini 

Positive Bisnis Indonesia Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meyakini 

para pengusaha bakal membayar tunjangan hari 

raya atau THR Keagamaan secara penuh kepada 

pekerja dan buruh pada tahun ini. Lebih lanjut, 

dia mengemukakan akselerasi pemulihan 

ekonomi tahun 2022 juga telah mendorong 

perbaikan pada indikator sektor riil di awal 

tahun ini yang ditandai dengan Indeks Keyakinan 

Konsumen di level optimis 113,10 pada Februari 

2022 dan Purchasing Managers' Index (PMI) 

Manufaktur di level ekspansif 51,2 per Februari 

2022. "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 [THR dibayar secara penuh]," kata Ida 

melalui keterangan pers dikutip Sabtu 

(16/4/2022). Ida beralasan situasi perekonomian 

belakangan ini sudah relatif baik jika 

dibandingkan dengan pelaksanaan THR dua 

tahun sebelumnya. 

458. 16 

April 

2022 

THR dan Gaji 13 

PNS Cair, Menpan 

RB: Bentuk 

Apresiasi dalam 

Penanganan Covid-

19 

Positive Indonesiatoday.c

o.id 

Editor : Faieq Hidayat TAG : menpan rb menpan 

rb tjahjo kumolo thr THR ASN thr dan gaji ke-13. 

JAKARTA, INDONESIATODAY.CO.ID- Tunjangan 

Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 diberikan kepada 

Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, hingga 

Pensiunan. "Ini merupakan bentuk apresiasi 

daripada pemerintah khususnya Bapak Presiden 

dan Ibu Menteri Keuangan yang selama 2 tahun 

perkembangan dan dinamika seluruh aparatur 

baik pusat maupun daerah dengan memberikan 

kontribusi khususnya dalam penanganan 

Pandemi Covid-19 yang tetap terus 

menggerakkan dan mengorganisir tidak hanya di 

lingkungan pemerintah ataupun PPK tapi juga 

menggerakkan mengorganisir masyarakat yang 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094269780/kapan-pencairan-bsu-2022-simak-jadwal-penyaluran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-untuk-pekerja-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094269780/kapan-pencairan-bsu-2022-simak-jadwal-penyaluran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-untuk-pekerja-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094269780/kapan-pencairan-bsu-2022-simak-jadwal-penyaluran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-untuk-pekerja-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094269780/kapan-pencairan-bsu-2022-simak-jadwal-penyaluran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-untuk-pekerja-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094269780/kapan-pencairan-bsu-2022-simak-jadwal-penyaluran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-untuk-pekerja-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094269780/kapan-pencairan-bsu-2022-simak-jadwal-penyaluran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-untuk-pekerja-berikut-ini
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220416/12/1523426/indeks-manufaktur-ekspansif-menaker-ida-yakin-pengusaha-bayar-thr-penuh-tahun-ini
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220416/12/1523426/indeks-manufaktur-ekspansif-menaker-ida-yakin-pengusaha-bayar-thr-penuh-tahun-ini
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220416/12/1523426/indeks-manufaktur-ekspansif-menaker-ida-yakin-pengusaha-bayar-thr-penuh-tahun-ini
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220416/12/1523426/indeks-manufaktur-ekspansif-menaker-ida-yakin-pengusaha-bayar-thr-penuh-tahun-ini
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220416/12/1523426/indeks-manufaktur-ekspansif-menaker-ida-yakin-pengusaha-bayar-thr-penuh-tahun-ini
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220416/12/1523426/indeks-manufaktur-ekspansif-menaker-ida-yakin-pengusaha-bayar-thr-penuh-tahun-ini
http://indonesiatoday.co.id/read/thr-dan-gaji-13-pns-cair-menpan-rb-bentuk-apresiasi-dalam-penanganan-covid-19-631233
http://indonesiatoday.co.id/read/thr-dan-gaji-13-pns-cair-menpan-rb-bentuk-apresiasi-dalam-penanganan-covid-19-631233
http://indonesiatoday.co.id/read/thr-dan-gaji-13-pns-cair-menpan-rb-bentuk-apresiasi-dalam-penanganan-covid-19-631233
http://indonesiatoday.co.id/read/thr-dan-gaji-13-pns-cair-menpan-rb-bentuk-apresiasi-dalam-penanganan-covid-19-631233
http://indonesiatoday.co.id/read/thr-dan-gaji-13-pns-cair-menpan-rb-bentuk-apresiasi-dalam-penanganan-covid-19-631233
http://indonesiatoday.co.id/read/thr-dan-gaji-13-pns-cair-menpan-rb-bentuk-apresiasi-dalam-penanganan-covid-19-631233
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ada di lingkungannya," tegas Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dalam 

konferensi pers secara virtual, Sabtu 

(16/4/2022). Selain itu, Tjahjo mengatakan 

pemberian THR dan Gaji 13 ini bentuk upaya 

pemerintah untuk menjaga tingkat daya beli 

masyarakat di tengah goncangan ekonomi 

akibat pandemi Covid-19 selama 2 tahun 

terakhir ini. 

459. 16 

April 

2022 

Berikut Cara Hitung 

THR Bagi Karyawan 

Lepas 

Neutral Bukamatanews.i

d 

Berikut cara menghitung THR 2022 bagi pekerja 

dan buruh. 1. Cara menghitung THR karyawan 

harian lepas. Cara menghitung THR untuk 

karyawan harian lepas sedikit berbeda. Setelah 

pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengeluarkan Surat Earan (SE) tentang jadwal 

mpemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 

2022. 

460. 16 

April 

2022 

Pakar Sebut 

Metode Omnibus 

Sudah Ditinggalkan 

Banyak Negara 

Negative Kompasjakarta.c

om 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pakar hukum tata 

negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) 

Jentera, Bivitri Susanti memeprtanyakan sikap 

pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(PPP). "Metode omnibus tidak sederhana, 

cenderung membingungkan, dan bisa 

menyesatkan. Tolak Pengesahan Revisi UU PPP, 

PKS Ajukan Syarat Penggunaan Omnibus Unjuk 

Rasa Pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja 

Kemenaker Harap UU Pesantren Mudahkan 

Santri Akses Dunia Kerja. Revisi UU PPP dinilai 

hanya untuk mengamankan UU Cipta Kerja. 

461. 16 

April 

2022 

BSU 2022 Kapan 

Cair? BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta Tak 

Cair di Bank 

Mandiri, BNI, BRI, 

dan BTN, SMS 

Nomor ini 

Negative Ayo Bandung BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta 

Tak Cair di Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, SMS 

Nomor Ini!. Pertanyaan ini kerap muncul dari 

para pekerja yang menanggapi informasi 

pencairan BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan. 

BSU 2022 awalnya diperkirakan cair April 2022, 

namun hingga kini belum ada informasi jelas 

kapan BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan 

akan cair di rekening Bank Mandiri, BNI, BRI, dan 

BTN. Jika Anda telah memenuhi syarat pencairan 

BSU 2022, namun belum juga mendapatkan 

dana BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan di 

http://bukamatanews.id/read/2022/04/16/berikut-cara-hitung-thr-bagi-karyawan-lepas
http://bukamatanews.id/read/2022/04/16/berikut-cara-hitung-thr-bagi-karyawan-lepas
http://bukamatanews.id/read/2022/04/16/berikut-cara-hitung-thr-bagi-karyawan-lepas
http://kompasjakarta.com/2022/04/16/pakar-sebut-metode-omnibus-sudah-ditinggalkan-banyak-negara
http://kompasjakarta.com/2022/04/16/pakar-sebut-metode-omnibus-sudah-ditinggalkan-banyak-negara
http://kompasjakarta.com/2022/04/16/pakar-sebut-metode-omnibus-sudah-ditinggalkan-banyak-negara
http://kompasjakarta.com/2022/04/16/pakar-sebut-metode-omnibus-sudah-ditinggalkan-banyak-negara
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013215486/bsu-2022-kapan-cair-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tak-cair-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn-sms-nomor-ini
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013215486/bsu-2022-kapan-cair-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tak-cair-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn-sms-nomor-ini
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013215486/bsu-2022-kapan-cair-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tak-cair-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn-sms-nomor-ini
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013215486/bsu-2022-kapan-cair-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tak-cair-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn-sms-nomor-ini
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013215486/bsu-2022-kapan-cair-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tak-cair-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn-sms-nomor-ini
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013215486/bsu-2022-kapan-cair-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tak-cair-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn-sms-nomor-ini
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013215486/bsu-2022-kapan-cair-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tak-cair-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn-sms-nomor-ini
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rekening Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, Anda 

dapat menghubungi kontak resmi terkait hal 

tersebut. : Link Login Dashboard Penerima BSU 

Subsidi Gaji 2022, Ayo Cek Nama Kamu!. 

462. 16 

April 

2022 

Kemenaker Harap 

UU Pesantren 

Permudah Santri 

Akses Dunia Kerja 

Positive Obligasi.id "Hal yang tidak kalah penting adalah kreativitas, 

ini berkaitan dengan kemampuan santri," kata 

Direktur Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi 

Kemenaker, Muhammad Ali saat mengisi 

Pesantren Kilat (Sanlat) Nasional bertajuk 

"Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" di 

Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 16 

April 2022. Bogor: Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) berharap Undang-undang Nomor 

18 tahun 2019 tentang pesantren dapat 

memberikan keleluasaan bagi santri untuk 

berinovasi, sehingga dapat dengan mudah 

dalam mengakses dunia kerja. Menurutnya, para 

santri bisa belajar dari kegagalan perusahaan 

produsen telepon seluler, Nokia yang dalam 

sekejap kalah menguasai pasar oleh produsen 

ponsel lainnya karena kurangnya inovasi. 

463. 16 

April 

2022 

Soal BLT Subsidi 

Upah Selama 

Pandemi Covid-19, 

Ketum SPBI 

Apresiasi Aksi 

Airlangga Hartarto 

Neutral Warta Ekonomi Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa 

Indonesia (SPBI), Iswadi, mengapresiasi 

kebijakan Airlangga Hartarto terkait BLT Subsidi 

Upah selama pandemi Covid-19. Eks Ketua 

Relawan Jokowi-JK Provinsi Aceh ini juga 

menyampaikan apresiasinya terhadap Airlangga 

Hartarto yang sangat baik dalam menangani 

pandemi Covid-19. Dia menilai kebijakan 

tersebut sangat membantu para pekerja 

menengah kebawah. Meskipun pandemi Covid-

19 sudah tidak terlalu parah lagi seperti awal 

tahun 2020 lalu, namun dampak yang 

ditimbulkan akibat merebaknya virus ini masih 

terasa. 

464. 16 

April 

2022 

Kapan BSU 2022 

Cair? Apa 

Kriterianya? 

Menaker 

Rampungkan 

Aturan Penerima 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta - 

Positive Tribunnewssultr

a.com 

Pertanyaan kapan BSU 2022 cair dan apa kriteria 

penerima BSU Subsidi Upah, kian mendapatkan 

jawabanya nyata dari pemerintah. "Adapun 

rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 

2022 ini sedang digodok oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan," lanjutnya. "Serta yang tidak 

kalah penting adalah mereviu data calon 

penerima BSU 2022 bersama BPJS 

Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan 

http://obligasi.id/external/138807
http://obligasi.id/external/138807
http://obligasi.id/external/138807
http://obligasi.id/external/138807
http://wartaekonomi.co.id/read408135/soal-blt-subsidi-upah-selama-pandemi-covid-19-ketum-spbi-apresiasi-aksi-airlangga-hartarto
http://wartaekonomi.co.id/read408135/soal-blt-subsidi-upah-selama-pandemi-covid-19-ketum-spbi-apresiasi-aksi-airlangga-hartarto
http://wartaekonomi.co.id/read408135/soal-blt-subsidi-upah-selama-pandemi-covid-19-ketum-spbi-apresiasi-aksi-airlangga-hartarto
http://wartaekonomi.co.id/read408135/soal-blt-subsidi-upah-selama-pandemi-covid-19-ketum-spbi-apresiasi-aksi-airlangga-hartarto
http://wartaekonomi.co.id/read408135/soal-blt-subsidi-upah-selama-pandemi-covid-19-ketum-spbi-apresiasi-aksi-airlangga-hartarto
http://wartaekonomi.co.id/read408135/soal-blt-subsidi-upah-selama-pandemi-covid-19-ketum-spbi-apresiasi-aksi-airlangga-hartarto
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/16/kapan-bsu-2022-cair-apa-kriterianya-menaker-rampungkan-aturan-penerima-subsidi-gaji-rp1-juta
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/16/kapan-bsu-2022-cair-apa-kriterianya-menaker-rampungkan-aturan-penerima-subsidi-gaji-rp1-juta
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/16/kapan-bsu-2022-cair-apa-kriterianya-menaker-rampungkan-aturan-penerima-subsidi-gaji-rp1-juta
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/16/kapan-bsu-2022-cair-apa-kriterianya-menaker-rampungkan-aturan-penerima-subsidi-gaji-rp1-juta
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/16/kapan-bsu-2022-cair-apa-kriterianya-menaker-rampungkan-aturan-penerima-subsidi-gaji-rp1-juta
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/16/kapan-bsu-2022-cair-apa-kriterianya-menaker-rampungkan-aturan-penerima-subsidi-gaji-rp1-juta
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/16/kapan-bsu-2022-cair-apa-kriterianya-menaker-rampungkan-aturan-penerima-subsidi-gaji-rp1-juta
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/16/kapan-bsu-2022-cair-apa-kriterianya-menaker-rampungkan-aturan-penerima-subsidi-gaji-rp1-juta
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Tribunnewssultra.c

om 

pihak (Bank) Himbara selaku bank penyalur," 

ujarnya. Artikel ini telah tayang di Tribunnews. 

465. 16 

April 

2022 

Federasi Hukatan 

KSBSI Jambi Minta 

Kemenaker RI 

Tidak 

Memberlakukan 

UU Permenaker 

nomor 2 Tahun 

2022 

Neutral Jambiutusanindo

.com 

Federasi Hukatan KSBSI Provinsi Jambi meminta 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia (Menaker RI) untuk mengeluarkan 

keputusan secara tertulis bahwa tidak akan 

memberlakukan UU Permenaker nomor 2 Tahun 

2022. Ketua Koordinator daerah Federasi 

Hukatan KSBSI Provinsi Jambi, Masta Aritonang 

mengatakan pihaknya khawatir jika tidak ada 

keputusan tertulis dari Menaker maka 

Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu akan 

segera diterapkan. Tapi itu hanya sekadar 

statement tidak bisa dipegang," ujarnya, saat 

mengadakan buka puasa bersama Federasi 

Hukatan KSBSI Provinsi Jambi di Pujasera, Kota 

Jambi. Sabtu (16/4/2022). Maka dari itu, 

Federasi Hukatan KSBSI Provinsi Jambi 

mendesak Menaker mengeluarkan keputusan 

tertulis agar tetap menggunakan peraturan lama 

dan tidak memakai Permenaker nomor 2 tahun 

2022. 

466. 16 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR Seperti 

Sebelum Pandemi 

Neutral Tempo.co Menaker mengatakan, keberhasilan 

mengendalikan penyebaran Covid-19 dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster 

berdampak positif terhadap normalisasi aktivitas 

masyarakat. Menaker Ida juga menuturkan, 

Indeks Keyakinan Konsumen di level optimis 

113,10 pada Februari 2022 dan Purchasing 

Managers Index (PMI) Manufaktur di level 

ekspansif 51,2 per Februari 2022 memberikan 

tambahan keyakinan jika THR bakal dibayar 

penuh. Kondisi perekonomian yang jauh lebih 

baik membuat Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah yakin pengusaha bakal membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 

2022 secara penuh kepada pekerja/buruh. Dia 

pun membandingkan dengan pelaksanaan THR 

dua tahun sebelumnya. 

467. 16 

April 

2022 

THR Dalam Bentuk 

Barang atau 

Parsel? Ini Kata 

Kemnaker 

Neutral Tribun News 

Jambi 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menegaskan bahwa tunjangan hari raya (THR) 

Keagamaan tidak boleh diberikan dalam bentuk 

barang atau parsel. Sebelumnya, Kemnaker juga 

menegaskan bahwa para pemberi kerja atau 

http://sultra.tribunnews.com/2022/04/16/kapan-bsu-2022-cair-apa-kriterianya-menaker-rampungkan-aturan-penerima-subsidi-gaji-rp1-juta
http://sultra.tribunnews.com/2022/04/16/kapan-bsu-2022-cair-apa-kriterianya-menaker-rampungkan-aturan-penerima-subsidi-gaji-rp1-juta
http://jambi.utusanindo.com/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-kemenaker-ri-tidak-memberlakukan-uu-permenaker-nomor-2-tahun-2022
http://jambi.utusanindo.com/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-kemenaker-ri-tidak-memberlakukan-uu-permenaker-nomor-2-tahun-2022
http://jambi.utusanindo.com/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-kemenaker-ri-tidak-memberlakukan-uu-permenaker-nomor-2-tahun-2022
http://jambi.utusanindo.com/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-kemenaker-ri-tidak-memberlakukan-uu-permenaker-nomor-2-tahun-2022
http://jambi.utusanindo.com/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-kemenaker-ri-tidak-memberlakukan-uu-permenaker-nomor-2-tahun-2022
http://jambi.utusanindo.com/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-kemenaker-ri-tidak-memberlakukan-uu-permenaker-nomor-2-tahun-2022
http://jambi.utusanindo.com/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-kemenaker-ri-tidak-memberlakukan-uu-permenaker-nomor-2-tahun-2022
http://jambi.utusanindo.com/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-kemenaker-ri-tidak-memberlakukan-uu-permenaker-nomor-2-tahun-2022
http://nasional.tempo.co/read/1582734/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-seperti-sebelum-pandemi
http://nasional.tempo.co/read/1582734/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-seperti-sebelum-pandemi
http://nasional.tempo.co/read/1582734/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-seperti-sebelum-pandemi
http://nasional.tempo.co/read/1582734/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-seperti-sebelum-pandemi
http://jambi.tribunnews.com/2022/04/16/thr-dalam-bentuk-barang-atau-parsel-ini-kata-kemnaker
http://jambi.tribunnews.com/2022/04/16/thr-dalam-bentuk-barang-atau-parsel-ini-kata-kemnaker
http://jambi.tribunnews.com/2022/04/16/thr-dalam-bentuk-barang-atau-parsel-ini-kata-kemnaker
http://jambi.tribunnews.com/2022/04/16/thr-dalam-bentuk-barang-atau-parsel-ini-kata-kemnaker
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pengusaha harus membayarkan penuh 

Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para 

pekerjanya. THR diberikan kepada pekerja atau 

buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan 

pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu 

tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu 

tertentu. "THR diberikan dalam bentuk 

barang/parsel. 

468. 16 

April 

2022 

Ingin Ekonomi 

Kuartal II/2022 

Tumbuh Positif? 

Swasta Mesti Patuh 

Bayar THR 

Positive Bisnis Indonesia "Meskipun dampak THR ASN cukup penting 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

sepanjang kuartal II/2022, pembayaran THR bagi 

pekerja swasta tidak kalah pentingnya," ujar 

Bhima kepada Bisnis, Sabtu (16/4/2022). 

Pemberian THR kepada ASN dan pekerja swasta 

dapat memicu konsumsi itu, sehingga dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 

II/2022 dengan optimal. Center of Economic and 

Law Studies atau Celios menilai bahwa 

pembayaran tunjangan hari raya atau THR 

kepada pekerja swasta sama pentingnya seperti 

kepada aparatur sipil negara atau ASN. THR akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi karena 

tingginya kontribusi dari elemen konsumsi. 

469. 16 

April 

2022 

Tanggal Berapa BLT 

Subsidi Gaji Rp 1 

Juta Cair? Siap-siap 

Cek Rekening dan 

Login BPJSTKU 

Positive Tribun News 

Kaltim 

Tanggal berapa Bantuan Subsidi Upah(BSU) atau 

subsidi gaji Rp 1 Juta cair?. Kabar gembira untuk 

para pekerja, Bantuan Subsidi Upah/ BSU atau 

BLT subsidi gaji Rp 1 juta cair langsung ke 

rekening pekerja. Cara cek penerima BLT subsidi 

gaji Rp 1 juta, caranya sangat mudah, login di 

BPJSTKU sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Simak 

cara mudah mengecek penerima BLT BPJS 

Ketenagakerjaan dengan login 

bsu.kemnaker.go.id. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan 

segera menyalurkan program bantuan subsidi 

upah (BSU) atau subsidi gaji kepada para pekerja 

yang terdampak pandemi Covid-19. Siap-siap 

cek rekening dan login BPJSTKU. 

470. 16 

April 

2022 

Bolehkah THR 

Lebaran dalam 

Bentuk Parsel atau 

Barang? Ini Kata 

Kemnaker 

Neutral Kompas Tv JAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tidak 

boleh diberikan dalam bentuk barang atau 

parsel. Sebelumnya, Kemnaker juga menegaskan 

bahwa para pemberi kerja atau pengusaha harus 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20220416/9/1523467/ingin-ekonomi-kuartal-ii2022-tumbuh-positif-swasta-mesti-patuh-bayar-thr
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220416/9/1523467/ingin-ekonomi-kuartal-ii2022-tumbuh-positif-swasta-mesti-patuh-bayar-thr
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220416/9/1523467/ingin-ekonomi-kuartal-ii2022-tumbuh-positif-swasta-mesti-patuh-bayar-thr
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220416/9/1523467/ingin-ekonomi-kuartal-ii2022-tumbuh-positif-swasta-mesti-patuh-bayar-thr
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220416/9/1523467/ingin-ekonomi-kuartal-ii2022-tumbuh-positif-swasta-mesti-patuh-bayar-thr
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/16/tanggal-berapa-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-siap-siap-cek-rekening-dan-login-bpjstku
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/16/tanggal-berapa-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-siap-siap-cek-rekening-dan-login-bpjstku
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/16/tanggal-berapa-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-siap-siap-cek-rekening-dan-login-bpjstku
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/16/tanggal-berapa-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-siap-siap-cek-rekening-dan-login-bpjstku
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/16/tanggal-berapa-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-siap-siap-cek-rekening-dan-login-bpjstku
http://www.kompas.tv/article/280564/bolehkah-thr-lebaran-dalam-bentuk-parsel-atau-barang-ini-kata-kemnaker
http://www.kompas.tv/article/280564/bolehkah-thr-lebaran-dalam-bentuk-parsel-atau-barang-ini-kata-kemnaker
http://www.kompas.tv/article/280564/bolehkah-thr-lebaran-dalam-bentuk-parsel-atau-barang-ini-kata-kemnaker
http://www.kompas.tv/article/280564/bolehkah-thr-lebaran-dalam-bentuk-parsel-atau-barang-ini-kata-kemnaker
http://www.kompas.tv/article/280564/bolehkah-thr-lebaran-dalam-bentuk-parsel-atau-barang-ini-kata-kemnaker
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membayarkan penuh Tunjangan Hari Raya (THR) 

kepada para pekerjanya. Pemberian THR harus 

dalam bentuk uang rupiah. "THR diberikan 

dalam bentuk barang/parsel. 

471. 16 

April 

2022 

Bupati Seruyan 

Ingatkan 

Perusahaan Terkait 

Kewajiban 

Pembayaran THR 

Neutral Borneonews Bupati Seruyan Yulhaidir, mengingatkan seluruh 

perusahaan di Kabupaten Seruyan, terkait 

kewajiban pembayaan Tunjangan Hari Raya atau 

THR. Bupati Seruyan Yulhaidir mengeluarkan 

Surat Edaran Nomor 560/Disnakertrans/IV/2022 

tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 

Raya (THR) Keagamaan tahun 2022 bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. Kemudian seluruh 

perusahaan wajib menyampaikan laporan 

pemberian THR keagamaan, kepada Bupati 

Seruyan Cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Seruyan, dengan mengisi blangko 

tersedia. Surat itu merupakan tindak lanjut dari 

Surat Edaran Menaker Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 Tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

472. 16 

April 

2022 

Kemenaker 

harapkan UU 

Pesantren 

mudahkan santri 

akses dunia kerja 

Positive Antara - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

berharap Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 

tentang Pesantren dapat memberikan 

keleluasaan bagi santri untuk berinovasi, 

sehingga dapat dengan mudah dalam 

mengakses dunia kerja. para santri juga perlu 

mengedepankan sikap kolaborasi yang 

dianggapnya sebagai kunci sukses dalam dunia 

kerja. "Hal yang tidak kalah penting adalah 

kreativitas, ini berkaitan dengan kemampuan 

santri," kata Direktur Penyelenggaraan 

Pendidikan Vokasi Kemenaker, Muhammad Ali 

saat mengisi Pesantren Kilat (Sanlat) Nasional 

bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" 

di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu. 

Disebutkan, para santri juga perlu 

mengedepankan sikap kolaborasi yang 

dianggapnya sebagai kunci sukses dalam dunia 

kerja. 

473. 16 

April 

2022 

Kemenaker 

harapkan UU 

Pesantren 

Positive Antara Sulteng Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

berharap Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 

tentang Pesantren dapat memberikan 

keleluasaan bagi santri untuk berinovasi, 

http://www.borneonews.co.id/berita/261013-bupati-seruyan-ingatkan-perusahaan-terkait-kewajiban-pembayaran-thr
http://www.borneonews.co.id/berita/261013-bupati-seruyan-ingatkan-perusahaan-terkait-kewajiban-pembayaran-thr
http://www.borneonews.co.id/berita/261013-bupati-seruyan-ingatkan-perusahaan-terkait-kewajiban-pembayaran-thr
http://www.borneonews.co.id/berita/261013-bupati-seruyan-ingatkan-perusahaan-terkait-kewajiban-pembayaran-thr
http://www.borneonews.co.id/berita/261013-bupati-seruyan-ingatkan-perusahaan-terkait-kewajiban-pembayaran-thr
http://www.antaranews.com/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://www.antaranews.com/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://www.antaranews.com/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://www.antaranews.com/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://www.antaranews.com/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
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mudahkan santri 

akses dunia kerja 

sehingga dapat dengan mudah dalam 

mengakses dunia kerja. "Hal yang tidak kalah 

penting adalah kreativitas, ini berkaitan dengan 

kemampuan santri," kata Direktur 

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Kemenaker, 

Muhammad Ali saat mengisi Pesantren Kilat 

(Sanlat) Nasional bertajuk "Pendidikan Vokasi di 

Kalangan Santri" di Gedung DPRD Kota Bogor, 

Jawa Barat, Sabtu. Disebutkan, para santri juga 

perlu mengedepankan sikap kolaborasi yang 

dianggapnya sebagai kunci sukses dalam dunia 

kerja. Sementara itu Staf Khusus Menaker, 

Caswiono Rusydi Cakrawangsa di tempat yang 

sama meyakini bahwa eksistensi para santri 

dapat bangkit setelah lahirnya UU tentang 

pesantren pada 2019 lalu. 

474. 16 

April 

2022 

Tunjangan Hari 

Raya, Hak Para 

Pekerja 

Positive Radar Tasik Pemberiannya harus dilakukan ke para pekerja 

atau buruh 7 Hari Raya Idul Fitri. THR Pekerja 

BAGIKAN :. Disnaker Siapkan Posko Pengaduan. 

Radartasik.com, Dinas Ketenagakerjaan 

(Disnaker) Kota Banjar menyediakan posko 

pengaduan tunjangan hari raya ( THR) 

keagamaan 2022. 

475. 16 

April 

2022 

Disnaker 

Pekanbaru 

Berharap Buruh 

Manfaatkan Posko 

Pengaduan THR 

Negative Cakaplah "Sampai hari ini memang belum ada laporan ke 

posko terkait adanya karyawan atau buruh yang 

belum dibayarkan THR nya oleh perusahaan," 

kata Kepala Disnaker Pekanbaru, Abdul Jamal, 

Sabtu (16/4/2022). Sesuai dengan aturan PP dan 

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, Disnaker 

Pekanbaru akan memberikan sanksi bagi 

perusahaan yang tidak membayarkan Tunjangan 

Hari Raya (THR) kepada karyawan. Posko 

Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) yang 

dibuka oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota 

Pekanbaru akan buka hingga H-1 jelang Idul Fitri 

1443 Hijriah. Jamal berharap, dengan adanya 

posko pengaduan THR yang dibuka setiap hari 

saat jam kerja, bisa membantu para buruh dan 

karyawan yang belum diberikan THR nya oleh 

perusahaan. 

476. 16 

April 

2022 

Pelajar dan santri 

di Bogor ikuti 

Neutral Antara Sulteng Sekitar seratusan pelajar mahasiswa dan santri 

dari Pondok Pesantren Al-Fatah menggelar 

Pesantren Kilat (Sanlat) Ramadhan 1443 Hijriah 

bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://radartasik.com/tunjangan-hari-raya-hak-para-pekerja
http://radartasik.com/tunjangan-hari-raya-hak-para-pekerja
http://radartasik.com/tunjangan-hari-raya-hak-para-pekerja
http://www.cakaplah.com/berita/baca/83680/2022/04/16/disnaker-pekanbaru-berharap-buruh-manfaatkan-posko-pengaduan-thr
http://www.cakaplah.com/berita/baca/83680/2022/04/16/disnaker-pekanbaru-berharap-buruh-manfaatkan-posko-pengaduan-thr
http://www.cakaplah.com/berita/baca/83680/2022/04/16/disnaker-pekanbaru-berharap-buruh-manfaatkan-posko-pengaduan-thr
http://www.cakaplah.com/berita/baca/83680/2022/04/16/disnaker-pekanbaru-berharap-buruh-manfaatkan-posko-pengaduan-thr
http://www.cakaplah.com/berita/baca/83680/2022/04/16/disnaker-pekanbaru-berharap-buruh-manfaatkan-posko-pengaduan-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2825189/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2825189/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd
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Sanlat Ramadhan 

di Gedung DPRD 

di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu. 

Pesantren Kilat (Sanlat) Ramadhan 1443 Hijriyah 

bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" 

di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 

(16/4/2022). Kegiatan Pesantren Kilat 

Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri pada 2022 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, 

yakni BPJAMSOSTEK, Kementerian 

Ketenagakerjaan, DPRD Kota Bogor, Pemerintah 

Kabupaten Bogor, Taman Safari Indonesia (TSI) 

Indofood, dan Alfamart. Kemudian, materi 

kedua yaitu Strategi Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Bogor dalam memperkuat pendidikan 

vokasi dan kompetensi kerja santri oleh Anggota 

Tim Percepatan Pembangunan Strategis 

Kabupaten Bogor, Saepudin "Gus Udin" Muhtar. 

477. 16 

April 

2022 

Pelajar dan santri 

di Bogor ikuti 

Sanlat Ramadhan 

di Gedung DPRD 

Neutral Antara materi di kegiatan ini menjadi masukan bagi 

adik-adik santri dan mahasiswa Bogor (ANTARA)- 

Sekitar seratusan pelajar mahasiswa dan santri 

dari Pondok Pesantren Al-Fatah menggelar 

Pesantren Kilat (Sanlat) Ramadhan 1443 Hijriah 

bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" 

di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu. 

"Pak Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto 

meminta pesantren kilat dilaksanakannya di sini, 

sekaligus adik-adik belajar menjadi pemimpin, 

menjadi anggota dewan," kata Ketua Panitia 

Pelaksana, Ahmad Fahir saat memberikan 

laporan kegiatan. Kegiatan Pesantren Kilat 

Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri pada 2022 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, 

yakni BPJAMSOSTEK, Kementerian 

Ketenagakerjaan, DPRD Kota Bogor, Pemerintah 

Kabupaten Bogor, Taman Safari Indonesia (TSI) 

Indofood, dan Alfamart. Pesantren Kilat (Sanlat) 

Ramadhan 1443 Hijriyah bertajuk "Pendidikan 

Vokasi di Kalangan Santri" di Gedung DPRD Kota 

Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/4/2022). 

478. 16 

April 

2022 

THR dan Gaji 13 

Bakal Cair! Ini 15 

Pihak yang akan 

Menerimanya 

Neutral Indonesiatoday.c

o.id 

"Pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan 

bentuk apresiasi pemerintah terhadap 

kontribusi ASN dalam penanganan Pandemi 

Covid-19 yang terus menggerakkan dan 

mengorganisir masyarakat di lingkungannya 

serta tetap terus konsisten memberikan 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2825189/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2825189/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://www.antaranews.com/berita/2825189/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://www.antaranews.com/berita/2825189/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://www.antaranews.com/berita/2825189/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://www.antaranews.com/berita/2825189/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://indonesiatoday.co.id/read/thr-dan-gaji-13-bakal-cair-ini-15-pihak-yang-akan-menerimanya-631768
http://indonesiatoday.co.id/read/thr-dan-gaji-13-bakal-cair-ini-15-pihak-yang-akan-menerimanya-631768
http://indonesiatoday.co.id/read/thr-dan-gaji-13-bakal-cair-ini-15-pihak-yang-akan-menerimanya-631768
http://indonesiatoday.co.id/read/thr-dan-gaji-13-bakal-cair-ini-15-pihak-yang-akan-menerimanya-631768
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pelayanan kepada masyarakat, dan berperan 

aktif bersama masyarakat dalam percepatan 

pengendalian Covid-19," ujar Tjahjo Kumolo, 

Sabtu (16/4/2022). JAKARTA, 

INDONESIATODAY.CO.ID- Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo 

memastikan pemerintah akan segera 

mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 

ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, 

Polri, pensiunan, dan pejabat negara. Tjahjo 

menekankan bahwa pemberian THR dan gaji ke-

13 bagi ASN merupakan bentuk apresiasi dan 

upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional. 

Sementara itu, THR dan gaji ke-13 diberikan 

disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara 

seiring dengan fokus pemerintah menangani 

pandemi Covid-19. 

479. 16 

April 

2022 

Kemenaker 

harapkan UU 

Pesantren 

mudahkan santri 

akses dunia kerja 

Positive Antara Riau Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

berharap Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 

tentang Pesantren dapat memberikan 

keleluasaan bagi santri untuk berinovasi, 

sehingga dapat dengan mudah dalam 

mengakses dunia kerja. "Hal yang tidak kalah 

penting adalah kreativitas, ini berkaitan dengan 

kemampuan santri," kata Direktur 

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Kemenaker, 

Muhammad Ali saat mengisi Pesantren Kilat 

(Sanlat) Nasional bertajuk "Pendidikan Vokasi di 

Kalangan Santri" di Gedung DPRD Kota Bogor, 

Jawa Barat, Sabtu. Disebutkan, para santri juga 

perlu mengedepankan sikap kolaborasi yang 

dianggapnya sebagai kunci sukses dalam dunia 

kerja. Sementara itu Staf Khusus Menaker, 

Caswiono Rusydi Cakrawangsa di tempat yang 

sama meyakini bahwa eksistensi para santri 

dapat bangkit setelah lahirnya UU tentang 

pesantren pada 2019 lalu. 

480. 16 

April 

2022 

Kemenaker 

harapkan UU 

Pesantren 

mudahkan santri 

akses dunia kerja 

Positive Antara Papua Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

berharap Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 

tentang Pesantren dapat memberikan 

keleluasaan bagi santri untuk berinovasi, 

sehingga dapat dengan mudah dalam 

mengakses dunia kerja. "Hal yang tidak kalah 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2825177/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
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penting adalah kreativitas, ini berkaitan dengan 

kemampuan santri," kata Direktur 

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Kemenaker, 

Muhammad Ali saat mengisi Pesantren Kilat 

(Sanlat) Nasional bertajuk "Pendidikan Vokasi di 

Kalangan Santri" di Gedung DPRD Kota Bogor, 

Jawa Barat, Sabtu. Disebutkan, para santri juga 

perlu mengedepankan sikap kolaborasi yang 

dianggapnya sebagai kunci sukses dalam dunia 

kerja. Sementara itu Staf Khusus Menaker, 

Caswiono Rusydi Cakrawangsa di tempat yang 

sama meyakini bahwa eksistensi para santri 

dapat bangkit setelah lahirnya UU tentang 

pesantren pada 2019 lalu. 

481. 16 

April 

2022 

Pelajar dan santri 

di Bogor ikuti 

Sanlat Ramadhan 

di Gedung DPRD 

Neutral Antara Papua Sekitar seratusan pelajar mahasiswa dan santri 

dari Pondok Pesantren Al-Fatah menggelar 

Pesantren Kilat (Sanlat) Ramadhan 1443 Hijriah 

bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" 

di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu. 

Kegiatan Pesantren Kilat Pendidikan Vokasi di 

Kalangan Santri pada 2022 mendapatkan 

dukungan dari berbagai pihak, yakni 

BPJAMSOSTEK, Kementerian Ketenagakerjaan, 

DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, 

Taman Safari Indonesia (TSI) Indofood, dan 

Alfamart. Kemudian, materi kedua yaitu Strategi 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam 

memperkuat pendidikan vokasi dan kompetensi 

kerja santri oleh Anggota Tim Percepatan 

Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, 

Saepudin "Gus Udin" Muhtar. Materi ketiga, 

yaitu upaya DPRD Kota Bogor dalam mendorong 

pemerataan akses kerja bagi tamatan 

pendidikan pesantren dan nonpesantren oleh 

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto. 

482. 16 

April 

2022 

Pelajar dan santri 

di Bogor ikuti 

Sanlat Ramadhan 

di Gedung DPRD 

Neutral Antara Riau Sekitar seratusan pelajar mahasiswa dan santri 

dari Pondok Pesantren Al-Fatah menggelar 

Pesantren Kilat (Sanlat) Ramadhan 1443 Hijriah 

bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" 

di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu. 

Kegiatan Pesantren Kilat Pendidikan Vokasi di 

Kalangan Santri pada 2022 mendapatkan 

dukungan dari berbagai pihak, yakni 

BPJAMSOSTEK, Kementerian Ketenagakerjaan, 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2825189/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2825189/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2825189/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2825189/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2825189/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2825189/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2825189/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2825189/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd


 

215 

 

DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, 

Taman Safari Indonesia (TSI) Indofood, dan 

Alfamart. Kemudian, materi kedua yaitu Strategi 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam 

memperkuat pendidikan vokasi dan kompetensi 

kerja santri oleh Anggota Tim Percepatan 

Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, 

Saepudin "Gus Udin" Muhtar. Materi ketiga, 

yaitu upaya DPRD Kota Bogor dalam mendorong 

pemerataan akses kerja bagi tamatan 

pendidikan pesantren dan nonpesantren oleh 

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto. 

483. 16 

April 

2022 

LSP Pers Indonesia 

Akan Surati 

Kominfo Soal SKW 

BNSP 

Neutral Media Nasional 

Cakrawala 

LSP Pers Indonesia adalah lembaga berbentuk 

Yayasan bertugas untuk memberikan Sertifikasi 

Kompetensi Wartawan (SKW) yang sah dan satu-

satunya yang ada di Indonesia dan di akui oleh 

Pemerintah. Ketua LSP Pers Indonesia Heintje G 

Mandagie diakun FB pribadinya dua hari lalu, 

Rabu (13/04) merasa bangga dalam tulisanya 

mengatakan " Thank God, perjuangan yang 

begitu panjang dan berliku-liku akhirnya 

terbayar sudah. Sertifikasi Lisensi LSP Pers 

Indonesia resmi diserahkan langsung oleh Wakil 

ketua BNSP Miftahul Aziz. Ketua LSP Pers 

Indonesia berpesan dan mengajak Wartawan 

Indonesia untuk ikut Sertifikasi Kompetensi 

Wartawan (SKW) dan langsung di buka untuk 

pendaftaran di kantor LSP Pers Indonesia di 

Jakarta. 

484. 16 

April 

2022 

UU Pesantren 

diharapkan 

mudahkan santri 

akses dunia kerja 

Positive Antara 

Megapolitan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

berharap Undang Undang Nomor 18 tahun 2019 

tentang Pesantren dapat memberikan 

keleluasaan bagi santri untuk berinovasi 

sehingga dapat dengan mudah mengakses dunia 

kerja. Disebutkan, para santri juga perlu 

mengedepankan sikap kolaborasi yang 

dianggapnya sebagai kunci sukses dalam dunia 

kerja. Ini berkaitan dengan kemampuan santri," 

kata Direktur Penyelenggaraan Pendidikan 

Vokasi Kemenaker, Muhammad Ali, saat mengisi 

Pesantren Kilat (Sanlat) Nasional bertajuk 

"Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" di 

Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu. 

Sementara itu Staf Khusus Menaker, Caswiono 

http://mediacakrawala.net/2022/04/16/lsp-pers-indonesia-akan-surati-kominfo-soal-skw-bnsp
http://mediacakrawala.net/2022/04/16/lsp-pers-indonesia-akan-surati-kominfo-soal-skw-bnsp
http://mediacakrawala.net/2022/04/16/lsp-pers-indonesia-akan-surati-kominfo-soal-skw-bnsp
http://mediacakrawala.net/2022/04/16/lsp-pers-indonesia-akan-surati-kominfo-soal-skw-bnsp
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186581/uu-pesantren-diharapkan-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186581/uu-pesantren-diharapkan-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186581/uu-pesantren-diharapkan-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186581/uu-pesantren-diharapkan-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
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Rusydi Cakrawangsa di tempat yang sama 

meyakini bahwa eksistensi para santri dapat 

bangkit setelah lahirnya UU tentang pesantren 

pada 2019 lalu. 

485. 16 

April 

2022 

Pelajar dan santri 

di Bogor ikuti 

Pesantren Kilat 

Ramadhan di 

Gedung DPRD 

Neutral Antara Sulteng Sekitar seratusan pelajar mahasiswa dan santri 

dari Pondok Pesantren Al-Fatah menggelar 

Pesantren Kilat (Sanlat) Ramadhan 1443 Hijriah 

bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" 

di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu. 

Pesantren Kilat (Sanlat) Ramadhan 1443 Hijriyah 

bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" 

di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 

(16/4/2022). Kegiatan Pesantren Kilat 

Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri pada 2022 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, 

yakni BPJAMSOSTEK, Kementerian 

Ketenagakerjaan, DPRD Kota Bogor, Pemerintah 

Kabupaten Bogor, Taman Safari Indonesia (TSI) 

Indofood, dan Alfamart. Kemudian, materi 

kedua yaitu Strategi Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Bogor dalam memperkuat pendidikan 

vokasi dan kompetensi kerja santri oleh Anggota 

Tim Percepatan Pembangunan Strategis 

Kabupaten Bogor, Saepudin "Gus Udin" Muhtar. 

486. 16 

April 

2022 

Kemenaker 

harapkan UU 

Pesantren 

mudahkan santri 

mengakses dunia 

kerja 

Positive Antara Sulteng Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

berharap Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 

tentang Pesantren dapat memberikan 

keleluasaan bagi santri untuk berinovasi, 

sehingga dengan mudah dalam mengakses dunia 

kerja. "Hal yang tidak kalah penting adalah 

kreativitas, ini berkaitan dengan kemampuan 

santri," kata Direktur Penyelenggaraan 

Pendidikan Vokasi Kemenaker, Muhammad Ali 

saat mengisi Pesantren Kilat (Sanlat) Nasional 

bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" 

di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu. 

Disebutkan, para santri juga perlu 

mengedepankan sikap kolaborasi yang 

dianggapnya sebagai kunci sukses dalam dunia 

kerja. Sementara itu Staf Khusus Menaker, 

Caswiono Rusydi Cakrawangsa di tempat yang 

sama meyakini bahwa eksistensi para santri 

dapat bangkit setelah lahirnya UU tentang 

pesantren pada 2019 lalu. 

http://sulteng.antaranews.com/berita/245529/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-pesantren-kilat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://sulteng.antaranews.com/berita/245529/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-pesantren-kilat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://sulteng.antaranews.com/berita/245529/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-pesantren-kilat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://sulteng.antaranews.com/berita/245529/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-pesantren-kilat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://sulteng.antaranews.com/berita/245529/pelajar-dan-santri-di-bogor-ikuti-pesantren-kilat-ramadhan-di-gedung-dprd
http://sulteng.antaranews.com/berita/245537/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-mengakses-dunia-kerja
http://sulteng.antaranews.com/berita/245537/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-mengakses-dunia-kerja
http://sulteng.antaranews.com/berita/245537/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-mengakses-dunia-kerja
http://sulteng.antaranews.com/berita/245537/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-mengakses-dunia-kerja
http://sulteng.antaranews.com/berita/245537/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-mengakses-dunia-kerja
http://sulteng.antaranews.com/berita/245537/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-mengakses-dunia-kerja
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487. 16 

April 

2022 

Pelajar dan santri 

ikuti Sanlat 

Ramadhan di 

Gedung DPRD Kota 

Bogor 

Neutral Antara Jabar Sekitar seratusan pelajar mahasiswa dan santri 

dari Pondok Pesantren Al-Fatah menggelar 

Pesantren Kilat (Sanlat) Ramadhan 1443 Hijriah 

bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" 

di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu. 

Pesantren Kilat (Sanlat) Ramadhan 1443 Hijriyah 

bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" 

di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 

(16/4/2022). "Pak Ketua DPRD Kota Bogor Atang 

Trisnanto meminta pesantren kilat 

dilaksanakannya di sini, sekaligus adik-adik 

belajar menjadi pemimpin, menjadi anggota 

dewan," kata Ketua Panitia Pelaksana, Ahmad 

Fahir saat memberikan laporan kegiatan. 

Kegiatan Pesantren Kilat Pendidikan Vokasi di 

Kalangan Santri pada 2022 mendapatkan 

dukungan dari berbagai pihak, yakni 

BPJAMSOSTEK, Kementerian Ketenagakerjaan, 

DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, 

Taman Safari Indonesia (TSI) Indofood, dan 

Alfamart. 

488. 16 

April 

2022 

Kemenaker 

harapkan UU 

Pesantren 

mudahkan santri 

akses dunia kerja 

Positive Antara Aceh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

berharap Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 

tentang Pesantren dapat memberikan 

keleluasaan bagi santri untuk berinovasi, 

sehingga dapat dengan mudah dalam 

mengakses dunia kerja. "Hal yang tidak kalah 

penting adalah kreativitas, ini berkaitan dengan 

kemampuan santri," kata Direktur 

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Kemenaker, 

Muhammad Ali saat mengisi Pesantren Kilat 

(Sanlat) Nasional bertajuk "Pendidikan Vokasi di 

Kalangan Santri" di Gedung DPRD Kota Bogor, 

Jawa Barat, Sabtu. Disebutkan, para santri juga 

perlu mengedepankan sikap kolaborasi yang 

dianggapnya sebagai kunci sukses dalam dunia 

kerja. Sementara itu Staf Khusus Menaker, 

Caswiono Rusydi Cakrawangsa di tempat yang 

sama meyakini bahwa eksistensi para santri 

dapat bangkit setelah lahirnya UU tentang 

pesantren pada 2019 lalu. 

489. 16 

April 

2022 

Pelajar dan santri 

ikuti Sanlat 

Ramadhan di 

Neutral Antara 

Megapolitan 

Sekitar seratusan pelajar mahasiswa dan santri 

dari Pondok Pesantren Al-Fatah menggelar 

Pesantren Kilat (Sanlat) Ramadhan 1443 Hijriah 

http://jabar.antaranews.com/berita/372973/pelajar-dan-santri-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd-kota-bogor
http://jabar.antaranews.com/berita/372973/pelajar-dan-santri-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd-kota-bogor
http://jabar.antaranews.com/berita/372973/pelajar-dan-santri-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd-kota-bogor
http://jabar.antaranews.com/berita/372973/pelajar-dan-santri-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd-kota-bogor
http://jabar.antaranews.com/berita/372973/pelajar-dan-santri-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd-kota-bogor
http://aceh.antaranews.com/berita/280977/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://aceh.antaranews.com/berita/280977/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://aceh.antaranews.com/berita/280977/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://aceh.antaranews.com/berita/280977/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://aceh.antaranews.com/berita/280977/kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186589/pelajar-dan-santri-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd-kota-bogor
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186589/pelajar-dan-santri-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd-kota-bogor
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186589/pelajar-dan-santri-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd-kota-bogor
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Gedung DPRD Kota 

Bogor 

bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" 

di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu. 

Materi dengan tema "Berbagi Pengalaman 

Mengelola Vokasi SMK dengan Program Tahfizh" 

dipaparkan oleh pakar pendidikan IPB dan 

Pendiri SMK Wikrama Grup, Ir Hj Itasia Dina 

Sulvianti, M.Si dan pengasuh Ponpes 

Kewirausahaan Al-Khairiyah dan Pemenang 

Kompetisi Nasional Inovasi Sepeda Air, Kiai 

Zainullah, S.Pd.I. Pesantren Kilat (Sanlat) 

Ramadhan 1443 Hijriyah bertajuk "Pendidikan 

Vokasi di Kalangan Santri" di Gedung DPRD Kota 

Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/4/2022). "Ketua 

DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meminta 

pesantren kilat dilaksanakannya di sini, sekaligus 

adik-adik belajar menjadi pemimpin, menjadi 

anggota dewan," kata Ketua Panitia Pelaksana, 

Ahmad Fahir saat memberikan laporan kegiatan. 

Kegiatan "Pesantren Kilat Pendidikan Vokasi di 

Kalangan Santri pada 2022" mendapatkan 

dukungan dari berbagai pihak, yakni 

BPJAMSOSTEK, Kementerian Ketenagakerjaan, 

DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, 

Taman Safari Indonesia (TSI) Indofood, dan 

Alfamart. 

490. 16 

April 

2022 

Kemnaker Siapkan 

Website Posko 

Pengaduan THR 

2022 

Negative Batam Today [ 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 

privacy para pengadu. Kementerian 

Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi Aplikasi 

Posko Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022 

untuk mengawal pelaksanaan pembayaran THR 

2022 dari pengusaha kepada pekerja/buruh 

melalui "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 

http://megapolitan.antaranews.com/berita/186589/pelajar-dan-santri-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd-kota-bogor
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186589/pelajar-dan-santri-ikuti-sanlat-ramadhan-di-gedung-dprd-kota-bogor
http://batamtoday.com/home/read/175200/Kemnaker-Siapkan-Website-Posko-Pengaduan-THR-2022
http://batamtoday.com/home/read/175200/Kemnaker-Siapkan-Website-Posko-Pengaduan-THR-2022
http://batamtoday.com/home/read/175200/Kemnaker-Siapkan-Website-Posko-Pengaduan-THR-2022
http://batamtoday.com/home/read/175200/Kemnaker-Siapkan-Website-Posko-Pengaduan-THR-2022
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provinsi/kabupaten/kota, pada Rabu 

(13/4/2022) lalu, demikian dikutip laman 

Kemnaker. Adanya layanan/kanal Posko 

Pengaduan THR berbasis web ini kata Haiyani, 

tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja/buruh 

untuk mengadukan permasalahan THR. 

491. 16 

April 

2022 

H-7 Perusahaan di 

Lampung Wajib 

Bayar THR, Tak 

Dibayar Lapor 

Disnaker! 

Positive Saibumi Hal ini diungkapkan oleh Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Provinsi Lampung. "Kondisi 

perekonomian juga kian membaik jadi 

perusahaan harus bayar THR full, tidak boleh 

dicicil," kata Kepala Disnaker Provinsi Lampung, 

Agus Nompitu, Jumat (15/4/2022) kemarin. 

Perusahaan diwajibkan untuk membayar penuh 

Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri kepada 

karyawan maksimal H-7. Agus Nompitu 

menjelaskan, pihaknya sudah menerima Surat 

Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) 

tentang pelaksanaan pemberian THR bagi 

pekerja dan buruh perusahaan. 

492. 16 

April 

2022 

Jokowi Buka Suara 

Soal Tunjangan 

Hari Raya 2022 

PNS, Benarkah Ada 

Dana Tambahan? 

ini Daftarnya Per 

Golongan - Ayo 

Indonesia 

Neutral Ayoindonesia.co

m 

AYOINDONESIA- Dikabarkan pemberian 

tunjangan hari raya 2022 untuk PNS telah 

dipastikan berdasarkan pengumuman yang 

disampaikan oleh presiden Jokowi. Artikel ini 

akan membagikan informasi lengkap seputar 

tunjangan hari raya 2022 PNS dan gaji ke-13 

beserta besarannya. Pengumuman presiden 

Jokowi terkait tunjangan hari raya 2022 ini 

disampaikan melalui rapat terbatas pada 13 

April 2022. "Saya telah menandatangani 

peraturan pemerintah tentang pemberian 

tunjangan hari raya 2022 dan gaji ke-13 untuk 

seluruh ASN, TNI, POLRI, ASN Daerah, 

Pensiunan, Pejabat Negara," papar Presiden 

Jokowi, dilansir dari kanal Youtube Sekretariat 

Presiden pada Kamis, 14 April 2022.. 

493. 16 

April 

2022 

Menaker Ida 

Fauziyah Yakin 

Pengusaha Akan 

Bayar THR Secara 

Penuh Tahun Ini 

Neutral Prfm News Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah merasa yakin bahwa Tunjangan Hari 

Raya (THR) akan diberikan secara penuh oleh 

pengusaha pada buruh atau pekerja pada tahun 

ini. Sejalan dengan pandemi Covid-19 sudah 

teratasi cukup baik, Menaker Ida Fauziyah 

meyakini bahwa para pengusaha akan 

memenuhi kewajibannya memberikan 

Tunjangan Keagamaan tahun 2022. "Saya 

http://www.saibumi.com/artikel-117390-h7-perusahaan-di-lampung-wajib-bayar-thr-tak-dibayar-lapor-disnaker.html
http://www.saibumi.com/artikel-117390-h7-perusahaan-di-lampung-wajib-bayar-thr-tak-dibayar-lapor-disnaker.html
http://www.saibumi.com/artikel-117390-h7-perusahaan-di-lampung-wajib-bayar-thr-tak-dibayar-lapor-disnaker.html
http://www.saibumi.com/artikel-117390-h7-perusahaan-di-lampung-wajib-bayar-thr-tak-dibayar-lapor-disnaker.html
http://www.saibumi.com/artikel-117390-h7-perusahaan-di-lampung-wajib-bayar-thr-tak-dibayar-lapor-disnaker.html
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013216407/jokowi-buka-suara-soal-tunjangan-hari-raya-2022-pns-benarkah-ada-dana-tambahan-ini-daftarnya-per-golongan
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013216407/jokowi-buka-suara-soal-tunjangan-hari-raya-2022-pns-benarkah-ada-dana-tambahan-ini-daftarnya-per-golongan
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013216407/jokowi-buka-suara-soal-tunjangan-hari-raya-2022-pns-benarkah-ada-dana-tambahan-ini-daftarnya-per-golongan
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013216407/jokowi-buka-suara-soal-tunjangan-hari-raya-2022-pns-benarkah-ada-dana-tambahan-ini-daftarnya-per-golongan
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013216407/jokowi-buka-suara-soal-tunjangan-hari-raya-2022-pns-benarkah-ada-dana-tambahan-ini-daftarnya-per-golongan
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013216407/jokowi-buka-suara-soal-tunjangan-hari-raya-2022-pns-benarkah-ada-dana-tambahan-ini-daftarnya-per-golongan
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013216407/jokowi-buka-suara-soal-tunjangan-hari-raya-2022-pns-benarkah-ada-dana-tambahan-ini-daftarnya-per-golongan
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013216407/jokowi-buka-suara-soal-tunjangan-hari-raya-2022-pns-benarkah-ada-dana-tambahan-ini-daftarnya-per-golongan
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134271494/menaker-ida-fauziyah-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh-tahun-ini
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134271494/menaker-ida-fauziyah-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh-tahun-ini
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134271494/menaker-ida-fauziyah-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh-tahun-ini
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134271494/menaker-ida-fauziyah-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh-tahun-ini
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134271494/menaker-ida-fauziyah-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-secara-penuh-tahun-ini
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memiliki keyakinan penuh bahwa pembayaran 

THR itu akan bisa dilakukan oleh pengusaha 

seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 (THR 

dibayar secara penuh)," tutur Menaker Ida 

Fauziyah yang rangkum prfmnews.id hari Sabtu, 

16 April 2022. Dilihat dari kondisi ekonomi yang 

mulai lebih baik dari dua tahun sebelumnya, 

Menaker Ida Fauziyah menyatakan bahwa 

pelaksanaan THR akan diberikan secara penuh. 

494. 16 

April 

2022 

Ratusan 

Mahasiswa dan 

Santri Ikuti 

Pesantren Kilat di 

Gedung DPRD 

Bogor | Pilar.ID 

Neutral Pilar Berlokasi di Gedung DPRD Kota Bogor, sejumlah 

ratusan mahasiswa dan santri dari Pondok 

Pesantren Al-Fatah menggelar Pesantren Kilat 

(Sanlat) Ramadhan 1443 Hijriah bertajuk 

"Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri". Kegiatan 

Pesantren Kilat Pendidikan Vokasi di Kalangan 

Santri pada 2022 mendapatkan dukungan dari 

berbagai pihak, yakni BPJAMSOSTEK, 

Kementerian Ketenagakerjaan, DPRD Kota 

Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Taman 

Safari Indonesia (TSI) Indofood, dan Alfamart. 

Materi ketiga, yaitu upaya DPRD Kota Bogor 

dalam mendorong pemerataan akses kerja bagi 

tamatan pendidikan pesantren dan 

nonpesantren oleh Ketua DPRD Kota Bogor, 

Atang Trisnanto. "Pak Ketua DPRD Kota Bogor, 

Atang Trisnanto meminta pesantren kilat 

dilaksanakannya di sini, sekaligus adik-adik 

belajar menjadi pemimpin, menjadi anggota 

dewan," kata Ketua Panitia Pelaksana, Ahmad 

Fahir saat memberikan laporan kegiatan Sabtu 

(16/4/2022). 

495. 16 

April 

2022 

Cair April 2022, Cek 

Penerima Bantuan 

Subsidi Upah Rp 1 

Juta Klik 

sso.bpjsketenagake

rjaan.go.id 

Positive Tribun News 

Kupang 

Bantuan Subsidi Upah (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. Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginformasikan 

kelanjutan program BSU BPJS Ketenagakerjaan. 

http://www.pilar.id/ratusan-mahasiswa-dan-santri-ikuti-pesantren-kilat-di-gedung-dprd-bogor
http://www.pilar.id/ratusan-mahasiswa-dan-santri-ikuti-pesantren-kilat-di-gedung-dprd-bogor
http://www.pilar.id/ratusan-mahasiswa-dan-santri-ikuti-pesantren-kilat-di-gedung-dprd-bogor
http://www.pilar.id/ratusan-mahasiswa-dan-santri-ikuti-pesantren-kilat-di-gedung-dprd-bogor
http://www.pilar.id/ratusan-mahasiswa-dan-santri-ikuti-pesantren-kilat-di-gedung-dprd-bogor
http://www.pilar.id/ratusan-mahasiswa-dan-santri-ikuti-pesantren-kilat-di-gedung-dprd-bogor
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/16/cair-april-2022-cek-penerima-bantuan-subsidi-upah-rp-1-juta-klik-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/16/cair-april-2022-cek-penerima-bantuan-subsidi-upah-rp-1-juta-klik-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/16/cair-april-2022-cek-penerima-bantuan-subsidi-upah-rp-1-juta-klik-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/16/cair-april-2022-cek-penerima-bantuan-subsidi-upah-rp-1-juta-klik-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/16/cair-april-2022-cek-penerima-bantuan-subsidi-upah-rp-1-juta-klik-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/16/cair-april-2022-cek-penerima-bantuan-subsidi-upah-rp-1-juta-klik-ssobpjsketenagakerjaangoid
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496. 16 

April 

2022 

BSU Rp 1 Juta Cair 

Lagi, Kamu Salah 

Satu Penerima? 

Cek di BPJSTKU 

sso.bpjsketenagake

rjaan.go.id 

Neutral Tribun News 

Kaltim 

Cara cek penerima BLT subsidi gaji Rp 1 juta, 

caranya sangat mudah, login di BPJSTKU 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Simak cara 

mudah mengecek penerima BLT BPJS 

Ketenagakerjaan dengan login 

bsu.kemnaker.go.id. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan 

segera menyalurkan program bantuan subsidi 

upah (BSU) atau subsidi gaji kepada para pekerja 

yang terdampak pandemi Covid-19. Kabar 

gembira untuk para pekerja, Bantuan Subsidi 

Upah/ BSU atau BLT subsidi gaji Rp 1 juta cair 

langsung ke rekening pekerja. Jadi selain 

Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan, BSU 

Rp 1 juta juga diperkirakan akan cair ke rekening 

masing-masing sebelum Lebaran. Rencananya, 

subsidi gaji atau BSU sebesar Rp 1 juta tersebut 

akan disalurkan pada April 2022. 

497. 16 

April 

2022 

Cek Segera BSU 

Subsidi Gaji Rp 1 

Juta Cair Jika 

Terima Notifikasi 

Khusus Ini - 

Kendalku 

Positive Kendalku.com Pemerintah telah mengumumkan bahwa 

bantuan BSU Subsidi Gaji akan dilanjutkan pada 

tahun 2022. Informasi tanda notifikasi dapat 

bantuan BSU Subsidi Gaji Rp 1 juta apa saja telah 

dirangkum lengkap bagi Anda semuanya. 

KENDALKU- BLT Subsidi gaji Rp 1 juta cair jika 

Anda mendapatkan notifikasi khusus ini yang 

wajib diketahui. Simak apa saja tanda dapat 

bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta 

dari pemerintah bisa cek di artikel ini. 

498. 16 

April 

2022 

Kemenaker 

berharap UU 

Pesantren 

mudahkan santri 

akses dunia kerja 

Positive Antara Sulsel Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

berharap Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 

tentang Pesantren dapat memberikan 

keleluasaan bagi santri untuk berinovasi, 

sehingga dapat dengan mudah dalam 

mengakses dunia kerja. "Hal yang tidak kalah 

penting adalah kreativitas, ini berkaitan dengan 

kemampuan santri," kata Direktur 

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Kemenaker, 

Muhammad Ali saat mengisi Pesantren Kilat 

(Sanlat) Nasional bertajuk "Pendidikan Vokasi di 

Kalangan Santri" di Gedung DPRD Kota Bogor, 

Jawa Barat, Sabtu. Disebutkan, para santri juga 

perlu mengedepankan sikap kolaborasi yang 

dianggapnya sebagai kunci sukses dalam dunia 

kerja. Sementara itu Staf Khusus Menaker, 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/16/bsu-rp-1-juta-cair-lagi-kamu-salah-satu-penerima-cek-di-bpjstku-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/16/bsu-rp-1-juta-cair-lagi-kamu-salah-satu-penerima-cek-di-bpjstku-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/16/bsu-rp-1-juta-cair-lagi-kamu-salah-satu-penerima-cek-di-bpjstku-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/16/bsu-rp-1-juta-cair-lagi-kamu-salah-satu-penerima-cek-di-bpjstku-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/16/bsu-rp-1-juta-cair-lagi-kamu-salah-satu-penerima-cek-di-bpjstku-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/16/bsu-rp-1-juta-cair-lagi-kamu-salah-satu-penerima-cek-di-bpjstku-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184272690/cek-segera-bsu-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-jika-terima-notifikasi-khusus-ini
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184272690/cek-segera-bsu-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-jika-terima-notifikasi-khusus-ini
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184272690/cek-segera-bsu-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-jika-terima-notifikasi-khusus-ini
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184272690/cek-segera-bsu-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-jika-terima-notifikasi-khusus-ini
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184272690/cek-segera-bsu-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-jika-terima-notifikasi-khusus-ini
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184272690/cek-segera-bsu-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair-jika-terima-notifikasi-khusus-ini
http://makassar.antaranews.com/berita/378197/kemenaker-berharap-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://makassar.antaranews.com/berita/378197/kemenaker-berharap-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://makassar.antaranews.com/berita/378197/kemenaker-berharap-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://makassar.antaranews.com/berita/378197/kemenaker-berharap-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://makassar.antaranews.com/berita/378197/kemenaker-berharap-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
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Caswiono Rusydi Cakrawangsa di tempat yang 

sama meyakini bahwa eksistensi para santri 

dapat bangkit setelah lahirnya UU tentang 

pesantren pada 2019 lalu. 

499. 16 

April 

2022 

Kemenaker 

Berharap UU 

Pesantren 

Mempermudah 

Santri Mengakses 

Dunia Kerja 

Positive Suara Surabaya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

berharap Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 

tentang Pesantren, dapat memberikan 

keleluasaan bagi santri untuk berinovasi, 

sehingga lebih mudah dalam mengakses dunia 

kerja. "Hal yang tidak kalah penting adalah 

kreativitas, ini berkaitan dengan kemampuan 

santri," kata Muhammad Ali Direktur 

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Kemenaker, 

saat mengisi Pesantren Kilat (Sanlat) Nasional di 

Gedung DPRD Kota Bogor Jawa Barat, Sabtu 

(16/4/2022) dikutip Antara. Beberapa santri 

mengikuti pesantren Kilat (Sanlat) Ramadhan 

1443 Hijriyah bertajuk "Pendidikan Vokasi di 

Kalangan Santri" di Gedung DPRD Kota Bogor 

Jawa Barat, Sabtu (16/4/2022). Menurutnya, 

para santri bisa belajar dari kegagalan 

perusahaan produsen ponsel, Nokia yang dalam 

sekejap kalah menguasai pasar oleh produsen 

ponsel lainnya karena kurangnya inovasi. 

500. 16 

April 

2022 

Permenaker, THR 

Karyawan Wajib 

Dibayar H-7 

Neutral Harian Sumatera Setiap pelaku usaha wajib untuk membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja 

paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul 

Fitri 1443 Hijriah (H-7). Merujuk pada SE 

Menaker itu, pemberian THR Keagamaan 

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh pengusaha kepada pekerja dan buruh 

paling lambat tujuh hari sebelum hari raya 

keagamaan, ini dikatakan Kepala Disnakertrans 

Lamsel, Dra. Dia mengatakan, SE Nomor 

M3/1/HK.04/IV/2022 yang diterbitkan pada 6 

April 2022 lalu, mengenai Pelaksanaan 

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi 

Pekerja atau Buruh di Perusahaan yang 

mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Untuk diketahui, surat edaran 

tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/kemenaker-berharap-uu-pesantren-mempermudah-santri-mengakses-dunia-kerja
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/kemenaker-berharap-uu-pesantren-mempermudah-santri-mengakses-dunia-kerja
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/kemenaker-berharap-uu-pesantren-mempermudah-santri-mengakses-dunia-kerja
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/kemenaker-berharap-uu-pesantren-mempermudah-santri-mengakses-dunia-kerja
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/kemenaker-berharap-uu-pesantren-mempermudah-santri-mengakses-dunia-kerja
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/kemenaker-berharap-uu-pesantren-mempermudah-santri-mengakses-dunia-kerja
http://hariansumatera.com/permenaker-thr-karyawan-wajib-dibayar-h-7
http://hariansumatera.com/permenaker-thr-karyawan-wajib-dibayar-h-7
http://hariansumatera.com/permenaker-thr-karyawan-wajib-dibayar-h-7


 

223 

 

6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi 

Pekerja atau Buruh di Perusahaan. 

501. 16 

April 

2022 

Kapan BSU 2022 

Cair? Berikut 

Bocoran Waktu, 

Persyaratan, dan 

Solusi jika 

Mengalami 

Kendala Pencairan 

dari Bank 

Positive Suara Merdeka SUARAMERDEKA.COM- Memasuki pertengahan 

bulan April 2022, warganet mulai mencari tahu 

informasi Kapan BSU 2022 Cair?. Namun hingga 

saat ini, belum ada informasi pasti dari 

pemerintah tentang pencairan BSU 2022. 

Bahkan dari keterangan di laman resmi BPJS 

Ketenagakerjaan, saat ini masih dalam tahap 

peningkatan untuk rencana agenda BSU 2022 

tersebut.>. BSU 2022 akan cair untuk pekerja 

yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan aktif 

menjadi anggota. 

502. 16 

April 

2022 

Apa Kriteria 

Penerima Subsidi 

Gaji Rp 1 Juta 

Tahun 2022? Ini 

Kata Menaker 

Neutral Tribun News Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi 

Gaji/Upah (BSU) untuk 8,8 juta pekerja/buruh di 

tahun 2022. "Adapun rincian terhadap kriteria 

dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan," ujar 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah dalam pernyataan tertulisnya, Rabu 

(06/04/2022). Kapan Subsidi Gaji Tahun 2022 

Dicairkan?. Menaker Ida Fauziyah, Menperin 

Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri KP Sakti 

Wahyu Trenggono, dan Menlu Retno Marsudi 

berbincang sebelum Sidang Kabinet Paripurna, 

Selasa (05/04/2022), di Istana Negara, Jakarta. 

503. 16 

April 

2022 

Amri Piliang: Tak 

Ada Dampak, 

Kebijakan Kepala 

BP2MI Harus 

Dievaluasi 

Neutral Kedaipena Menilai kebijakan dari Ketua BP2MI tak 

memberikan hal positif pada para Pekerja 

Migran Indonesia (PMI), Wasekjen 1, Komisi 

Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan 

Pemerintah dan Keadilan, Amri Piliang 

menyatakan pemerintah perlu meninjau ulang 

kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Ketua 

BP2MI. Menurutnya, UU No. 18 Tahun 2017 

Pasal 30, melarang pembebanan biaya 

Penempatan kepada Pekerja Migran Indonesia. 

Hal ini juga diatur melalui Perka No. 09/2020 

yang telah berlangsung dua tahun. "Menurut 

pandangan kami selaku Lembaga Pengawasan 

Kebijakan Pemerintah dan Keadilan, bahwa 

kebijakan yang mengatur komponen biaya 

penempatan adalah keliru," kata Amri, Sabtu 

(16/4/2022). 

http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043216926/kapan-bsu-2022-cair-berikut-bocoran-waktu-persyaratan-dan-solusi-jika-mengalami-kendala-pencairan-dari-bank
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043216926/kapan-bsu-2022-cair-berikut-bocoran-waktu-persyaratan-dan-solusi-jika-mengalami-kendala-pencairan-dari-bank
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043216926/kapan-bsu-2022-cair-berikut-bocoran-waktu-persyaratan-dan-solusi-jika-mengalami-kendala-pencairan-dari-bank
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043216926/kapan-bsu-2022-cair-berikut-bocoran-waktu-persyaratan-dan-solusi-jika-mengalami-kendala-pencairan-dari-bank
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043216926/kapan-bsu-2022-cair-berikut-bocoran-waktu-persyaratan-dan-solusi-jika-mengalami-kendala-pencairan-dari-bank
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043216926/kapan-bsu-2022-cair-berikut-bocoran-waktu-persyaratan-dan-solusi-jika-mengalami-kendala-pencairan-dari-bank
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043216926/kapan-bsu-2022-cair-berikut-bocoran-waktu-persyaratan-dan-solusi-jika-mengalami-kendala-pencairan-dari-bank
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043216926/kapan-bsu-2022-cair-berikut-bocoran-waktu-persyaratan-dan-solusi-jika-mengalami-kendala-pencairan-dari-bank
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/16/apa-kriteria-penerima-subsidi-gaji-rp-1-juta-tahun-2022-ini-kata-menaker
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/16/apa-kriteria-penerima-subsidi-gaji-rp-1-juta-tahun-2022-ini-kata-menaker
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/16/apa-kriteria-penerima-subsidi-gaji-rp-1-juta-tahun-2022-ini-kata-menaker
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/16/apa-kriteria-penerima-subsidi-gaji-rp-1-juta-tahun-2022-ini-kata-menaker
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/16/apa-kriteria-penerima-subsidi-gaji-rp-1-juta-tahun-2022-ini-kata-menaker
http://www.kedaipena.com/amri-piliang-tak-ada-dampak-kebijakan-kepala-bp2mi-harus-dievaluasi
http://www.kedaipena.com/amri-piliang-tak-ada-dampak-kebijakan-kepala-bp2mi-harus-dievaluasi
http://www.kedaipena.com/amri-piliang-tak-ada-dampak-kebijakan-kepala-bp2mi-harus-dievaluasi
http://www.kedaipena.com/amri-piliang-tak-ada-dampak-kebijakan-kepala-bp2mi-harus-dievaluasi
http://www.kedaipena.com/amri-piliang-tak-ada-dampak-kebijakan-kepala-bp2mi-harus-dievaluasi
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504. 16 

April 

2022 

Disnaker dan 

UMKM Kota 

Madiun Buka Posko 

Pengaduan THR 

2022 

Negative Faktual News Dinas Tenaga Kerja dan UMKM (Disnaker dan 

UMKM) Kota Madiun, Jawa Timur, membuka 

posko pengaduan bagi buruh atau pekerja yang 

mengalami kesulitan terkait pembayaran 

tunjangan hari raya (THR) dari pengusaha 

tempatnya bekerja pada Lebaran Tahun 2022. 

Mediator Hubungan Industrial Muda Disnaker 

dan UMKM Kota Madiun Hari Aprianto 

mengatakan posko pengaduan tersebut 

berfungsi jika ada permasalahan pembayaran 

THR, para pekerja bisa mengadu atau 

melaporkan ke dinas tenaga kerja setempat dan 

nantinya disnaker akan memfasilitasi dengan 

memberikan mediasi. Kami maklum perusahaan 

baru mulai pulih," ujarnya di Madiun, Sabtu 

(16/4/2022). Sesuai data, di Kota Madiun 

terdapat 715 perusahaan skala besar, 

menengah, maupun kecil yang telah berbadan 

usaha atau berbadan hukum. 

505. 16 

April 

2022 

Disnaker dan 

UMKM Kota 

Madiun buka posko 

pengaduan THR 

Negative Antara Jatim Dinas Tenaga Kerja dan UMKM (Disnaker dan 

UMKM) Kota Madiun, Jawa Timur, membuka 

posko pengaduan bagi buruh atau pekerja yang 

mengalami kesulitan terkait pembayaran 

tunjangan hari raya (THR) dari pengusaha 

tempatnya bekerja pada Lebaran 2022. 

Mediator Hubungan Industrial Muda Disnaker 

dan UMKM Kota Madiun Hari Aprianto 

mengatakan posko pengaduan tersebut 

berfungsi jika ada permasalahan pembayaran 

THR, para pekerja bisa mengadu atau 

melaporkan ke dinas tenaga kerja setempat dan 

nantinya disnaker akan memfasilitasi dengan 

memberikan mediasi. Kami maklum perusahaan 

baru mulai pulih," ujarnya di Madiun, Sabtu. 

Sesuai data, di Kota Madiun terdapat 715 

perusahaan skala besar, menengah, maupun 

kecil yang telah berbadan usaha atau berbadan 

hukum. 

506. 16 

April 

2022 

Disnakertrans 

Gorontalo Utara 

ingatkan 

pembayaran THR 

H-7 Idul Fitri 

Neutral Antara 

Gorontalo 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Gorontalo Utara, Provinsi 

Gorontalo, mengingatkan agar seluruh 

perusahaan di daerah itu untuk membayar 

tunjangan hari raya (THR) sebelum H-7 Lebaran 

Idul Fitri. Kepala Disnakertrans Gorontalo Utara, 

http://faktualnews.co/2022/04/16/disnaker-dan-umkm-kota-madiun-buka-posko-pengaduan-thr-2022/313012
http://faktualnews.co/2022/04/16/disnaker-dan-umkm-kota-madiun-buka-posko-pengaduan-thr-2022/313012
http://faktualnews.co/2022/04/16/disnaker-dan-umkm-kota-madiun-buka-posko-pengaduan-thr-2022/313012
http://faktualnews.co/2022/04/16/disnaker-dan-umkm-kota-madiun-buka-posko-pengaduan-thr-2022/313012
http://faktualnews.co/2022/04/16/disnaker-dan-umkm-kota-madiun-buka-posko-pengaduan-thr-2022/313012
http://jatim.antaranews.com/berita/594365/disnaker-dan-umkm-kota-madiun-buka-posko-pengaduan-thr
http://jatim.antaranews.com/berita/594365/disnaker-dan-umkm-kota-madiun-buka-posko-pengaduan-thr
http://jatim.antaranews.com/berita/594365/disnaker-dan-umkm-kota-madiun-buka-posko-pengaduan-thr
http://jatim.antaranews.com/berita/594365/disnaker-dan-umkm-kota-madiun-buka-posko-pengaduan-thr
http://gorontalo.antaranews.com/berita/194513/disnakertrans-gorontalo-utara-ingatkan-pembayaran-thr-h-7-idul-fitri
http://gorontalo.antaranews.com/berita/194513/disnakertrans-gorontalo-utara-ingatkan-pembayaran-thr-h-7-idul-fitri
http://gorontalo.antaranews.com/berita/194513/disnakertrans-gorontalo-utara-ingatkan-pembayaran-thr-h-7-idul-fitri
http://gorontalo.antaranews.com/berita/194513/disnakertrans-gorontalo-utara-ingatkan-pembayaran-thr-h-7-idul-fitri
http://gorontalo.antaranews.com/berita/194513/disnakertrans-gorontalo-utara-ingatkan-pembayaran-thr-h-7-idul-fitri
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Felmy Amu, di Gorontalo, Sabtu, mengatakan 

ketentuan tersebut wajib dilakukan seluruh 

perusahaan dan pihaknya tidak membuka posko 

pengaduan THR. "Posko tersebut dipusatkan di 

Provinsi Gorontalo. Ia berharap, pihak 

perusahaan patuh pada ketentuan itu dan 

seluruh pekerja dapat proaktif memanfaatkan 

posko pengaduan THR yang disiapkan 

Disnakertrans Provinsi Gorontalo. 

507. 16 

April 

2022 

Kemenaker Harap 

UU Pesantren 

Permudah Santri 

Akses Dunia Kerja 

Positive Medcom.id "Hal yang tidak kalah penting adalah kreativitas, 

ini berkaitan dengan kemampuan santri," kata 

Direktur Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi 

Kemenaker, Muhammad Ali saat mengisi 

Pesantren Kilat (Sanlat) Nasional bertajuk 

"Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" di 

Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 16 

April 2022. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) berharap Undang-undang Nomor 

18 tahun 2019 tentang pesantren dapat 

memberikan keleluasaan bagi santri untuk 

berinovasi, sehingga dapat dengan mudah 

dalam mengakses dunia kerja. Sementara itu 

Staf Khusus Menaker, Caswiono Rusydi 

Cakrawangsa di tempat yang sama meyakini 

bahwa eksistensi para santri dapat bangkit 

setelah lahirnya UU tentang pesantren pada 

2019 lalu. Alasannya, sebelum lahir UU tersebut 

kondisinya ironis karena perlakuan negara 

seolah membuat santri terpinggirkan. 

508. 16 

April 

2022 

Hukatan KSBSI 

Jambi Desak 

Menaker Keluarkan 

Surat Keputusan 

Kembali 

Berlakukan 

Permenaker No. 19 

Tahun 2015 

Negative Lamanesia Federasi Hukatan KSBSI Provinsi Jambi meminta 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia (Menaker RI) untuk mengeluarkan 

keputusan secara tertulis bahwa tidak akan 

memberlakukan UU Permenaker nomor 2 Tahun 

2022. Ketua Koordinator daerah Federasi 

Hukatan KSBSI Provinsi Jambi, Masta Aritonang 

mengatakan pihaknya khawatir jika tidak ada 

keputusan tertulis dari Menaker maka 

Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu akan 

segera diterapkan. Tapi itu hanya sekadar 

statement tidak bisa dipegang," ujarnya, saat 

mengadakan buka puasa bersama Federasi 

Hukatan KSBSI Provinsi Jambi di Pujasera, Kota 

Jambi. Sabtu (16/4/2022). Maka dari itu, 

http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Dkq4BOWb-kemenaker-harap-uu-pesantren-permudah-santri-akses-dunia-kerja
http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Dkq4BOWb-kemenaker-harap-uu-pesantren-permudah-santri-akses-dunia-kerja
http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Dkq4BOWb-kemenaker-harap-uu-pesantren-permudah-santri-akses-dunia-kerja
http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Dkq4BOWb-kemenaker-harap-uu-pesantren-permudah-santri-akses-dunia-kerja
http://lamanesia.com/hukatan-ksbsi-jambi-desak-menaker-keluarkan-surat-keputusan-kembali-berlakukan-permenaker-no-19-tahun-2015
http://lamanesia.com/hukatan-ksbsi-jambi-desak-menaker-keluarkan-surat-keputusan-kembali-berlakukan-permenaker-no-19-tahun-2015
http://lamanesia.com/hukatan-ksbsi-jambi-desak-menaker-keluarkan-surat-keputusan-kembali-berlakukan-permenaker-no-19-tahun-2015
http://lamanesia.com/hukatan-ksbsi-jambi-desak-menaker-keluarkan-surat-keputusan-kembali-berlakukan-permenaker-no-19-tahun-2015
http://lamanesia.com/hukatan-ksbsi-jambi-desak-menaker-keluarkan-surat-keputusan-kembali-berlakukan-permenaker-no-19-tahun-2015
http://lamanesia.com/hukatan-ksbsi-jambi-desak-menaker-keluarkan-surat-keputusan-kembali-berlakukan-permenaker-no-19-tahun-2015
http://lamanesia.com/hukatan-ksbsi-jambi-desak-menaker-keluarkan-surat-keputusan-kembali-berlakukan-permenaker-no-19-tahun-2015
http://lamanesia.com/hukatan-ksbsi-jambi-desak-menaker-keluarkan-surat-keputusan-kembali-berlakukan-permenaker-no-19-tahun-2015
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Federasi Hukatan KSBSI Provinsi Jambi 

mendesak Menaker mengeluarkan keputusan 

tertulis agar tetap menggunakan peraturan lama 

dan tidak memakai Permenaker nomor 2 tahun 

2022. 

509. 16 

April 

2022 

Menaker Ida 

Fauziyah Yakin 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR Secara 

Penuh - EL JOHN 

News 

Neutral Eljhon News Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 

2022 secara penuh kepada pekerja/buruh. "Saya 

memiliki keyakinan penuh bahwa pembayaran 

THR itu akan bisa dilakukan oleh pengusaha 

seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 (THR 

dibayar secara penuh)," ucap Menaker di Jakarta 

pada Kamis (14/4/2022). Menaker menyatakan, 

keyakinannya tersebut mengingat kondisi 

perekonomian saat ini yang sudah jauh lebih 

baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR dua 

tahun sebelumnya.. "Hal tersebut dapat dilihat 

dari kemampuan kita, keberhasilan kita 

mengendalikan penyebaran Covid-19 dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster. 

510. 16 

April 

2022 

Disnakertrans 

Gorontalo Utara 

mengingatkan 

pembayaran THR 

sebelum H-7 

Neutral Antara News 

Manado 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Gorontalo Utara, Provinsi 

Gorontalo, mengingatkan agar seluruh 

perusahaan di daerah itu untuk membayar 

tunjangan hari raya (THR) sebelum H-7 Lebaran 

Idul Fitri. Kepala Disnakertrans Gorontalo Utara, 

Felmy Amu, di Gorontalo, Sabtu, mengatakan 

ketentuan tersebut wajib dilakukan seluruh 

perusahaan dan pihaknya tidak membuka posko 

pengaduan THR. "Posko tersebut dipusatkan di 

Provinsi Gorontalo. Ia berharap, pihak 

perusahaan patuh pada ketentuan itu dan 

seluruh pekerja dapat proaktif memanfaatkan 

posko pengaduan THR yang disiapkan 

Disnakertrans Provinsi Gorontalo. 

511. 16 

April 

2022 

BSU 2022 Siap 

Cair? Cek Penerima 

BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Melalui 

Situs Berikut 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 bagi 

pekerja rencananya dijadwalkan cair dalam 

waktu dekat dengan nominal Rp1 juta. Kendati 

direncanakan bakal siap cair tahun ini, tetapi 

belum ada informasi lebih lanjut terkait kapan 

waktu pencairan BSU 2022 senilai Rp1 juta bagi 

pekerja. BSU 2022 bagi pekerja yang diberikan 

tahun ini menyasar penerima dengan kuota 8,8 

http://eljohnnews.com/menaker-ida-fauziyah-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://eljohnnews.com/menaker-ida-fauziyah-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://eljohnnews.com/menaker-ida-fauziyah-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://eljohnnews.com/menaker-ida-fauziyah-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://eljohnnews.com/menaker-ida-fauziyah-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://eljohnnews.com/menaker-ida-fauziyah-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://manado.antaranews.com/berita/192993/disnakertrans-gorontalo-utara-mengingatkan-pembayaran-thr-sebelum-h-7
http://manado.antaranews.com/berita/192993/disnakertrans-gorontalo-utara-mengingatkan-pembayaran-thr-sebelum-h-7
http://manado.antaranews.com/berita/192993/disnakertrans-gorontalo-utara-mengingatkan-pembayaran-thr-sebelum-h-7
http://manado.antaranews.com/berita/192993/disnakertrans-gorontalo-utara-mengingatkan-pembayaran-thr-sebelum-h-7
http://manado.antaranews.com/berita/192993/disnakertrans-gorontalo-utara-mengingatkan-pembayaran-thr-sebelum-h-7
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094273874/bsu-2022-siap-cair-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-melalui-situs-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094273874/bsu-2022-siap-cair-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-melalui-situs-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094273874/bsu-2022-siap-cair-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-melalui-situs-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094273874/bsu-2022-siap-cair-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-melalui-situs-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094273874/bsu-2022-siap-cair-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-melalui-situs-berikut
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juta pekerja. Pasalnya, menurut keterangan 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang 

Perekonomian, Airlangga Hartarto, program BSU 

senilai Rp1 juta ini masih dimatangkan. 

512. 16 

April 

2022 

PHK Sepihak 

Menimpa Puluhan 

Buruh Pabrik Mobil 

Negative Assets.rri.co.id KBRN, Jakarta : Pabrik mobil PT Sokonindo 

Automobile atau DFSK Indonesia diduga 

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

secara sepihak terhadap 47 orang pekerjanya. 

Pernyataan ini disampaikan Riden menanggapi 

pemberitaan di media nasional tanggal 14 April 

2022 yang berjudul, "DFSK Bantah PHK Sepihak, 

Tegaskan Mantan Karyawan dapat Kompensasi-

THR." "Bukti bahwa DFSK melakukan PHK secara 

sepihak, saat ini ke-47 orang buruh yang di PHK 

melakukan penolakan terhadap PHK yang 

dilakukan oleh perusahaan. Dengan kata lain, 

PHK hanya keinginan sepihak dari perusahaan. 

513. 16 

April 

2022 

Link Daftar BLT 

Subsidi Gaji BSU 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Dapat Rp1 Juta 

April 2022 Beredar 

di WhatsApp, 

Hoaks? 

Neutral Ayo Bandung Link Daftar BLT Subsidi Gaji BSU BPJS 

Ketenagakerjaan Dapat Rp1 Juta April 2022 

Beredar di WhatsApp, Hoaks?. 

AYOINDONESIA.COM--BSU berupa BLT subsidi 

gaji Rp1 juta dari Kemnterian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) yang bekerja sama dengan BPJS 

Ketenagakerjaan dikabarkan cair April 2022. 

Para pekerja mulai mencari dan mengumpulkan 

informasi terkait BSU BLT subsidi gaji dapat Rp1 

juta yang dikabarkan cair April 2022. Namun, 

jangan sampai lalai dengan penipuan yang 

disebut-sebut mulai meresahkan para pekerja 

yang menerima BSU, lantaran beredar link daftar 

BLT subsidi gaji melalui pesan berantai 

WhatsApp. 

514. 16 

April 

2022 

Menaker Optimis 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR secara 

Penuh | 

merdeka.com 

Positive Merdeka "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," ucap 

Menaker di Jakarta pada Kamis (14/4). Menaker 

menyatakan, keyakinannya tersebut mengingat 

kondisi perekonomian saat ini yang sudah jauh 

lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan 

THR dua tahun sebelumnya. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyakini para 

pengusaha akan membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) Keagamaan tahun 2022 secara penuh 

http://assets.rri.co.id/ekonomi/1426322/phk-sepihak-menimpa-puluhan-buruh-pabrik-mobil
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1426322/phk-sepihak-menimpa-puluhan-buruh-pabrik-mobil
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1426322/phk-sepihak-menimpa-puluhan-buruh-pabrik-mobil
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013217771/link-daftar-blt-subsidi-gaji-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-rp1-juta-april-2022-beredar-di-whatsapp-hoaks
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013217771/link-daftar-blt-subsidi-gaji-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-rp1-juta-april-2022-beredar-di-whatsapp-hoaks
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013217771/link-daftar-blt-subsidi-gaji-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-rp1-juta-april-2022-beredar-di-whatsapp-hoaks
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013217771/link-daftar-blt-subsidi-gaji-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-rp1-juta-april-2022-beredar-di-whatsapp-hoaks
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013217771/link-daftar-blt-subsidi-gaji-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-rp1-juta-april-2022-beredar-di-whatsapp-hoaks
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013217771/link-daftar-blt-subsidi-gaji-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-rp1-juta-april-2022-beredar-di-whatsapp-hoaks
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013217771/link-daftar-blt-subsidi-gaji-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-rp1-juta-april-2022-beredar-di-whatsapp-hoaks
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013217771/link-daftar-blt-subsidi-gaji-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-rp1-juta-april-2022-beredar-di-whatsapp-hoaks
http://www.merdeka.com/uang/menaker-optimis-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh.html
http://www.merdeka.com/uang/menaker-optimis-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh.html
http://www.merdeka.com/uang/menaker-optimis-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh.html
http://www.merdeka.com/uang/menaker-optimis-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh.html
http://www.merdeka.com/uang/menaker-optimis-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh.html
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kepada pekerja/buruh. "Hal tersebut dapat 

dilihat dari kemampuan kita, keberhasilan kita 

mengendalikan penyebaran Covid-19 dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster. 

515. 16 

April 

2022 

PHK Sepihak 

Menimpa Puluhan 

Buruh Pabrik Mobil 

Negative Rrinews Pabrik mobil PT Sokonindo Automobile atau 

DFSK Indonesia diduga melakukan Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap 

47 orang pekerjanya. Pernyataan ini 

disampaikan Riden menanggapi pemberitaan di 

media nasional tanggal 14 April 2022 yang 

berjudul, "DFSK Bantah PHK Sepihak, Tegaskan 

Mantan Karyawan dapat Kompensasi-THR." 

"Bukti bahwa DFSK melakukan PHK secara 

sepihak, saat ini ke-47 orang buruh yang di PHK 

melakukan penolakan terhadap PHK yang 

dilakukan oleh perusahaan. Dengan kata lain, 

PHK hanya keinginan sepihak dari perusahaan. 

516. 16 

April 

2022 

Puluhan Buruh 

Pabrik Mobil DFSK 

Merasa Kena PHK 

Sepihak 

Negative Inilah Pabrik mobil PT Sokonindo Automobile (DFSK) 

Indonesia dituding lakukan PHK sepihak kepada 

47 orang pekerja. "Bukti bahwa DFSK melakukan 

PHK secara sepihak, saat ini ke-47 orang buruh 

yang di PHK melakukan penolakan terhadap PHK 

yang dilakukan oleh perusahaan. "Tetapi yang 

dilakukan DFSK justru secara sepihak melakukan 

PHK terhadap karyawan tetap. Dengan kata lain, 

lanjut Riden, PHK hanya keinginan sepihak dari 

perusahaan. 

517. 17 

April 

2022 

Disnaker Riau Buka 

Posko Pengaduan 

THR 

Negative Lancang Kuning COM, PEKANBARU-Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi, Imron Rosyadi mengatakan, 

Gubernur Riau telah meminta kabupaten/kota 

membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko 

Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi 

Tunjangan Hari Raya Tahun 2022. Untuk Posko 

THR di kabupaten/kota akan melakukan 

koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau. "Kami Disnakertrans 

Riau sejak Senin lalu, sudah membuat Posko 

Pengaduan THR. Pemerintah provinsi Riau, telah 

menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Riau 

tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 

Hari Raya Idul Fitri tahun 2022. 

http://rri.co.id/ekonomi/1426322/phk-sepihak-menimpa-puluhan-buruh-pabrik-mobil
http://rri.co.id/ekonomi/1426322/phk-sepihak-menimpa-puluhan-buruh-pabrik-mobil
http://rri.co.id/ekonomi/1426322/phk-sepihak-menimpa-puluhan-buruh-pabrik-mobil
http://www.inilah.com/puluhan-buruh-pabrik-mobil-dfsk-merasa-kena-phk-sepihak
http://www.inilah.com/puluhan-buruh-pabrik-mobil-dfsk-merasa-kena-phk-sepihak
http://www.inilah.com/puluhan-buruh-pabrik-mobil-dfsk-merasa-kena-phk-sepihak
http://www.inilah.com/puluhan-buruh-pabrik-mobil-dfsk-merasa-kena-phk-sepihak
http://lancangkuning.com/post/45672/disnaker-riau-buka-posko-pengaduan-thr.html
http://lancangkuning.com/post/45672/disnaker-riau-buka-posko-pengaduan-thr.html
http://lancangkuning.com/post/45672/disnaker-riau-buka-posko-pengaduan-thr.html
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518. 17 

April 

2022 

Mengapresiasi 

Pemerintah 

Wajibkan 

Perusahaan Bayar 

THR - 

Suaradewata.com 

Positive Suara Dewata Mengapresiasi Pemerintah Wajibkan 

Perusahaan Bayar THR. Home. Opini. Ilustrasi, 

Foto/Suber: Google. 

519. 17 

April 

2022 

Komisi I DPRD PPU 

Imbau Perusahaan 

Bayarkan THR 

Tepat Waktu | 

PusaranMedia.com 

Positive Pusaranmedia.c

om 

Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) 

mengimbau kepada seluruh perusahaan agar 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling 

lambat seminggu sebelum Idulfitri 1444 hijriah. 

"Kami ingatkan perusahaan utnuk membayar 

THR tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang 

berlaku," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD PPU 

Irawan Heru Suryanto, Minggu (17/4/2022). 

Ketua PKB PPU ini menyatakan, pekerja diminta 

untuk mengadu ke Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnekartrans) dan DPRD apabila 

perusahaan tidak membayarkan THR. Irawan 

menyatakan, THR merupakan kewajiban 

perusahaan yang harus dibayarkan kepada 

karyawan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang 

Pengupahan dan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja 

asu Buruh di Perusahaan. 

520. 17 

April 

2022 

Perusahaan Wajib 

Bayarkan THR 

Seminggu 

Menjelang Lebaran 

Neutral Lancang Kuning Perusahaan agar membayar THR Keagamaan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Lancang Kuning, PEKANBARU- Pemerintah 

provinsi Riau, telah menerbitkan Surat Edaran 

(SE) Gubernur Riau tentang pembayaran 

Tunjangan Hari Raya (THR) Hari Raya Idul Fitri 

tahun 2022. Dalam aturan itu disebutkan, bahwa 

seluruh perusahaan di daerah setempat untuk 

segera memberikan THR bagi karyawan, 

pekerja/buruh, 7 hari menjelang lebaran dengan 

sesuai dengan aturan dan perundangan yang 

berlaku. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Imron Rosyadi menjelaskan, SE 

Gubernur Riau itu sesuai dengan SE Nomor: 

560/DISNAKERTRANS/963 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

http://www.suaradewata.com/read/202204170003/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr.html
http://www.suaradewata.com/read/202204170003/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr.html
http://www.suaradewata.com/read/202204170003/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr.html
http://www.suaradewata.com/read/202204170003/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr.html
http://www.suaradewata.com/read/202204170003/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr.html
http://www.suaradewata.com/read/202204170003/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr.html
http://pusaranmedia.com/read/9758/komisi-i-dprd-ppu-imbau-perusahaan-bayarkan-thr-tepat-waktu
http://pusaranmedia.com/read/9758/komisi-i-dprd-ppu-imbau-perusahaan-bayarkan-thr-tepat-waktu
http://pusaranmedia.com/read/9758/komisi-i-dprd-ppu-imbau-perusahaan-bayarkan-thr-tepat-waktu
http://pusaranmedia.com/read/9758/komisi-i-dprd-ppu-imbau-perusahaan-bayarkan-thr-tepat-waktu
http://pusaranmedia.com/read/9758/komisi-i-dprd-ppu-imbau-perusahaan-bayarkan-thr-tepat-waktu
http://lancangkuning.com/post/45662/perusahaan-wajib-bayarkan-thr-seminggu-menjelang-lebaran.html
http://lancangkuning.com/post/45662/perusahaan-wajib-bayarkan-thr-seminggu-menjelang-lebaran.html
http://lancangkuning.com/post/45662/perusahaan-wajib-bayarkan-thr-seminggu-menjelang-lebaran.html
http://lancangkuning.com/post/45662/perusahaan-wajib-bayarkan-thr-seminggu-menjelang-lebaran.html
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521. 17 

April 

2022 

Liga Futsal Ketupat 

May Day, Ini 4 Tim 

Terbaik Melaju ke 

Sem. 

Positive Lancang Kuning Lancang Kuning, PEKANBARU- Liga Futsal May 

Day 2022, telah menyelesaikan babak 

penyisihan grup, dan 4 tim terbaik berhak 

melaju ke babak Semifinal. Keempat tim 

tersebut diantaranya, SB Cahaya Indonesia, PT 

RAPP, PT Bank Riau Kepri, dan SP Perjuangan 

IKPP. Dibabak semifinal, pekerja/buruh dua 

perusahaan pabrik kertas terbesar di Riau akan 

saling mengalahkan, yakni SP Perjuangan IKPP 

akan menghadapi PT RAPP. Sedangkan dipartai 

semifinal kedua akan saling berhadapan, SB 

Cahaya Indonesia melawan BUMD Riau PT Bank 

Riau Kepri (BRK), yang akan dilaksanakan malam 

ini, Minggu (17/4), dilapangan Futsal Aero sport 

Simpang Tiga, Pekanbaru. 

522. 17 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bayar 

Penuh Uang THR 

Positive Banten News Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah yakin para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2022 

secara penuh. "Saya memiliki keyakinan penuh 

bahwa pembayaran THR itu akan bisa dilakukan 

oleh pengusaha seperti sebelum adanya 

pandemi Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," 

ucap Ida melansir suara. "Ini indikasi yang bagi 

kami, kami menyakini (THR dibayar penuh) dan 

pada akhirnya mendorong kepada perusahaan 

agar dapat membayar THR Kegamaaan sesuai 

dengan Surat Edaran yang telah saya terbitkan," 

pungkasnya. Pasalnya, kondisi perekonomian 

saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dua 

tahun sebelumnya. 

523. 17 

April 

2022 

Sahabat Sehat 

Mental di Dunia 

Kerja 

Positive Koran Tempo Namun, menurut hasil riset Sindikasi, Peraturan 

Menteri Tenaga Kerjaan Nomor 5 Tahun 2018 

itu belum cukup melindungi pekerja. 

Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia juga aktif 

mengadvokasi isu kesehatan mental di 

lingkungan kerja. Menurut Ketua Perhimpunan 

Jiwa Sehat Indonesia, Yeni Rosa, penyandang 

disabilitas psikososial selama ini sulit mendapat 

kesempatan bekerja. Peristiwa meninggalnya 

pegawai biro iklan karena bekerja 30 jam 

berturut-turut pada 2013 menjadi salah satu 

pendorong Serikat Pekerja Media dan Industri 

Kreatif Demokrasi (Sindikasi) mengadvokasi 

kesehatan mental di dunia kerja. 

http://lancangkuning.com/post/45667/liga-futsal-ketupat-may-day-ini-4-tim-terbaik-melaju-ke-semifinal.html
http://lancangkuning.com/post/45667/liga-futsal-ketupat-may-day-ini-4-tim-terbaik-melaju-ke-semifinal.html
http://lancangkuning.com/post/45667/liga-futsal-ketupat-may-day-ini-4-tim-terbaik-melaju-ke-semifinal.html
http://lancangkuning.com/post/45667/liga-futsal-ketupat-may-day-ini-4-tim-terbaik-melaju-ke-semifinal.html
http://www.bantennews.co.id/menaker-yakin-pengusaha-bayar-penuh-uang-thr
http://www.bantennews.co.id/menaker-yakin-pengusaha-bayar-penuh-uang-thr
http://www.bantennews.co.id/menaker-yakin-pengusaha-bayar-penuh-uang-thr
http://koran.tempo.co/read/topik/473202/sahabat-sehat-mental-di-dunia-kerja
http://koran.tempo.co/read/topik/473202/sahabat-sehat-mental-di-dunia-kerja
http://koran.tempo.co/read/topik/473202/sahabat-sehat-mental-di-dunia-kerja
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524. 17 

April 

2022 

4 Fakta BLT Subsidi 

Gaji Cair Sebelum 

Lebaran, Ini Tanda-

Tanda BSU Masuk 

Rekening 

Positive Okezone BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 akan menyasar 8,8 juta pekerja dengan 

total anggaran Rp8,8 triliun. BLT subsidi gaji Rp1 

juta ditargetkan cair pada bulan ini atau sebelum 

Lebaran. Saat ini pemerintah masih mereview 

data penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta. 1. 

Pekerja yang Layak Dapat BLT Subsidi Gaji. 

525. 17 

April 

2022 

Berikut Cara Cek 

Penerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 

2022 Rp 1 Juta - 

BATAMINFO 

Positive Batam Info Bataminfo.co.id- 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. BSU ini merupakan upaya pemerintah 

untuk memulihkan ekonomi nasional saat 

terdampak pandemi Covid-19. 

526. 17 

April 

2022 

Federasi Hukatan 

KSBSI Jambi Minta 

Permenaker 

Nomor 2 Tahun 

2022 Tidak 

Diberlakukan 

Neutral Metrojambi.com Federasi Hukatan KSBSI Provinsi Jambi meminta 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia untuk mengeluarkan keputusan 

tertulis bahwa tidak akan memberlakukan 

Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata 

cara dan persyaratan pembayaran manfaat 

jaminan hari tua. Koordinator Daerah Federasi 

Hukatan KSBSI Provinsi Jambi Masta Aritonang 

mengatakan, pihaknya khawatir jika tidak ada 

keputusan tertulis dari Menaker maka 

Permenaker Nomor 2 tahun 2022 itu akan 

segera diterapkan. Tapi itu hanya sekadar 

statemen, tidak bisa dipegang," ujar Masta saat 

mengadakan buka puasa bersama Federasi 

Hukatan KSBSI Provinsi Jambi, Sabtu (16/4). 

Maka dari itu, Federasi Hukatan KSBSI Provinsi 

Jambi mendesak Menaker mengeluarkan 

keputusan tertulis agar tetap menggunakan 

peraturan lama dan tidak memakai Permenaker 

Nomor 2 tahun 2022. 

527. 17 

April 

2022 

Nomor Posko 

Pengaduan dan 

Konsultasi THR 

2022 

Negative Pikiran Rakyat 

Tasikmalaya 

THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau 

buruh sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021 dan 

Permanaker Nomor 6 Tahun 2016. Tunjangan 

Hari Raya (THR) sejatinya diberikan untuk 

pekerja PKWT, PKWTT, dan yang dipindahkan ke 

http://economy.okezone.com/read/2022/04/16/320/2580151/4-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-sebelum-lebaran-ini-tanda-tanda-bsu-masuk-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/04/16/320/2580151/4-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-sebelum-lebaran-ini-tanda-tanda-bsu-masuk-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/04/16/320/2580151/4-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-sebelum-lebaran-ini-tanda-tanda-bsu-masuk-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/04/16/320/2580151/4-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-sebelum-lebaran-ini-tanda-tanda-bsu-masuk-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/04/16/320/2580151/4-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-sebelum-lebaran-ini-tanda-tanda-bsu-masuk-rekening
http://bataminfo.co.id/2022/04/17/berikut-cara-cek-penerima-bantuan-subsidi-upah-bsu-2022-rp-1-juta
http://bataminfo.co.id/2022/04/17/berikut-cara-cek-penerima-bantuan-subsidi-upah-bsu-2022-rp-1-juta
http://bataminfo.co.id/2022/04/17/berikut-cara-cek-penerima-bantuan-subsidi-upah-bsu-2022-rp-1-juta
http://bataminfo.co.id/2022/04/17/berikut-cara-cek-penerima-bantuan-subsidi-upah-bsu-2022-rp-1-juta
http://bataminfo.co.id/2022/04/17/berikut-cara-cek-penerima-bantuan-subsidi-upah-bsu-2022-rp-1-juta
http://www.metrojambi.com/read/2022/04/17/70315/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-permenaker-nomor-2-tahun-2022-tidak-diberlakukan
http://www.metrojambi.com/read/2022/04/17/70315/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-permenaker-nomor-2-tahun-2022-tidak-diberlakukan
http://www.metrojambi.com/read/2022/04/17/70315/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-permenaker-nomor-2-tahun-2022-tidak-diberlakukan
http://www.metrojambi.com/read/2022/04/17/70315/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-permenaker-nomor-2-tahun-2022-tidak-diberlakukan
http://www.metrojambi.com/read/2022/04/17/70315/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-permenaker-nomor-2-tahun-2022-tidak-diberlakukan
http://www.metrojambi.com/read/2022/04/17/70315/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-permenaker-nomor-2-tahun-2022-tidak-diberlakukan
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064271907/nomor-posko-pengaduan-dan-konsultasi-thr-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064271907/nomor-posko-pengaduan-dan-konsultasi-thr-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064271907/nomor-posko-pengaduan-dan-konsultasi-thr-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064271907/nomor-posko-pengaduan-dan-konsultasi-thr-2022
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perusahaan lain. Sebab, THR Keagamaan wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum 

Hari Raya Keagamaan secara penuh dan tidak 

dicicil. Tentu saja itu menyalahi aturan dan tidak 

boleh, sebab THR Keagamaan wajib diberikan 

dalam bentuk uang. 

528. 17 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Akan 

Bayar THR Penuh 

Pada Karyawan 

Neutral Obligasi.id JawaPos.com- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah menyakini para 

pengusaha akan membayar tunjangan hari raya 

(THR) keagamaan tahun 2022 secara penuh 

kepada pekerja atau buruh. Mengingat bahwa 

tahun ini, pembayaran THR tidak bisa dicicil. 

"Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," ucap dia, 

Minggu (17/4). Ia menyatakan, keyakinannya 

tersebut mengingat kondisi perekonomian saat 

ini yang sudah jauh lebih baik dibandingkan 

dengan pelaksanaan THR dua tahun 

sebelumnya. 

529. 17 

April 

2022 

Ketua DPRD Kota 

Bogor semangati 

santri mampu jadi 

pemimpin 

Positive Antara Bogor Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto 

menyemangati santri-santri untuk yakin bisa 

menjadi pemimpin di setiap level yang 

diharapkan selama berusaha, berdoa dan 

menuruti arahan pesantren dalam perjalanan 

pendidikannya, dilaporkan Sabtu. Hal itu 

dikatakan Atang saat memberikan sambutan 

kegiatan Pesantren Kilat (Sanlat) Pendidikan 

Vokasi di Kalangan Santri dengan jumlah 130 

orang secara daring dan luring pada 2022, 

Jumat, yang juga berkolaborasi dengan DPRD 

Kota Bogor di ruang rapat paripurna dewan 

tersebut, agar memberi nuansa optimisme bagi 

para santri. Kegiatan Pesantren Kilat Pendidikan 

Vokasi di Kalangan Santri pada 2022 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, 

yakni BPJAMSOSTEK, Kementerian 

Ketenagakerjaan, DPRD Kota Bogor, Pemerintah 

Kabupaten Bogor, Taman Safari Indonesia (TSI) 

Indofood, dan Alfamart. "Ini ruang rapat 

paripurna, tidak semua orang bisa duduk di sini. 

http://obligasi.id/external/139494
http://obligasi.id/external/139494
http://obligasi.id/external/139494
http://obligasi.id/external/139494
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186621/ketua-dprd-kota-bogor-semangati-santri-mampu-jadi-pemimpin
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186621/ketua-dprd-kota-bogor-semangati-santri-mampu-jadi-pemimpin
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186621/ketua-dprd-kota-bogor-semangati-santri-mampu-jadi-pemimpin
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186621/ketua-dprd-kota-bogor-semangati-santri-mampu-jadi-pemimpin
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530. 17 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Akan 

Bayar THR Penuh 

Pada Karyawan - 

Auto Magazine 

Neutral Automagz.net Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyakini para pengusaha akan 

membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan 

tahun 2022 secara penuh kepada pekerja atau 

buruh. "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," ucap dia, 

Minggu (17/4). Mengingat bahwa tahun ini, 

pembayaran THR tidak bisa dicicil. Ia 

menyatakan, keyakinannya tersebut mengingat 

kondisi perekonomian saat ini yang sudah jauh 

lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan 

THR dua tahun sebelumnya. 

531. 17 

April 

2022 

Soal THR, Ida 

Fauziyah Meyakini 

Perusahaan akan 

Bayar Penuh 

kepada Pekerja 

Berdasarkan 

Pertimbangan Ini 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Bahkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyakini para pengusaha akan 

membayar THR Keagamaan tahun 2022 secara 

penuh kepada pekerja/buruh. "Termasuk pada 

aktivitas usaha, baik sektor formal maupun 

informal pulihnya kegiatan belajar mengajar," 

kata Ida Fauziyah, seperti dikutip PikiranRakyat-

Depok.com dari akun Twitter @KemnakerRI. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 

tahun 2022 akan dibayarkan oleh pihak 

perusahaan. Mengingat, kondisi perekonomian 

saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan 

dengan pelaksanaan THR dua tahun 

sebelumnya. 

532. 17 

April 

2022 

Ketua DPRD Bogor 

Semangati Santri 

Mampu Jadi 

Pemimpin 

Positive Harian Aceh Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto 

menyemangati santri-santri untuk yakin bisa 

menjadi pemimpin di setiap level yang 

diharapkan selama berusaha, berdoa dan 

menuruti arahan pesantren dalam perjalanan 

pendidikannya, Sabtu (16/4/2022). 

KegiatanPendidikan Vokasi di Kalangan Santri 

pada 2022 mendapatkan dukungan dari 

berbagai pihak, yakni BPJAMSOSTEK, 

Kementerian Ketenagakerjaan, DPRD Kota 

Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Taman 

Safari Indonesia (TSI) Indofood, dan Alfamart. 

Acara ini juga berkolaborasi dengan DPRD Kota 

Bogor di ruang rapat paripurna dewan tersebut, 

agar memberi nuansa optimisme bagi para 

http://automagz.net/news/164212/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://automagz.net/news/164212/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://automagz.net/news/164212/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://automagz.net/news/164212/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://automagz.net/news/164212/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094275224/soal-thr-ida-fauziyah-meyakini-perusahaan-akan-bayar-penuh-kepada-pekerja-berdasarkan-pertimbangan-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094275224/soal-thr-ida-fauziyah-meyakini-perusahaan-akan-bayar-penuh-kepada-pekerja-berdasarkan-pertimbangan-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094275224/soal-thr-ida-fauziyah-meyakini-perusahaan-akan-bayar-penuh-kepada-pekerja-berdasarkan-pertimbangan-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094275224/soal-thr-ida-fauziyah-meyakini-perusahaan-akan-bayar-penuh-kepada-pekerja-berdasarkan-pertimbangan-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094275224/soal-thr-ida-fauziyah-meyakini-perusahaan-akan-bayar-penuh-kepada-pekerja-berdasarkan-pertimbangan-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094275224/soal-thr-ida-fauziyah-meyakini-perusahaan-akan-bayar-penuh-kepada-pekerja-berdasarkan-pertimbangan-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094275224/soal-thr-ida-fauziyah-meyakini-perusahaan-akan-bayar-penuh-kepada-pekerja-berdasarkan-pertimbangan-ini
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/17/ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mampu-jadi-pemimpin
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/17/ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mampu-jadi-pemimpin
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/17/ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mampu-jadi-pemimpin
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/17/ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mampu-jadi-pemimpin
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santri. Hal itu dikatakan Atang saat memberikan 

sambutan kegiatan Pesantren Kilat (Sanlat) 

Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri dengan 

jumlah 130 orang secara daring dan luring. 

533. 17 

April 

2022 

Disnaker 

Kabupaten 

Tangerang Siapkan 

Buka Posko 

Pengaduan THR 

Negative Redaksi24 "Seperti tahun sebelumnya, kita akan ada posko 

pengaduan THR, baik melalui Website, Aplikasi, 

atau pos di Disnaker Kabupaten Tangerang,"ujar 

Rudi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Tangerang menghimbau kepada seluruh 

perusahaan di wilayahnya agar dapat 

membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 

Lebaran Idul Fitri kepada pekerjanya sesuai 

ketentuan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja (Kadisnaker), Kabupaten 

Tangerang, Rudi Hartono untuk memastikan 

seluruh perusahaan melaksanakan himbauan 

tersebut, pihaknya akan membuka Posko 

Pengaduan THR. Imbauan berdasarkan Surat 

Edaran Menaker Ida Fauziyah Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 

2022. 

534. 17 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Akan 

Bayar THR Penuh 

Pada Karyawan - 

JogoBoyo 

#JagaNKRI 

Neutral Jogoboyo.com JogoBoyo.com- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah menyakini para 

pengusaha akan membayar tunjangan hari raya 

(THR) keagamaan tahun 2022 secara penuh 

kepada pekerja atau buruh. "Saya memiliki 

keyakinan penuh bahwa pembayaran THR itu 

akan bisa dilakukan oleh pengusaha seperti 

sebelum adanya pandemi Covid-19 (THR dibayar 

secara penuh)," ucap dia, Minggu (17/4). 

Mengingat bahwa tahun ini, pembayaran THR 

tidak bisa dicicil. Ia menyatakan, keyakinannya 

tersebut mengingat kondisi perekonomian saat 

ini yang sudah jauh lebih baik dibandingkan 

dengan pelaksanaan THR dua tahun 

sebelumnya. 

535. 17 

April 

2022 

Ini Sejarah THR di 

Indonesia, Siapa 

Pencetusnya? 

Neutral Okezone Sejarah THR di Indonesia. THR atau Tunjangan 

Hari Raya sudah tak asing lagi ditelinga 

masyarakat Indonesia. THR adalah pendapatan 

non upah yang wajib dibayarkan pemberi kerja 

kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari 

raya keagamaan di Indonesia. Namun, 

http://www.redaksi24.com/disnaker-kabupaten-tangerang-siapkan-buka-posko-pengaduan-thr
http://www.redaksi24.com/disnaker-kabupaten-tangerang-siapkan-buka-posko-pengaduan-thr
http://www.redaksi24.com/disnaker-kabupaten-tangerang-siapkan-buka-posko-pengaduan-thr
http://www.redaksi24.com/disnaker-kabupaten-tangerang-siapkan-buka-posko-pengaduan-thr
http://www.redaksi24.com/disnaker-kabupaten-tangerang-siapkan-buka-posko-pengaduan-thr
http://www.jogoboyo.com/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://www.jogoboyo.com/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://www.jogoboyo.com/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://www.jogoboyo.com/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://www.jogoboyo.com/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://www.jogoboyo.com/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/622/2580220/ini-sejarah-thr-di-indonesia-siapa-pencetusnya
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/622/2580220/ini-sejarah-thr-di-indonesia-siapa-pencetusnya
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/622/2580220/ini-sejarah-thr-di-indonesia-siapa-pencetusnya
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sebenarnya sejak kapan THR mulai dikenal di 

Indonesia? 

536. 17 

April 

2022 

Kondisi Belum 

Stabil, Pengamat 

Keuangan Ingatkan 

untuk Tidak Boros 

Belanja Lebaran 

Positive Wartakotalive Tips Pengamat Keuangan, Belanja Sesuai 

Kebutuhan dan Jangan Memaksakan Agar Tak 

Berhutang. WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- 

THR Lebaran pada masa pademi Covid-19 

merupakan salah satu daya pemulihan ekonomi 

nasional, namun bagi penerima THR perlu 

mengelola dengan bijak. Sebisa mungkin 

masyarakat dapat menyisihkan dana untuk ke 

depannya alias menabung sebagai upaya dalam 

menyikapi belum stabilnya kondisi di tanah air 

seperti sekarang ini yang salah satunya 

diakibatkan belum pasti kapan pandemi Covid-

19 akan berakhir. Budaya membeli kue lebaran, 

pemberian THR kepada sanak saudara yang lebih 

kecil maupun membeli baju lebaran dikatakan 

Piter untuk tidak memaksakan jika memang 

keuangan tidak memungkinkan. 

537. 17 

April 

2022 

Mengapresiasi 

Pemerintah 

Wajibkan 

Perusahaan Bayar 

THR 

Positive Media Dayak Perusahaan dibebankan kewajiban oleh 

Pemerintah untuk membayarkan secara penuh 

THR di tahun 2022 ini. Oleh karena itu 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan memberlakukan sejumlah 

pengawasan secara ketat melalui pembentukan 

Posko THR 2022. Ketegasan Pemerintah 

berusaha untuk menunjukkan bahwa sejatinya 

status dari pembayaran THR keagamaan itu 

adalah suatu kewajiban yang mutlak harus 

dilaksanakan oleh setiap perusahaan dan 

bukanlah merupakan pemberian hadiah yang 

sifatnya sukarela. Untuk itu Pemerintah juga 

akan terus melakukan berbagai pengecekan dan 

memastikan apabila semisal terdapat 

perusahaan yang beralasan kesulitan ekonomi 

sehingga tidak melunasi 100 persen THR kepada 

karyawan mereka. 

538. 17 

April 

2022 

Ini Kriteria 

Penerima BSU Rp 1 

Juta Tahun 2022, 

Segera Cek Status 

BSU Secara Online - 

Aira Transport 

Neutral Aira Transport Berikut kriteria dan cara mengecek status 

penerima BSU tahun 2022 secara online. 

Pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) kepada para pekerja terdampak pandemi 

pada tahun 2022. BSU tahun ini ditujukan 

kepada 8,8 juta pekerja dengan kriteria tertentu. 

Dikutip dari Keterangan Pers Menko 

http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/17/kondisi-belum-stabil-pengamat-keuangan-ingatkan-untuk-tidak-boros-belanja-lebaran
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/17/kondisi-belum-stabil-pengamat-keuangan-ingatkan-untuk-tidak-boros-belanja-lebaran
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/17/kondisi-belum-stabil-pengamat-keuangan-ingatkan-untuk-tidak-boros-belanja-lebaran
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/17/kondisi-belum-stabil-pengamat-keuangan-ingatkan-untuk-tidak-boros-belanja-lebaran
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/17/kondisi-belum-stabil-pengamat-keuangan-ingatkan-untuk-tidak-boros-belanja-lebaran
http://mediadayak.id/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://mediadayak.id/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://mediadayak.id/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://mediadayak.id/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://mediadayak.id/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://airatransport.com/104027/ini-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-segera-cek-status-bsu-secara-online
http://airatransport.com/104027/ini-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-segera-cek-status-bsu-secara-online
http://airatransport.com/104027/ini-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-segera-cek-status-bsu-secara-online
http://airatransport.com/104027/ini-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-segera-cek-status-bsu-secara-online
http://airatransport.com/104027/ini-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-segera-cek-status-bsu-secara-online
http://airatransport.com/104027/ini-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-segera-cek-status-bsu-secara-online
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Perekonomian setelah SKP "Antisipasi Situasi & 

Perkembangan Ekonomi Dunia pada Selasa 

(5/4/2022), Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga 

Hartarto, menyebu pihaknya telah menyediakan 

anggaran untuk penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8 

triliun pada tahun ini. 

539. 17 

April 

2022 

Mengapresiasi 

Pemerintah 

Wajibkan 

Perusahaan Bayar 

THR - INTIPNEWS 

Positive Intipnews Perusahaan dibebankan kewajiban oleh 

Pemerintah untuk membayarkan secara penuh 

THR di tahun 2022 ini. Oleh karena itu 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan memberlakukan sejumlah 

pengawasan secara ketat melalui pembentukan 

Posko THR 2022. Ketegasan Pemerintah 

berusaha untuk menunjukkan bahwa sejatinya 

status dari pembayaran THR keagamaan itu 

adalah suatu kewajiban yang mutlak harus 

dilaksanakan oleh setiap perusahaan dan 

bukanlah merupakan pemberian hadiah yang 

sifatnya sukarela. Untuk itu Pemerintah juga 

akan terus melakukan berbagai pengecekan dan 

memastikan apabila semisal terdapat 

perusahaan yang beralasan kesulitan ekonomi 

sehingga tidak melunasi 100 persen THR kepada 

karyawan mereka. 

540. 17 

April 

2022 

Begini Cara 

Menghitung 

Besaran THR 

Lebaran 

Neutral Garuda-

news.com 

, Jakarta-Selain gaji bulanan, Tunjangan Hari 

Raya disingkat THR adalah hal yang paling 

ditunggu karyawan. Menurut Surat Edaran (SE) 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022, pemberian THR merupakan 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

pengusaha kepada pekerja atau buruh. 

Karyawan dapat menerima jumlah THR yang 

berbeda-beda, bergantung pada masa kerja dan 

gaji bulanannya. Lantas bagaimana cara 

menghitung besaran THR?. 

541. 17 

April 

2022 

Ketua DPRD Kota 

Bogor semangati 

santri mampu jadi 

pemimpin 

Positive Antara Jabar Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto 

menyemangati santri-santri untuk yakin bisa 

menjadi pemimpin di setiap level yang 

diharapkan selama berusaha, berdoa dan 

menuruti arahan pesantren dalam perjalanan 

pendidikannya, dilaporkan Sabtu. Hal itu 

dikatakan Atang saat memberikan sambutan 

kegiatan Pesantren Kilat (Sanlat) Pendidikan 

http://intipnews.com/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://intipnews.com/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://intipnews.com/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://intipnews.com/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://intipnews.com/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://www.garuda-news.com/begini-cara-menghitung-besaran-thr-lebaran-81147.html
http://www.garuda-news.com/begini-cara-menghitung-besaran-thr-lebaran-81147.html
http://www.garuda-news.com/begini-cara-menghitung-besaran-thr-lebaran-81147.html
http://www.garuda-news.com/begini-cara-menghitung-besaran-thr-lebaran-81147.html
http://jabar.antaranews.com/berita/373041/ketua-dprd-kota-bogor-semangati-santri-mampu-jadi-pemimpin
http://jabar.antaranews.com/berita/373041/ketua-dprd-kota-bogor-semangati-santri-mampu-jadi-pemimpin
http://jabar.antaranews.com/berita/373041/ketua-dprd-kota-bogor-semangati-santri-mampu-jadi-pemimpin
http://jabar.antaranews.com/berita/373041/ketua-dprd-kota-bogor-semangati-santri-mampu-jadi-pemimpin
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Vokasi di Kalangan Santri dengan jumlah 130 

orang secara daring dan luring pada 2022, 

Jumat, yang juga berkolaborasi dengan DPRD 

Kota Bogor di ruang rapat paripurna dewan 

tersebut, agar memberi nuansa optimisme bagi 

para santri. Kegiatan Pesantren Kilat Pendidikan 

Vokasi di Kalangan Santri pada 2022 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, 

yakni BPJAMSOSTEK, Kementerian 

Ketenagakerjaan, DPRD Kota Bogor, Pemerintah 

Kabupaten Bogor, Taman Safari Indonesia (TSI) 

Indofood, dan Alfamart. 

542. 17 

April 

2022 

Disnakertrans 

Gorontalo Utara 

Ingatkan 

Perusahaan Soal 

Pembayaran THR 

Sebelum H-7 

Neutral Inews Sulut GORONTALO, iNews.id- Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Gorontalo Utara 

mengingatkan agar seluruh perusahaan di 

daerah itu untuk membayar tunjangan hari raya 

( THR ) kepada kaeyawannya. Kepala 

Disnakertrans Gorontalo Utara, Felmy Amu 

mengatakan ketentuan tersebut wajib dilakukan 

seluruh perusahaan dan pihaknya tidak 

membuka posko pengaduan THR. "Posko 

tersebut dipusatkan di Provinsi Gorontalo. Ia 

berharap, pihak perusahaan patuh pada 

ketentuan itu dan seluruh pekerja dapat proaktif 

memanfaatkan posko pengaduan THR yang 

disiapkan Disnakertrans Provinsi Gorontalo. 

543. 17 

April 

2022 

Apakah Pekerja 

Non Muslim Bakal 

Dapat THR 

Lebaran? Ini 

Penjelan Menurut 

Permenaker 

Neutral Inilah Koran Hal ini berdasarkan aturan Permenaker Nomor 6 

Tahun 2016 Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi THR 

Keagamaan dibayarkan sesuai dengan Hari Raya 

Keagamaan Masing-masing pekerja/buruh. 

Bolehkah pekerja/buruh non muslim dapat THR 

menjelang lebaran? Jika ada kesepakatan antara 

pengusaha dan karyawan untuk mendapatkan 

THR tidak sesuai di hari raya keagamaan yang 

dianut, maka hal ini harus tertuang dalam 

perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan 

yang telah disepakati bersama. Namun jika ada 

kesepakatan yang mengatur ketentuan lain 

antara pekerja/buruh misalnya THR untuk 

semua karyawan dibayarkan menjelang hari raya 

keagamaan tertentu, maka ketentuan itu harus 

dituangkan dalam perjanjian kerja peraturan 

perusahaan. 

http://sulut.inews.id/berita/disnakertrans-gorontalo-utara-ingatkan-perusahaan-soal-pembayaran-thr-sebelum-h-7
http://sulut.inews.id/berita/disnakertrans-gorontalo-utara-ingatkan-perusahaan-soal-pembayaran-thr-sebelum-h-7
http://sulut.inews.id/berita/disnakertrans-gorontalo-utara-ingatkan-perusahaan-soal-pembayaran-thr-sebelum-h-7
http://sulut.inews.id/berita/disnakertrans-gorontalo-utara-ingatkan-perusahaan-soal-pembayaran-thr-sebelum-h-7
http://sulut.inews.id/berita/disnakertrans-gorontalo-utara-ingatkan-perusahaan-soal-pembayaran-thr-sebelum-h-7
http://sulut.inews.id/berita/disnakertrans-gorontalo-utara-ingatkan-perusahaan-soal-pembayaran-thr-sebelum-h-7
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219082/apakah-pekerja-non-muslim-bakal-dapat-thr-lebaran-ini-penjelan-menurut-permenaker
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219082/apakah-pekerja-non-muslim-bakal-dapat-thr-lebaran-ini-penjelan-menurut-permenaker
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219082/apakah-pekerja-non-muslim-bakal-dapat-thr-lebaran-ini-penjelan-menurut-permenaker
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219082/apakah-pekerja-non-muslim-bakal-dapat-thr-lebaran-ini-penjelan-menurut-permenaker
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219082/apakah-pekerja-non-muslim-bakal-dapat-thr-lebaran-ini-penjelan-menurut-permenaker
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219082/apakah-pekerja-non-muslim-bakal-dapat-thr-lebaran-ini-penjelan-menurut-permenaker


 

238 

 

544. 17 

April 

2022 

THR ASN 2022, 

Ekonom: Dorong 

Belanja 16 Juta 

Masyarakat 

Indonesia 

|Republika Online 

Neutral Obligasi.id REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Center of Economic 

and Law Studies (Celios) memperkirakan 

pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi para 

aparatur sipil negara (ASN) dapat menggerakkan 

konsumsi belanja sebanyak 16 juta penduduk 

secara langsung. Asumsinya ada empat juta 

orang ASN, dikalikan masing-masing ASN 

menanggung tiga orang anggota keluarga," 

ujarnya ketika dihubungi Republika, Ahad 

(17/4/2022). Pemberian THR secara penuh 

kepada ASN akan mendorong mereka untuk 

melakukan konsumsi. Direktur Celios Bhima 

Yudhistira mengatakan, pemberian THR secara 

penuh kepada ASN akan mendorong mereka 

untuk melakukan konsumsi. 

545. 17 

April 

2022 

Apakah Pekerja 

Non Muslim Bakal 

Dapat THR 

Lebaran? Ini 

Penjelasan 

Menurut 

Permenaker 

Neutral Inilah Koran Hal ini berdasarkan aturan Permenaker Nomor 6 

Tahun 2016 Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi THR 

Keagamaan dibayarkan sesuai dengan Hari Raya 

Keagamaan Masing-masing pekerja/buruh. 

Bolehkah pekerja/buruh non muslim dapat THR 

menjelang lebaran? Jika ada kesepakatan antara 

pengusaha dan karyawan untuk mendapatkan 

THR tidak sesuai di hari raya keagamaan yang 

dianut, maka hal ini harus tertuang dalam 

perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan 

yang telah disepakati bersama. Namun jika ada 

kesepakatan yang mengatur ketentuan lain 

antara pekerja/buruh misalnya THR untuk 

semua karyawan dibayarkan menjelang hari raya 

keagamaan tertentu, maka ketentuan itu harus 

dituangkan dalam perjanjian kerja peraturan 

perusahaan. 

546. 17 

April 

2022 

Kemenaker 

Harapkan UU 

Pesantren 

Mudahkan Santri 

Akses Dunia Kerja 

Positive Borneonews "Hal yang tidak kalah penting adalah kreativitas, 

ini berkaitan dengan kemampuan santri," kata 

Direktur Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi 

Kemenaker, Muhammad Ali saat mengisi 

Pesantren Kilat (Sanlat) Nasional bertajuk 

"Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" di 

Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

berharap Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 

tentang Pesantren dapat memberikan 

keleluasaan bagi santri untuk berinovasi, 

sehingga dapat dengan mudah dalam 

http://obligasi.id/external/139816
http://obligasi.id/external/139816
http://obligasi.id/external/139816
http://obligasi.id/external/139816
http://obligasi.id/external/139816
http://obligasi.id/external/139816
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219082/apakah-pekerja-non-muslim-bakal-dapat-thr-lebaran-ini-penjelasan-menurut-permenaker
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219082/apakah-pekerja-non-muslim-bakal-dapat-thr-lebaran-ini-penjelasan-menurut-permenaker
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219082/apakah-pekerja-non-muslim-bakal-dapat-thr-lebaran-ini-penjelasan-menurut-permenaker
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219082/apakah-pekerja-non-muslim-bakal-dapat-thr-lebaran-ini-penjelasan-menurut-permenaker
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219082/apakah-pekerja-non-muslim-bakal-dapat-thr-lebaran-ini-penjelasan-menurut-permenaker
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219082/apakah-pekerja-non-muslim-bakal-dapat-thr-lebaran-ini-penjelasan-menurut-permenaker
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219082/apakah-pekerja-non-muslim-bakal-dapat-thr-lebaran-ini-penjelasan-menurut-permenaker
http://www.borneonews.co.id/berita/261074-kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://www.borneonews.co.id/berita/261074-kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://www.borneonews.co.id/berita/261074-kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://www.borneonews.co.id/berita/261074-kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
http://www.borneonews.co.id/berita/261074-kemenaker-harapkan-uu-pesantren-mudahkan-santri-akses-dunia-kerja
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mengakses dunia kerja. Sementara itu Staf 

Khusus Menaker, Caswiono Rusydi Cakrawangsa 

di tempat yang sama meyakini bahwa eksistensi 

para santri dapat bangkit setelah lahirnya UU 

tentang pesantren pada 2019 lalu. Alasannya, 

sebelum lahir UU tersebut kondisinya ironis 

karena perlakuan negara seolah membuat santri 

terpinggirkan. 

547. 17 

April 

2022 

Info Loker 

Lowongan Kerja 

April 2022: PT 

Serveone MRO 

Indonesia Buka 

Posisi untuk 

Lulusan SMK atau 

SMA 

Neutral Pikiran Rakyat Lowongan kerja April 2022, PT Serveone MRO 

Indonesia membuka posisi untuk lulusan SMA 

atau SMK. PT Serveone MRO Indonesia adalah 

sebuah Perusahaan Swasta yang berasal dari 

Korea Selatan dan berfokus pada bidang industri 

perdagangan berbagai macam barang dengan 

skala besar dan Real estate, yang saat ini 

membuka lowongan kerja April 2022, PT 

Serveone MRO Indonesia. Posisi yang 

dibutuhkan untuk lowongan kerja April 2022, PT 

Serveone MRO Indonesia yaitu Logistic 

Associate. Jika sesuai dengan persyaratan diatas 

maka kirimkan lamaran ke Bekerja sebagai 

Logistic Associate di Serveone Mro Indonesia : 

Karirhub : Kementerian Ketenagakerjaan RI 

(kemnaker.go.id). 

548. 17 

April 

2022 

Inilah Kriteria 

Penerima Subsisdi 

Gaji BSU 2022 kata 

Kemenker, Uang 

Rp 1 Juta Cair 

Langsung ke 4 

Rekening Ini 

Neutral Pikiran Rakyat 

Deskjabar 

Bagi yang belum tahu, inilah kriteria umum 

penerima subsidi gaji atau BSU, kata Kemenker 

beberapa waktu lalu. Bantuan Rp 1 juta akan 

langsung cair ke 4 jenis rekening ini. Nominal 

BSU 2022 sama seperti BLT subsidi gaji tahun 

lalu. Kini anggaran Rp 8,8 triliun sudah disiapkan 

pemerintah untuk program BSU subsidi gaji 

2022. 

549. 17 

April 

2022 

Hey Pengusaha! 

Ingat Ya THR Harus 

Diberikan Kepada 

Pekerja dalam 

Bentuk Uang 

Neutral Inilah Koran Berdasarkan aturan Permenaker Nomor 6 Tahun 

2016 tentang THR Keagamaan bagi 

Pekerja/Buruh di perusahaan, THR harus 

dibayarkan dalam bentuk uang kepada pekerja. 

THR diberikan dalam bentuk barang/parsel, 

boleh nggak sih?. THR lebih juga akan membuat 

pekerja semakin semangat dan produktif saat 

kembali bekerja setelah merayakan hari raya 

lebaran," ujar Anwar Sanusi dalam Rakor dengan 

Kadisnaker provinsi se-Indonesia secara virtual 

pada Senin (11/4/2022).***. Lebaran diberikan 

dalam bentuk uang dengan ketentuan 

http://www.pikiran-rakyat.com/belia/pr-014276139/info-loker-lowongan-kerja-april-2022-pt-serveone-mro-indonesia-buka-posisi-untuk-lulusan-smk-atau-sma
http://www.pikiran-rakyat.com/belia/pr-014276139/info-loker-lowongan-kerja-april-2022-pt-serveone-mro-indonesia-buka-posisi-untuk-lulusan-smk-atau-sma
http://www.pikiran-rakyat.com/belia/pr-014276139/info-loker-lowongan-kerja-april-2022-pt-serveone-mro-indonesia-buka-posisi-untuk-lulusan-smk-atau-sma
http://www.pikiran-rakyat.com/belia/pr-014276139/info-loker-lowongan-kerja-april-2022-pt-serveone-mro-indonesia-buka-posisi-untuk-lulusan-smk-atau-sma
http://www.pikiran-rakyat.com/belia/pr-014276139/info-loker-lowongan-kerja-april-2022-pt-serveone-mro-indonesia-buka-posisi-untuk-lulusan-smk-atau-sma
http://www.pikiran-rakyat.com/belia/pr-014276139/info-loker-lowongan-kerja-april-2022-pt-serveone-mro-indonesia-buka-posisi-untuk-lulusan-smk-atau-sma
http://www.pikiran-rakyat.com/belia/pr-014276139/info-loker-lowongan-kerja-april-2022-pt-serveone-mro-indonesia-buka-posisi-untuk-lulusan-smk-atau-sma
http://www.pikiran-rakyat.com/belia/pr-014276139/info-loker-lowongan-kerja-april-2022-pt-serveone-mro-indonesia-buka-posisi-untuk-lulusan-smk-atau-sma
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134276695/inilah-kriteria-penerima-subsisdi-gaji-bsu-2022-kata-kemenker-uang-rp-1-juta-cair-langsung-ke-4-rekening-ini
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134276695/inilah-kriteria-penerima-subsisdi-gaji-bsu-2022-kata-kemenker-uang-rp-1-juta-cair-langsung-ke-4-rekening-ini
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134276695/inilah-kriteria-penerima-subsisdi-gaji-bsu-2022-kata-kemenker-uang-rp-1-juta-cair-langsung-ke-4-rekening-ini
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134276695/inilah-kriteria-penerima-subsisdi-gaji-bsu-2022-kata-kemenker-uang-rp-1-juta-cair-langsung-ke-4-rekening-ini
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134276695/inilah-kriteria-penerima-subsisdi-gaji-bsu-2022-kata-kemenker-uang-rp-1-juta-cair-langsung-ke-4-rekening-ini
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134276695/inilah-kriteria-penerima-subsisdi-gaji-bsu-2022-kata-kemenker-uang-rp-1-juta-cair-langsung-ke-4-rekening-ini
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1134276695/inilah-kriteria-penerima-subsisdi-gaji-bsu-2022-kata-kemenker-uang-rp-1-juta-cair-langsung-ke-4-rekening-ini
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219123/hey-pengusaha-ingat-ya-thr-harus-diberikan-kepada-pekerja-dalam-bentuk-uang
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219123/hey-pengusaha-ingat-ya-thr-harus-diberikan-kepada-pekerja-dalam-bentuk-uang
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219123/hey-pengusaha-ingat-ya-thr-harus-diberikan-kepada-pekerja-dalam-bentuk-uang
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219123/hey-pengusaha-ingat-ya-thr-harus-diberikan-kepada-pekerja-dalam-bentuk-uang
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219123/hey-pengusaha-ingat-ya-thr-harus-diberikan-kepada-pekerja-dalam-bentuk-uang
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menggunakan mata uang rupiah Nega Republik 

Indonesia. 

550. 17 

April 

2022 

Sejarah THR di 

Indonesia 

Neutral Singgalang Pertanyaannya, sebenarnya sejak kapan THR 

dikenal di Indonesia?. Berbagai sumber 

menyebut, THR mulai diperkenalkan di 

Indonesia pada tahun 1950-an. Sejak 27 April 

1951- 3 April 1952, Soekiman Wirjosandjojo 

menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia 

ke-6. Kebetulan saat itu perekonomian dalam 

negeri Indonesia sedang dalam kondisi yang 

stabil, sehingga untuk meningkatkan 

kesejahteraan pegawai, pemerintah 

memberikan tunjangan hari raya. 

551. 17 

April 

2022 

Berikan THR 2022 

Dalam Bentuk 

Parcel, Boleh 

Enggak Sih? 

Neutral Liputan 6 Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan 

perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya 

atau THR 7 hari sebelum Lebaran 2022 yang 

diatur melalui surat edaran Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022. Pemberian Tunjangan Hari 

Raya atau THR bagi pekerja/buruh merupakan 

upaya untuk memenuhi kebutuhan 

pekerja/buruh dan keluarganya dalam 

merayakan hari raya keagamaan. Selain itu, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menegaskan, THR lebaran 2022 tidak bisa dicicil 

seperti tahun kemarin alias tahun 2021 dan 

2020. Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan 

perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) 7 hari sebelum Lebaran 2022 yang diatur 

melalui surat edaran Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022. Pemberian Tunjangan Hari 

Raya atau THR bagi pekerja/buruh merupakan 

upaya untuk memenuhi kebutuhan 

pekerja/buruh dan keluarganya dalam 

merayakan hari raya keagamaan. Tapi apakah 

THR 2022 yang diterima pekerja ikut dikenakan 

pajak?. 

552. 17 

April 

2022 

Posko Pengaduan 

THR, Silahkan 

Laporkan Jika Tak 

Sesuai Ketentuan 

Negative Ini Balikpapan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

telah mendirikan 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 

http://hariansinggalang.co.id/sejarah-thr-di-indonesia
http://hariansinggalang.co.id/sejarah-thr-di-indonesia
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4940711/berikan-thr-2022-dalam-bentuk-parcel-boleh-enggak-sih
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4940711/berikan-thr-2022-dalam-bentuk-parcel-boleh-enggak-sih
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4940711/berikan-thr-2022-dalam-bentuk-parcel-boleh-enggak-sih
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4940711/berikan-thr-2022-dalam-bentuk-parcel-boleh-enggak-sih
http://www.inibalikpapan.com/posko-pengaduan-thr-silahkan-laporkan-jika-tak-sesuai-ketentuan
http://www.inibalikpapan.com/posko-pengaduan-thr-silahkan-laporkan-jika-tak-sesuai-ketentuan
http://www.inibalikpapan.com/posko-pengaduan-thr-silahkan-laporkan-jika-tak-sesuai-ketentuan
http://www.inibalikpapan.com/posko-pengaduan-thr-silahkan-laporkan-jika-tak-sesuai-ketentuan
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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. 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 web ini kata Haiyani, tidak hanya 

menjadi sarana bagi pekerja/buruh untuk 

mengadukan permasalahan THR. 

553. 17 

April 

2022 

JELANG Lebaran, 

BSU Guru Honorer 

2022 Cair atau 

Tidak? Berikut 

Penjelasan soal BLT 

Subsidi Gaji bagi 

Pengajar Non PNS - 

LINTAS SULAWESI 

Neutral Lintas Sulawesi Lintassulawesi.com- Info BSU guru honorer 2022 

cair atau tidak? Berikut penjelasan lengkap 

terkait BLT subsidi gaji untuk pengajar non PNS 

tahun ini. Setelah BSU 2022 bagi pekerja resmi 

dicairkan kembali, tak sedikit masyarakat yang 

lantas menanyakan soal info BSU guru honorer 

2022 cair atau tidak tahun ini. Sebelumnya, 

pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan atau Kemenaker telah 

mengumumkan bahwa BSU 2022 akan kembali 

cair di bulan April ini. 

554. 17 

April 

2022 

Hey Pengusaha! 

Ingat Ya THR Harus 

Diberikan Kepada 

Pekerja dalam 

Bentuk Uang 

Neutral Indonesiatoday.c

o.id 

Berdasarkan aturan Permenaker Nomor 6 Tahun 

2016 tentang THR Keagamaan bagi 

Pekerja/Buruh di perusahaan, THR harus 

dibayarkan dalam bentuk uang kepada pekerja. 

INDONESIATODAY.CO.ID, Bandung-THR 

diberikan dalam bentuk barang/parsel, boleh 

nggak sih?. THR lebih juga akan membuat 

pekerja semakin semangat dan produktif saat 

kembali bekerja setelah merayakan hari raya 

lebaran," ujar Anwar Sanusi dalam Rakor dengan 

Kadisnaker provinsi se-Indonesia secara virtual 

pada Senin (11/4/2022).***. Lebaran diberikan 

dalam bentuk uang dengan ketentuan 

http://lintassulawesi.com/jelang-lebaran-bsu-guru-honorer-2022-cair-atau-tidak-berikut-penjelasan-soal-blt-subsidi-gaji-bagi-pengajar-non-pns
http://lintassulawesi.com/jelang-lebaran-bsu-guru-honorer-2022-cair-atau-tidak-berikut-penjelasan-soal-blt-subsidi-gaji-bagi-pengajar-non-pns
http://lintassulawesi.com/jelang-lebaran-bsu-guru-honorer-2022-cair-atau-tidak-berikut-penjelasan-soal-blt-subsidi-gaji-bagi-pengajar-non-pns
http://lintassulawesi.com/jelang-lebaran-bsu-guru-honorer-2022-cair-atau-tidak-berikut-penjelasan-soal-blt-subsidi-gaji-bagi-pengajar-non-pns
http://lintassulawesi.com/jelang-lebaran-bsu-guru-honorer-2022-cair-atau-tidak-berikut-penjelasan-soal-blt-subsidi-gaji-bagi-pengajar-non-pns
http://lintassulawesi.com/jelang-lebaran-bsu-guru-honorer-2022-cair-atau-tidak-berikut-penjelasan-soal-blt-subsidi-gaji-bagi-pengajar-non-pns
http://lintassulawesi.com/jelang-lebaran-bsu-guru-honorer-2022-cair-atau-tidak-berikut-penjelasan-soal-blt-subsidi-gaji-bagi-pengajar-non-pns
http://lintassulawesi.com/jelang-lebaran-bsu-guru-honorer-2022-cair-atau-tidak-berikut-penjelasan-soal-blt-subsidi-gaji-bagi-pengajar-non-pns
http://indonesiatoday.co.id/read/hey-pengusaha-ingat-ya-thr-harus-diberikan-kepada-pekerja-dalam-bentuk-uang-633022
http://indonesiatoday.co.id/read/hey-pengusaha-ingat-ya-thr-harus-diberikan-kepada-pekerja-dalam-bentuk-uang-633022
http://indonesiatoday.co.id/read/hey-pengusaha-ingat-ya-thr-harus-diberikan-kepada-pekerja-dalam-bentuk-uang-633022
http://indonesiatoday.co.id/read/hey-pengusaha-ingat-ya-thr-harus-diberikan-kepada-pekerja-dalam-bentuk-uang-633022
http://indonesiatoday.co.id/read/hey-pengusaha-ingat-ya-thr-harus-diberikan-kepada-pekerja-dalam-bentuk-uang-633022
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menggunakan mata uang rupiah Nega Republik 

Indonesia. 

555. 17 

April 

2022 

BSU BPJS 

Ketenagakerjaa 

Cair April 2022, Cek 

Syarat dan Cara 

Daftarnya Disini - 

Purwakarta News 

Neutral Purwakarta 

News 

Berikut ini cara cek nama penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan : 1. 2. Peserta aktif program 

jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS 

Ketenagakerjaan. 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). Setelah dirasa syarat tersebut cocok, 

dan sinkron dengan kondisi Anda, berikut ini 

cara melakukan pengecekan, apakah nama Anda 

masuk sebagai penerima BSU atau bukan. 

556. 17 

April 

2022 

Perusahaan Wajib 

Bayarkan THR 

Seminggu 

Menjelang Lebaran 

Neutral Situsriau.com Perusahaan agar membayar THR Keagamaan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah provinsi Riau, telah menerbitkan 

Surat Edaran (SE) Gubernur Riau tentang 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Hari 

Raya Idul Fitri tahun 2022. Dalam aturan itu 

disebutkan, bahwa seluruh perusahaan di 

daerah setempat untuk segera memberikan THR 

bagi karyawan, pekerja/buruh, 7 hari menjelang 

lebaran dengan sesuai dengan aturan dan 

perundangan yang berlaku. Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, Imron Rosyadi 

menjelaskan, SE Gubernur Riau itu sesuai 

dengan SE Nomor: 560/DISNAKERTRANS/963 

tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

557. 17 

April 

2022 

Perusahaan 

Diminta Bayar THR 

Jangan Telat 

Positive Lensa Kalteng LENSAKALTENG.com- Palangka Raya- 

Sebagaimana diketahui pemerintah sudah 

mengatur terkait pemberian tunjangan hari raya 

(THR). Hal tersebut didasarkan pada Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 

2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau 

Buruh. Berdasarkan aturan tersebut kata Wakil 

Ketua I DPRD Palangka Raya, Wahid Yusuf, para 

pengusaha harus memenuhi hak tunjangan hari 

raya (THR) kepada para pekerja atau buruh 

disetiap perusahaan. " Ketentuan ini juga 

berlaku bagi setiap perusahaan yang ada di Kota 

http://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1104280127/bsu-bpjs-ketenagakerjaa-cair-april-2022-cek-syarat-dan-cara-daftarnya-disini
http://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1104280127/bsu-bpjs-ketenagakerjaa-cair-april-2022-cek-syarat-dan-cara-daftarnya-disini
http://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1104280127/bsu-bpjs-ketenagakerjaa-cair-april-2022-cek-syarat-dan-cara-daftarnya-disini
http://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1104280127/bsu-bpjs-ketenagakerjaa-cair-april-2022-cek-syarat-dan-cara-daftarnya-disini
http://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1104280127/bsu-bpjs-ketenagakerjaa-cair-april-2022-cek-syarat-dan-cara-daftarnya-disini
http://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1104280127/bsu-bpjs-ketenagakerjaa-cair-april-2022-cek-syarat-dan-cara-daftarnya-disini
http://www.situsriau.com/read-4-45712-2022-04-17-perusahaan-wajib-bayarkan-thr-seminggu-menjelang-lebaran.html
http://www.situsriau.com/read-4-45712-2022-04-17-perusahaan-wajib-bayarkan-thr-seminggu-menjelang-lebaran.html
http://www.situsriau.com/read-4-45712-2022-04-17-perusahaan-wajib-bayarkan-thr-seminggu-menjelang-lebaran.html
http://www.situsriau.com/read-4-45712-2022-04-17-perusahaan-wajib-bayarkan-thr-seminggu-menjelang-lebaran.html
http://lensakalteng.com/2022/04/perusahaan-diminta-bayar-thr-jangan-telat
http://lensakalteng.com/2022/04/perusahaan-diminta-bayar-thr-jangan-telat
http://lensakalteng.com/2022/04/perusahaan-diminta-bayar-thr-jangan-telat
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Palangka Raya, agar tidak telat membayarkan 

THR kepada karyawan atau pekerjanya, sebab 

ada sanksinya,"ungkap Wahid, Sabtu 

(16/4/2022). 

558. 17 

April 

2022 

Gaji Honorer di 

Banjarmasin Segera 

Cair, THR 

Menyusul? 

Neutral Apahabar.com Ribuan guru honorer SD dan SMP di Banjarmasin 

belum menerima gaji pada bulan Maret. "Untuk 

gaji honor bulan Maret masih menunggu 

realisasi pencairan," ujar Ketua Forum Guru 

Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) Banjarmasin, 

Ali Wardana, Minggu (17/4). Plt Kepala Dinas 

Pendidikan (Disdik) Banjarmasin, Nuryadi, 

membenarkan dokumen administrasi sudah siap 

dan tinggal diserahkan ke Badan Pengelola 

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

(BPKPAD). Terpisah, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu 

Sina, menyampaikan komitmennya untuk 

menyejahterakan guru honorer. 

559. 17 

April 

2022 

Ekonomi Membaik, 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR secara 

Penuh 

Neutral Inilah Koran "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," ucap 

Menaker di Jakarta. Menaker menyatakan, 

keyakinannya tersebut mengingat kondisi 

perekonomian saat ini yang sudah jauh lebih 

baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR dua 

tahun sebelumnya. Menteri Ketenagakerjaan, 

Ida Fauziyah menyakini para pengusaha akan 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan tahun 2022 secara penuh kepada 

pekerja/buruh. "Hal tersebut dapat dilihat dari 

kemampuan kita, keberhasilan kita 

mengendalikan penyebaran Covid-19 dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster. 

560. 17 

April 

2022 

Ekonomi Membaik, 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR secara 

Penuh 

Neutral Indonesiatoday.c

o.id 

"Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," ucap 

Menaker di Jakarta. Menaker menyatakan, 

keyakinannya tersebut mengingat kondisi 

perekonomian saat ini yang sudah jauh lebih 

baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR dua 

tahun sebelumnya. Klik tautan Lihat artikel asli 

di bawah untuk baca lanjutan beritanya. Klik 

http://apahabar.com/2022/04/gaji-honorer-di-banjarmasin-segera-cair-thr-menyusul
http://apahabar.com/2022/04/gaji-honorer-di-banjarmasin-segera-cair-thr-menyusul
http://apahabar.com/2022/04/gaji-honorer-di-banjarmasin-segera-cair-thr-menyusul
http://apahabar.com/2022/04/gaji-honorer-di-banjarmasin-segera-cair-thr-menyusul
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219139/ekonomi-membaik-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219139/ekonomi-membaik-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219139/ekonomi-membaik-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219139/ekonomi-membaik-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://www.inilahkoran.com/nasional/pr-1183219139/ekonomi-membaik-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh
http://indonesiatoday.co.id/read/ekonomi-membaik-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-633140
http://indonesiatoday.co.id/read/ekonomi-membaik-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-633140
http://indonesiatoday.co.id/read/ekonomi-membaik-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-633140
http://indonesiatoday.co.id/read/ekonomi-membaik-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-633140
http://indonesiatoday.co.id/read/ekonomi-membaik-menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-633140
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tautan Lihat artikel asli di bawah untuk baca 

lanjutan beritanya. 

561. 17 

April 

2022 

Selamat! Pekerja 

dengan Kriteria Ini 

Dapat BSU Rp1 

Juta, Cus Langsung 

Cek Statusmu di 

kemnaker.go.id 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Pekerja dengan kriteria yang ditentukan 

Kemnaker dapat BSU 2022 senilai Rp1 juta, bisa 

segera cek statusnya melalui link 

kemnaker.go.id. Merunut dari penyaluran BSU 

tahun lalu, terdapat sejumlah kriteria pekerja 

yang dapat BSU senilai Rp1 juta. Adapun yang 

berhak mendapat BSU 2022 senilai Rp1 juta 

tersebut, yakni pekerja dengan kriteria yang 

telah ditentukan Kemnaker. Kriteria tersebut di 

antaranya yakni Warga Negara Indonesia atau 

WNI yang bisa dibuktikan dengan kepemilikan 

NIK KTP. Selain itu, pekerja yang berkesempatan 

dapat BSU senilai Rp1 juta, juga harus sebagai 

peserta aktif program jaminan sosial 

ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai 

dengan Juni 2021. 

562. 17 

April 

2022 

Ekonom: THR 

Mampu 

Pertahankan 

Konsumsi 

Masyarakat 

Ditengah Kenaikan 

Harga 

Negative Obligasi.id IDXChannel- Pemerintah telah mengumumkan 

bahwa setiap perusahaan wajib memberikan 

Tunjangan Hari Raya ( THR ) kepada para 

pegawainya yang juga sudah tertuang dalam 

pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 tahun 

2016. Diungkapkan Direktur Riset Center of 

Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter 

Abdullah, pemberian THR kepada para pekerja 

akan membuat daya beli masyarakat terhadap 

suatu produk tetap terjaga. "THR itu memang 

adalah hak nya pekerja sebagaimana diatur 

dalam UU, THR berdampak positif 

mempertahankan konsumsi masyarakat 

menghadapi lebaran meskipun terjadi kenaikan 

harga-harga," ujar Piter Abdullah kepada MNC 

Portal, Minggu (17/4/2022). Mengingat saat ini 

pemerintah telah mengimplementasikan 

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (HPP) seperti kenaikan PPN menjadi 

11% yang juga dibarengi dengan beberapa harga 

komoditas yang sedang naik juga. 

563. 17 

April 

2022 

4 Tips Jitu Kelola 

Uang THR agar 

Neutral Bisnis Indonesia 4 Tips Jitu Kelola Uang THR agar Tidak Boncos 

Usai Lebaran 1. Pemerintah secara resmi 

mengumumkan bahwa Tunjangan Hari Raya 

(THR) harus dicairkan selambat-lambatnya H-10 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094277151/selamat-pekerja-dengan-kriteria-ini-dapat-bsu-rp1-juta-cus-langsung-cek-statusmu-di-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094277151/selamat-pekerja-dengan-kriteria-ini-dapat-bsu-rp1-juta-cus-langsung-cek-statusmu-di-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094277151/selamat-pekerja-dengan-kriteria-ini-dapat-bsu-rp1-juta-cus-langsung-cek-statusmu-di-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094277151/selamat-pekerja-dengan-kriteria-ini-dapat-bsu-rp1-juta-cus-langsung-cek-statusmu-di-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094277151/selamat-pekerja-dengan-kriteria-ini-dapat-bsu-rp1-juta-cus-langsung-cek-statusmu-di-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094277151/selamat-pekerja-dengan-kriteria-ini-dapat-bsu-rp1-juta-cus-langsung-cek-statusmu-di-kemnakergoid
http://obligasi.id/external/140018
http://obligasi.id/external/140018
http://obligasi.id/external/140018
http://obligasi.id/external/140018
http://obligasi.id/external/140018
http://obligasi.id/external/140018
http://obligasi.id/external/140018
http://finansial.bisnis.com/read/20220417/55/1523571/4-tips-jitu-kelola-uang-thr-agar-tidak-boncos-usai-lebaran
http://finansial.bisnis.com/read/20220417/55/1523571/4-tips-jitu-kelola-uang-thr-agar-tidak-boncos-usai-lebaran


 

245 

 

Tidak Boncos Usai 

Lebaran 

atau 25 April 20202 untuk pekerja, baik 

karyawan swasta maupun pegawai negeri sipil 

(PNS). Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hal 

yang tak terpisahkan dalam perayaan Idulfitri. 

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Permenaker 6/2016 

dan pasal 9 ayat (1) PP 36/2021, membayar THR 

adalah kewajiban setiap orang yang 

mempekerjakan orang lain dengan imbalan 

upah, baik itu berbentuk perusahaan, 

perorangan, yayasan, atau perkumpulan. 

564. 17 

April 

2022 

Pemkab Posko 

Pengaduan THR 

Dibuka 

Negative Radar Selatan 

Bengkulu 

Pemkab Seluma melalui Dinas Nakertrans 

Seluma membuka posko pengaduan THR 

(tunjangan hari raya) bagi karyawan swasta yang 

ada di Kabupaten Seluma. Posko pengaduan ini 

dibuka setiap hari di Kantor Dinas Nakertrans 

dan siap menerima laporan terkait sengketa 

perusahaan dan karyawan perihal pembayaran 

THR. Posko dibuka setelah menerima 

rekomendasi dari Gubernur Bengkulu, Rohidin 

Mersyah. Disnakertrans akan meneruskan surat 

edaran Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) tentang pelaksana pemberian THR 

tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di 

perusahaan. 

565. 17 

April 

2022 

Lakukan Efisiensi, 

Puluhan Buruh di 

Pabrik Mobil DFSK 

Kena PHK 

Negative Kedaipena Pabrik mobil PT Sokonindo Automobile atau 

DFSK Indonesia telah melakukan Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap 

47 orang pekerja. "Bukti bahwa DFSK melakukan 

PHK secara sepihak, saat ini ke-47 orang buruh 

yang di PHK melakukan penolakan terhadap PHK 

yang dilakukan oleh perusahaan. "Tetapi yang 

dilakukan DFSK justru secara sepihak melakukan 

PHK terhadap karyawan tetap. PT DFSK 

Indonesia sendiri mengklaim bahwa langkah 

perusahaan melakukan PHK terhadap 47 

karyawannya telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

566. 17 

April 

2022 

Ada 8 Jenis 

Bantuan dari 

Pemerintah Cair 

April 2022, Mulai 

dari BSU Hingga 

BLT Minyak Goreng 

Positive Mediajabar.com Sepanjang April 2022 ada sekitar 8 jenis bantuan 

dari pemerintah yang sudah bisa dicairkan oleh 

masyarakat. Berikut ini adalah 8 jenis bantuan 

pemerintah yang perlu masyarakat tahu. Apa 

saja?. Bukan saja bantuan untuk masyarakat, 

pemerintah juga pada April akan memberikan 

http://finansial.bisnis.com/read/20220417/55/1523571/4-tips-jitu-kelola-uang-thr-agar-tidak-boncos-usai-lebaran
http://finansial.bisnis.com/read/20220417/55/1523571/4-tips-jitu-kelola-uang-thr-agar-tidak-boncos-usai-lebaran
http://radarselatan.rakyatbengkulu.com/pemkab-posko-pengaduan-thr-dibuka
http://radarselatan.rakyatbengkulu.com/pemkab-posko-pengaduan-thr-dibuka
http://radarselatan.rakyatbengkulu.com/pemkab-posko-pengaduan-thr-dibuka
http://www.kedaipena.com/lakukan-efisiensi-puluhan-buruh-di-pabrik-mobil-dfsk-kena-phk
http://www.kedaipena.com/lakukan-efisiensi-puluhan-buruh-di-pabrik-mobil-dfsk-kena-phk
http://www.kedaipena.com/lakukan-efisiensi-puluhan-buruh-di-pabrik-mobil-dfsk-kena-phk
http://www.kedaipena.com/lakukan-efisiensi-puluhan-buruh-di-pabrik-mobil-dfsk-kena-phk
http://www.mediajabar.com/news/ada-8-jenis-bantuan-dari-pemerintah-cair-april-2022-mulai-dari-bsu-hingga-blt-minyak-goreng
http://www.mediajabar.com/news/ada-8-jenis-bantuan-dari-pemerintah-cair-april-2022-mulai-dari-bsu-hingga-blt-minyak-goreng
http://www.mediajabar.com/news/ada-8-jenis-bantuan-dari-pemerintah-cair-april-2022-mulai-dari-bsu-hingga-blt-minyak-goreng
http://www.mediajabar.com/news/ada-8-jenis-bantuan-dari-pemerintah-cair-april-2022-mulai-dari-bsu-hingga-blt-minyak-goreng
http://www.mediajabar.com/news/ada-8-jenis-bantuan-dari-pemerintah-cair-april-2022-mulai-dari-bsu-hingga-blt-minyak-goreng
http://www.mediajabar.com/news/ada-8-jenis-bantuan-dari-pemerintah-cair-april-2022-mulai-dari-bsu-hingga-blt-minyak-goreng
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Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). 

567. 17 

April 

2022 

Deretan Fakta THR 

dan Gaji ke-13 PNS 

2022, Lebih Besar 

Dibanding Tahun 

Lalu 

Neutral Tempo.co Ketentuan teknis pemberian THR dan gaji ke-13 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Jumlah THR dan gaji ke-13 2022 lebih 

besar dibanding 2021 dan 2022 Total penerima 

THR dari aparatur negara pusat 1,8 juta pegawai 

Total penerima THR aparatur negara daerah 3,7 

juta pegawai Total penerima THR pensiunan 3,3 

juta orang Anggaran THR terdiri atas Rp 10,3 

triliun untuk PNS, TNI, dan Polri yang bekerja di 

pemerintah pusat, kementerian dan lembaga; 

Rp 15 triliun untuk PNS daerah maupun PPPK; 

serta Rp 9 miliar untuk pensiunan THR mulai cair 

H-10 Lebaran Jika terdapat kendala teknis, maka 

THR diberikan setelah Lebaran Gaji ke-13 akan 

diberikan pada Juli 2022. Presiden Joko Widodo 

atau Jokowi secara resmi telah menandatangani 

aturan pemberian tunjangan hari raya () dan gaji 

ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, 

Polri, pensiunan, dan pejabat negara pada 13 

April 2022. "Diharapkan menambah daya beli 

masyarakat dan membantu percepatan 

pemulihan ekonomi nasional," kata Jokowi 

dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 April 2022. 

Dia mengatakan ketentuan teknis pemberian 

THR dan akan diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) untuk anggaran yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Kepala 

Daerah (Perkada) untuk anggaran yang 

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). 

568. 17 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Akan 

Bayar THR Penuh 

Pada Karyawan 

Neutral Jawa Pos Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyakini para pengusaha akan 

membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan 

tahun 2022 secara penuh kepada pekerja atau 

buruh. Mengingat bahwa tahun ini, pembayaran 

THR tidak bisa dicicil. "Saya memiliki keyakinan 

penuh bahwa pembayaran THR itu akan bisa 

dilakukan oleh pengusaha seperti sebelum 

adanya pandemi Covid-19 (THR dibayar secara 

penuh)," ucap dia, Minggu (17/4). Ia 

menyatakan, keyakinannya tersebut mengingat 

http://bisnis.tempo.co/read/1582947/deretan-fakta-thr-dan-gaji-ke-13-pns-2022-lebih-besar-dibanding-tahun-lalu
http://bisnis.tempo.co/read/1582947/deretan-fakta-thr-dan-gaji-ke-13-pns-2022-lebih-besar-dibanding-tahun-lalu
http://bisnis.tempo.co/read/1582947/deretan-fakta-thr-dan-gaji-ke-13-pns-2022-lebih-besar-dibanding-tahun-lalu
http://bisnis.tempo.co/read/1582947/deretan-fakta-thr-dan-gaji-ke-13-pns-2022-lebih-besar-dibanding-tahun-lalu
http://bisnis.tempo.co/read/1582947/deretan-fakta-thr-dan-gaji-ke-13-pns-2022-lebih-besar-dibanding-tahun-lalu
http://www.jawapos.com/nasional/17/04/2022/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://www.jawapos.com/nasional/17/04/2022/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://www.jawapos.com/nasional/17/04/2022/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://www.jawapos.com/nasional/17/04/2022/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
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kondisi perekonomian saat ini yang sudah jauh 

lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan 

THR dua tahun sebelumnya. 

569. 17 

April 

2022 

Hari Raya Idul Fitri 

2022 Berapa Hari 

Lagi? Hitung 

Mundur Perayaan 

Lebaran Tahun Ini 

Neutral Juragananime.id Pertanyaan soal Hari Raya Idul Fitri 2022 berapa 

hari lagi, adalah hal yang wajar, mengingat Idul 

Fitri atau Lebaran menjadi momen yang paling 

dinanti-nanti oleh umat muslim. Lantas, Hari 

Raya Idul Fitri 2022 berapa hari lagi? Sidang isbat 

tersebut akan dilaksanakan pada hari akhir 

Ramadhan mendatang, guna menetapkan secara 

pasti Idul Fitri 1443 H. Sebagai tambahan 

informasi, melalui Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, 

Pemerintah telah memutuskan cuti bersama Idul 

Fitri 1443 H. Adapun libur Idul Fitri 1443 H akan 

dimulai pada tanggal 29 April hingga 3 Mei 2022. 

Menantikan lebaran Idul Fitri 2022 untuk 

merayakan hari kemenangan setelah satu bulan 

berpuasa menjadi hal yang sangat dirindukan. 

570. 17 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Akan 

Bayar THR Penuh 

Pada Karyawan 

Neutral Xnews.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyakini para pengusaha akan 

membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan 

tahun 2022 secara penuh kepada pekerja atau 

buruh. Mengingat bahwa tahun ini, pembayaran 

THR tidak bisa dicicil. "Saya memiliki keyakinan 

penuh bahwa pembayaran THR itu akan bisa 

dilakukan oleh pengusaha seperti sebelum 

adanya pandemi Covid-19 (THR dibayar secara 

penuh)," ucap dia, Minggu (17/4). Ia 

menyatakan, keyakinannya tersebut mengingat 

kondisi perekonomian saat ini yang sudah jauh 

lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan 

THR dua tahun sebelumnya. 

571. 17 

April 

2022 

Ini Kriteria Pekerja 

Penerima BSU Rp 1 

Juta, Dicairkan 

Dalam Waktu 

Dekat 

Positive Tribun News 

Kupang 

Pekerja akan menerima BSU sebesar Rp 1 juta. 

Pada 2021, BSU menyasar pekerja/buruh yang 

terdampak kebijakan Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 

3 dan 4, serta memiliki upah di bawah Rp3,5 

juta, atau jika daerah tersebut upah 

minimumnya lebih dari Rp3,5 juta maka 

menggunakan batasan upah minimum yang 

berlaku. Adapun kriteria penerima BSU 

http://juragananime.id/artikel/62301/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://juragananime.id/artikel/62301/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://juragananime.id/artikel/62301/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://juragananime.id/artikel/62301/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://juragananime.id/artikel/62301/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://xnews.id/2022/04/17/kanal/news/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://xnews.id/2022/04/17/kanal/news/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://xnews.id/2022/04/17/kanal/news/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://xnews.id/2022/04/17/kanal/news/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/17/ini-kriteria-pekerja-penerima-bsu-rp-1-juta-dicairkan-dalam-waktu-dekat
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/17/ini-kriteria-pekerja-penerima-bsu-rp-1-juta-dicairkan-dalam-waktu-dekat
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/17/ini-kriteria-pekerja-penerima-bsu-rp-1-juta-dicairkan-dalam-waktu-dekat
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/17/ini-kriteria-pekerja-penerima-bsu-rp-1-juta-dicairkan-dalam-waktu-dekat
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/17/ini-kriteria-pekerja-penerima-bsu-rp-1-juta-dicairkan-dalam-waktu-dekat
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sementara didesain untuk pekerja/buruh yang 

memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Sebelumnya, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

mengelola BSU pada 2020 dan 2021 dengan 

beberapa ketentuan kriteria penerima dan 

jumlah bantuan yang diberikan. 

572. 17 

April 

2022 

Link Download 

Aturan Lengkap 

THR 2022 untuk 

Pekerja atau Buruh 

Format PDF 

Positive Banten Raya Aturan lengkap dalam link download ini bisa 

menjadi acuan bagi pekerja atau buruh bahkan 

pengusaha untuk menghitung berapa besaran 

THR yang harus diteriama atau diberikan. Soal 

aturan lengkap THR 2022 untuk pekerja atau 

buruh bisa disimak DI SINI. - Berikut ini adalah 

link download aturan lengkap pemberian 

tunjangan hari raya (THR) 2022 untuk pekerja 

dan buruh. Adapun aturan yang ada di dalam 

link download aturan lengkap THR 2022 ini 

memiliki format PDF. 

573. 17 

April 

2022 

Catat! Ini Tata Cara 

Lapor Masalah 

Uang THR ke Posko 

THR Kemnaker 

Negative Parapuan Untuk selengkapnya, berikut ini tata cara lapor 

THR lebaran yang bermasalah di beberapa 

layanan daring dari Kemnaker, seperti dilansir 

dari laman Kompas.com. Cara lapor uang THR 

bermasalah lewat Posko THR. 2. Gulir ke bawah 

dan klik menu "Posko THR". Selain dua cara di 

atas, cara lapor THR bermasalah dapat dilakukan 

melalui call center Posko THR di 1500630. 

Menyusul dengan ketentuan pemberian uang 

THR (Tunjangan Hari Raya) 2022, Kementerian 

Ketenagakerjaan juga meluncurkan Pos 

Komando (Posko) THR. 

574. 17 

April 

2022 

Hari Raya Idul Fitri 

2022 Berapa Hari 

Lagi? Hitung 

Mundur Perayaan 

Lebaran Tahun Ini 

Neutral Kompasjakarta.c

om 

Pertanyaan soal Hari Raya Idul Fitri 2022 berapa 

hari lagi, adalah hal yang wajar, mengingat Idul 

Fitri atau Lebaran menjadi momen yang paling 

dinanti-nanti oleh umat muslim. Lantas, Hari 

Raya Idul Fitri 2022 berapa hari lagi? Sidang isbat 

tersebut akan dilaksanakan pada hari akhir 

Ramadhan mendatang, guna menetapkan secara 

pasti Idul Fitri 1443 H. Sebagai tambahan 

informasi, melalui Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, 

Pemerintah telah memutuskan cuti bersama Idul 

Fitri 1443 H. Adapun libur Idul Fitri 1443 H akan 

dimulai pada tanggal 29 April hingga 3 Mei 2022. 

http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273219884/link-download-aturan-lengkap-thr-2022-untuk-pekerja-atau-buruh-format-pdf
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273219884/link-download-aturan-lengkap-thr-2022-untuk-pekerja-atau-buruh-format-pdf
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273219884/link-download-aturan-lengkap-thr-2022-untuk-pekerja-atau-buruh-format-pdf
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273219884/link-download-aturan-lengkap-thr-2022-untuk-pekerja-atau-buruh-format-pdf
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273219884/link-download-aturan-lengkap-thr-2022-untuk-pekerja-atau-buruh-format-pdf
http://www.parapuan.co/read/533239662/catat-ini-tata-cara-lapor-masalah-uang-thr-ke-posko-thr-kemnaker
http://www.parapuan.co/read/533239662/catat-ini-tata-cara-lapor-masalah-uang-thr-ke-posko-thr-kemnaker
http://www.parapuan.co/read/533239662/catat-ini-tata-cara-lapor-masalah-uang-thr-ke-posko-thr-kemnaker
http://www.parapuan.co/read/533239662/catat-ini-tata-cara-lapor-masalah-uang-thr-ke-posko-thr-kemnaker
http://kompasjakarta.com/2022/04/17/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://kompasjakarta.com/2022/04/17/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://kompasjakarta.com/2022/04/17/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://kompasjakarta.com/2022/04/17/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://kompasjakarta.com/2022/04/17/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini


 

249 

 

Menantikan lebaran Idul Fitri 2022 untuk 

merayakan hari kemenangan setelah satu bulan 

berpuasa menjadi hal yang sangat dirindukan. 

575. 17 

April 

2022 

Federasi Hukatan 

KSBSI Jambi Minta 

Permenaker No 2 

Tidak Diberlakukan 

Neutral Sekato JAMBI- Federasi Hukatan KSBSI Provinsi Jambi 

meminta Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia (Menaker RI) untuk 

mengeluarkan keputusan secara tertulis bahwa 

tidak akan memberlakukan UU Permenaker 

nomor 2 Tahun 2022. Ketua Koordinator daerah 

Federasi Hukatan KSBSI Provinsi Jambi, Masta 

Aritonang mengatakan pihaknya khawatir jika 

tidak ada keputusan tertulis dari Menaker maka 

Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu akan 

segera diterapkan. Tapi itu hanya sekadar 

statement tidak bisa dipegang," ujarnya, saat 

mengadakan buka puasa bersama Federasi 

Hukatan KSBSI Provinsi Jambi di Pujasera, Kota 

Jambi. Sabtu (16/4/2022). Maka dari itu, 

Federasi Hukatan KSBSI Provinsi Jambi 

mendesak Menaker mengeluarkan keputusan 

tertulis agar tetap menggunakan peraturan lama 

dan tidak memakai Permenaker nomor 2 tahun 

2022. 

576. 17 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Akan 

Bayar THR Penuh 

Pada Karyawan 

Neutral Andalan News Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyakini para pengusaha akan 

membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan 

tahun 2022 secara penuh kepada pekerja atau 

buruh. Mengingat bahwa tahun ini, pembayaran 

THR tidak bisa dicicil. "Saya memiliki keyakinan 

penuh bahwa pembayaran THR itu akan bisa 

dilakukan oleh pengusaha seperti sebelum 

adanya pandemi Covid-19 (THR dibayar secara 

penuh)," ucap dia, Minggu (17/4). Ia 

menyatakan, keyakinannya tersebut mengingat 

kondisi perekonomian saat ini yang sudah jauh 

lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan 

THR dua tahun sebelumnya. 

577. 17 

April 

2022 

Via sanlat, Ketua 

DPRD Bogor 

semangati santri-

mahasiswa jadi 

pemimpin 

Positive Antara Sulteng Ketua DPRD Kota Bogor, Jawa Barat Atang 

Trisnanto memberikan semangat kepada para 

peserta kegiatan Pesantren Kilat (Sanlat) 

Ramadhan 1443 Hijriyah yang terdiri atas santri, 

pelajar SLTA dan mahasiswa untuk yakin bisa 

menjadi pemimpin besar di setiap level yang 

diharapkan, selama berusaha, berdoa dan 

http://sekato.id/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-permenaker-no-2-tidak-diberlakukan
http://sekato.id/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-permenaker-no-2-tidak-diberlakukan
http://sekato.id/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-permenaker-no-2-tidak-diberlakukan
http://sekato.id/federasi-hukatan-ksbsi-jambi-minta-permenaker-no-2-tidak-diberlakukan
http://andalannews.com/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://andalannews.com/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://andalannews.com/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://andalannews.com/menaker-yakin-pengusaha-akan-bayar-thr-penuh-pada-karyawan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
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menuruti arahan pesantren dalam perjalanan 

pendidikannya. Tapi hari ini melalui Pesantren 

Kilat Ramadhan 1443 Hiriyah dibuka untuk 

kalian, agar bisa merasakan, semangat menjadi 

pemimpin," katanya saat memberikan sambutan 

pada Pesantren Kilat (Sanlat) Ramadhan 1443 

Hijriah bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan 

Santri" secara hybrid di Gedung DPRD Kota 

Bogor, Jumat petang. Menurut dia adalah 

merupakan terobosan kegiatan sanlat yang 

dilakukan di gedung dewan, tepat di ruang 

paling penting untuk menetapkan regulasi 

berupa peraturan daerah (Perda) seyogyanya 

bisa mendorong santri untuk percaya diri 

bercita-cita menjadi pemimpin. Kegiatan 

Pesantren Kilat Pendidikan Vokasi di Kalangan 

Santri pada 2022 itu mendapatkan dukungan 

dari berbagai pihak, yakni BPJAMSOSTEK, 

Kementerian Ketenagakerjaan, DPRD Kota 

Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Taman 

Safari Indonesia (TSI) Indofood, dan Alfamart. 

578. 17 

April 

2022 

Via sanlat, Ketua 

DPRD Bogor 

semangati santri-

mahasiswa jadi 

pemimpin 

Positive Antara Tapi hari ini melalui Pesantren Kilat Ramadhan 

1443 Hiriyah dibuka untuk kalian, agar bisa 

merasakan, semangat menjadi pemimpin Kota 

Bogor (ANTARA)- Ketua DPRD Kota Bogor, Jawa 

Barat Atang Trisnanto memberikan semangat 

kepada para peserta kegiatan Pesantren Kilat 

(Sanlat) Ramadhan 1443 Hijriyah yang terdiri 

atas santri, pelajar SLTA dan mahasiswa untuk 

yakin bisa menjadi pemimpin besar di setiap 

level yang diharapkan, selama berusaha, berdoa 

dan menuruti arahan pesantren dalam 

perjalanan pendidikannya. Tapi hari ini melalui 

Pesantren Kilat Ramadhan 1443 Hiriyah dibuka 

untuk kalian, agar bisa merasakan, semangat 

menjadi pemimpin," katanya saat memberikan 

sambutan pada Pesantren Kilat (Sanlat) 

Ramadhan 1443 Hijriah bertajuk "Pendidikan 

Vokasi di Kalangan Santri" secara hybrid di 

Gedung DPRD Kota Bogor, Jumat petang. 

Menurut dia adalah merupakan terobosan 

kegiatan sanlat yang dilakukan di gedung dewan, 

tepat di ruang paling penting untuk menetapkan 

regulasi berupa peraturan daerah (Perda) 

seyogyanya bisa mendorong santri untuk 

http://www.antaranews.com/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
http://www.antaranews.com/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
http://www.antaranews.com/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
http://www.antaranews.com/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
http://www.antaranews.com/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
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percaya diri bercita-cita menjadi pemimpin. 

Kegiatan Pesantren Kilat Pendidikan Vokasi di 

Kalangan Santri pada 2022 itu mendapatkan 

dukungan dari berbagai pihak, yakni 

BPJAMSOSTEK, Kementerian Ketenagakerjaan, 

DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, 

Taman Safari Indonesia (TSI) Indofood, dan 

Alfamart. 

579. 17 

April 

2022 

Mengapresiasi 

Pemerintah 

Wajibkan 

Perusahaan Bayar 

THR 

Positive Portal Indo News Perusahaan dibebankan kewajiban oleh 

Pemerintah untuk membayarkan secara penuh 

THR di tahun 2022 ini. Oleh karena itu 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan memberlakukan sejumlah 

pengawasan secara ketat melalui pembentukan 

Posko THR 2022. Ketegasan Pemerintah 

berusaha untuk menunjukkan bahwa sejatinya 

status dari pembayaran THR keagamaan itu 

adalah suatu kewajiban yang mutlak harus 

dilaksanakan oleh setiap perusahaan dan 

bukanlah merupakan pemberian hadiah yang 

sifatnya sukarela. Untuk itu Pemerintah juga 

akan terus melakukan berbagai pengecekan dan 

memastikan apabila semisal terdapat 

perusahaan yang beralasan kesulitan ekonomi 

sehingga tidak melunasi 100 persen THR kepada 

karyawan mereka. 

580. 17 

April 

2022 

Via sanlat, Ketua 

DPRD Bogor 

semangati santri-

mahasiswa jadi 

pemimpin 

Positive Antara Papua Kota Ketua DPRD Kota Bogor, Jawa Barat Atang 

Trisnanto memberikan semangat kepada para 

peserta kegiatan Pesantren Kilat (Sanlat) 

Ramadhan 1443 Hijriyah yang terdiri atas santri, 

pelajar SLTA dan mahasiswa untuk yakin bisa 

menjadi pemimpin besar di setiap level yang 

diharapkan, selama berusaha, berdoa dan 

menuruti arahan pesantren dalam perjalanan 

pendidikannya. Tapi hari ini melalui Pesantren 

Kilat Ramadhan 1443 Hiriyah dibuka untuk 

kalian, agar bisa merasakan, semangat menjadi 

pemimpin," katanya saat memberikan sambutan 

pada Pesantren Kilat (Sanlat) Ramadhan 1443 

Hijriah bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan 

Santri" secara hybrid di Gedung DPRD Kota 

Bogor, Jumat petang. Menurut dia adalah 

merupakan terobosan kegiatan sanlat yang 

dilakukan di gedung dewan, tepat di ruang 

http://portalindonews.com/bisnis/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://portalindonews.com/bisnis/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://portalindonews.com/bisnis/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://portalindonews.com/bisnis/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://portalindonews.com/bisnis/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
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paling penting untuk menetapkan regulasi 

berupa peraturan daerah (Perda) seyogyanya 

bisa mendorong santri untuk percaya diri 

bercita-cita menjadi pemimpin. Kegiatan 

Pesantren Kilat Pendidikan Vokasi di Kalangan 

Santri pada 2022 itu mendapatkan dukungan 

dari berbagai pihak, yakni BPJAMSOSTEK, 

Kementerian Ketenagakerjaan, DPRD Kota 

Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Taman 

Safari Indonesia (TSI) Indofood, dan Alfamart. 

581. 17 

April 

2022 

Via sanlat, Ketua 

DPRD Bogor 

semangati santri-

mahasiswa jadi 

pemimpin 

Positive Antara Riau Ketua DPRD Kota Bogor, Jawa Barat Atang 

Trisnanto memberikan semangat kepada para 

peserta kegiatan Pesantren Kilat (Sanlat) 

Ramadhan 1443 Hijriyah yang terdiri atas santri, 

pelajar SLTA dan mahasiswa untuk yakin bisa 

menjadi pemimpin besar di setiap level yang 

diharapkan, selama berusaha, berdoa dan 

menuruti arahan pesantren dalam perjalanan 

pendidikannya. Tapi hari ini melalui Pesantren 

Kilat Ramadhan 1443 Hiriyah dibuka untuk 

kalian, agar bisa merasakan, semangat menjadi 

pemimpin," katanya saat memberikan sambutan 

pada Pesantren Kilat (Sanlat) Ramadhan 1443 

Hijriah bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan 

Santri" secara hybrid di Gedung DPRD Kota 

Bogor, Jumat petang. Menurut dia adalah 

merupakan terobosan kegiatan sanlat yang 

dilakukan di gedung dewan, tepat di ruang 

paling penting untuk menetapkan regulasi 

berupa peraturan daerah (Perda) seyogyanya 

bisa mendorong santri untuk percaya diri 

bercita-cita menjadi pemimpin. Kegiatan 

Pesantren Kilat Pendidikan Vokasi di Kalangan 

Santri pada 2022 itu mendapatkan dukungan 

dari berbagai pihak, yakni BPJAMSOSTEK, 

Kementerian Ketenagakerjaan, DPRD Kota 

Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Taman 

Safari Indonesia (TSI) Indofood, dan Alfamart. 

582. 17 

April 

2022 

Tim DPD KSPSI 

Jawa Timur Juara 

Liga Futsal Antar 

Pekerja 2022 

Positive Infopublik.id Tim Futsal Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) 

Jawa Timur menajdi Juara Liga Futsal Antar 

Pekerja 2022 yang dikemas dalam Liga Futsal 

Persahabatan TRIPARTIT Ketenagakerjaan. 

Dengan meraih juara maka tim DPD KSPSI Jawa 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2825889/via-sanlat-ketua-dprd-bogor-semangati-santri-mahasiswa-jadi-pemimpin
http://infopublik.id/kategori/nusantara/625360/tim-dpd-kspsi-jatim-juara-liga-futsal-antar-pekerja-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/625360/tim-dpd-kspsi-jatim-juara-liga-futsal-antar-pekerja-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/625360/tim-dpd-kspsi-jatim-juara-liga-futsal-antar-pekerja-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/625360/tim-dpd-kspsi-jatim-juara-liga-futsal-antar-pekerja-2022
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Timur berhak mendapatkan piala tetap dan uang 

pembinaan sebesar Rp 5 juta. Selain itu pemain 

DPD KSPSI Jawa Timur, Zainal Abidin, meraih 

penghargaan sebagai pemain terbaik tournamen 

dan mendapatkan sepatu futsal dan uang 

pembinaan Rp 500.000. Sedangkan tim DPW 

Sarbumusi Jawa Timur berhak mendapatkan 

piala tetap dan uang pembinaan Rp 3 juta. 

Sementara penjaga gawang DPW Sarbumusi, 

Hisyam Alwandi, meraih penghargaan sebagai 

penjaga gawang terbaik dan mendapatkan uang 

pembinaan Rp 500.000. Sebelum ke tahap final, 

tim futsal DPD KSPSI Jawa Timur berhasil 

mengalahkan PT Multi Mano Driyorejo Gresik 

dengan skor 5-1 dan PT Sasa Inti dengan skor 3-1 

di tahap semi final. 

583. 17 

April 

2022 

Tak Perlu Cek BLT 

Subsidi Gaji di BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 untuk Lihat 

Penerima BSU 

Positive Kilat.com JAKARTA, kilat.com- Ramai-ramai setiap orang 

cari cara login ke kemnaker.go.id dan BPJS 

Ketenagakerjaan untuk cek daftar penerima BSU 

(Bantuan Subsidi Upah) April 2022 atau BLT 

Subsidi Gaji. Namun, ternyata ada beberapa 

tanda yang bisa Anda pastikan tanpa perlu cek 

BLT Subsidi Gaji di BPJS Ketenagakerjaan April 

2022. Dalam menjalankan BLT Subsidi Gaji, 

Kemnaker sejak tahun 2020 telah menggandeng 

BPJS Ketenagakerjaan dalam menentukan 

pekerja penerima BSU. Syarat minimal untuk 

dapat BLT Subsidi Gaji, antara lain menjadi 

peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi 

persyaratan gaji dari Kemnaker. 

584. 17 

April 

2022 

CONDET MENJADI 

SURGANYA PELAKU 

MAFIA 

PENEMPATAN PMI 

KE LUAR NEGERI 

SECARA ILLEGAL 

Negative Kabar One SATGAS PELINDUNGAN DARI DIREKTORAT BINA 

PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PMI 

KEMNAKER TERKESAN DILECEHKAN OLEH PT. 

PANCA BAYU AJI SAKTI. Kisaran bulan desember 

2022 AMAH direkrut oleh NZEN dan RIYAN 

Mengatasnamakan petugas PT. PANCA BAYU AJI 

SAKTI bertempat di condet kramatjati Jakarta 

Timur namun diawal bulan Februari AMAH 

diterbangkan keluarga Negeri dan saat ini sudah 

dua bulan lebih namun belum menerima upah 

kerja, sehingga menimbulkan kepanikan pihak 

PMI dan keluarganya. Salah seorang penggiat 

daei Perlindungan PMI bernama DARIM 

menerangkan Penampatan ke Negara Arab 

http://www.kilat.com/news/45937/tak-perlu-cek-blt-subsidi-gaji-di-bpjs-ketenagakerjaan-2022-untuk-lihat-penerima-bsu
http://www.kilat.com/news/45937/tak-perlu-cek-blt-subsidi-gaji-di-bpjs-ketenagakerjaan-2022-untuk-lihat-penerima-bsu
http://www.kilat.com/news/45937/tak-perlu-cek-blt-subsidi-gaji-di-bpjs-ketenagakerjaan-2022-untuk-lihat-penerima-bsu
http://www.kilat.com/news/45937/tak-perlu-cek-blt-subsidi-gaji-di-bpjs-ketenagakerjaan-2022-untuk-lihat-penerima-bsu
http://www.kilat.com/news/45937/tak-perlu-cek-blt-subsidi-gaji-di-bpjs-ketenagakerjaan-2022-untuk-lihat-penerima-bsu
http://kabarone.com/2022/04/condet-menjadi-surganya-pelaku-mafia-penempatan-pmi-ke-luar-negeri-secara-illegal
http://kabarone.com/2022/04/condet-menjadi-surganya-pelaku-mafia-penempatan-pmi-ke-luar-negeri-secara-illegal
http://kabarone.com/2022/04/condet-menjadi-surganya-pelaku-mafia-penempatan-pmi-ke-luar-negeri-secara-illegal
http://kabarone.com/2022/04/condet-menjadi-surganya-pelaku-mafia-penempatan-pmi-ke-luar-negeri-secara-illegal
http://kabarone.com/2022/04/condet-menjadi-surganya-pelaku-mafia-penempatan-pmi-ke-luar-negeri-secara-illegal
http://kabarone.com/2022/04/condet-menjadi-surganya-pelaku-mafia-penempatan-pmi-ke-luar-negeri-secara-illegal
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Saudi saat ini sedang moratorium atau sedang 

dalam masa penghentian pengiriman Pekerja 

migran Indonesia ke Luar Negeri ungkap DARTM 

saat memberikan keterangan pada wartawan 

kabarone.com. Lanjut DARTIM menjelaskan dari 

hasil pemantauan yang dilakukan pelaku 

penempatan AMAH adalah perusahaan yang 

pernah dilakukan sidak oleh Satgas PMI 

Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan 

PMI Kemnaker, hal tersebut diketahui dari berita 

yang telah diberitakan oleh beberapa media 

nasional dengan judul "Kemnaker Gagalkan 

Pengiriman 25 Calon Pekerja Migran Ilegal ke 

Timur Tengah". Bahwa sidak yang dilakukan oleh 

Satgas PMI Direktorat Bina Penempatan dan 

Pelindungan PMI dari Kemenakertrans pada 

tanggal 15 Januari 2022 terkesan dilecehkan 

karena tidak berdampak jera bagi pelaku 

Penempatan tersebut diatas bahkan terkesan 

tidak ber efek terhadap sidak tersebut, karena 

terbukti hingga saat ini kegiatan PT. PANCA 

BAYU AJI SAKTI dan PT BUMENJAYA PRADUTA 

ABADI masih melaksanakan kegiatanya seperti 

biasa ugkap DARTIM menjelaskan pada 

wartawan kabarone.com. Lebih lanjut DARTIM 

menegaskan pada wartawan kabarone. 

585. 17 

April 

2022 

Heboh! Warganet 

Minta Jokowi Pecat 

Menterinya: 

Terutama Luhut, 

Airlangga dan Ida 

Fauziah! 

Neutral Terkini.id Heboh warganet minta Presiden Jokowi pecat 

beberapa menterinya, diantaranya ialah Luhut 

Bitsar Pandjaitan, Airlangga dan Ida Fauziah. 

Mulanya, Presiden Jokowi mengucapkan 

selamat merayakan Paskah, namun beberapa 

warganet malah menuliskan komentar negatif. 

Salah satu netizen bahkan meminta Presiden 

Jokowi memecat beberapa menterinya. Hal 

tersebut disampaikan Ptesiden Jokowi melalui 

akun twitter resminya @jokowi, dalam 

unggahannya itu, Presiden Jokowi membagikan 

video dengan durasi 25 detik. 

586. 17 

April 

2022 

Pengusaha Nekat 

Tak Bayar THR 

Pekerja? Simak 

Sederet Sanksinya 

Negative Okezone Sederet sanksi pengusaha yang tidak bayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh bagi 

para pekerja/buruh akan diulas dalam artikel ini. 

THR adalah pendapatan non upah yang wajib 

dibayarkan pemberi kerja (pengusaha) kepada 

pekerja atau keluarganya menjelang hari raya 

http://makassar.terkini.id/warganet-jokowi-pecat-luhut
http://makassar.terkini.id/warganet-jokowi-pecat-luhut
http://makassar.terkini.id/warganet-jokowi-pecat-luhut
http://makassar.terkini.id/warganet-jokowi-pecat-luhut
http://makassar.terkini.id/warganet-jokowi-pecat-luhut
http://makassar.terkini.id/warganet-jokowi-pecat-luhut
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/320/2580259/pengusaha-nekat-tak-bayar-thr-pekerja-simak-sederet-sanksinya
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/320/2580259/pengusaha-nekat-tak-bayar-thr-pekerja-simak-sederet-sanksinya
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/320/2580259/pengusaha-nekat-tak-bayar-thr-pekerja-simak-sederet-sanksinya
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/320/2580259/pengusaha-nekat-tak-bayar-thr-pekerja-simak-sederet-sanksinya
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keagamaan di Indonesia. THR ini wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum 

hari raya keagamaan. Namun, tak jarang 

terdapat beberapa kasus para pengusaha yang 

tidak patuh dalam membayar THR kepada 

pekerja/buruh. 

587. 17 

April 

2022 

Login 

sso.bpjsketenagake

rjaan.go.id, Cara 

Cek Penerima BSU 

Rp 1 Juta, Kamu 

Termasuk? 

Neutral Tribun News 

Kupang 

2. Pada halaman utama, cari bagian Cek Apakah 

Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?;. 

Kemudian besaran BSU 2022 yang akan 

disalurkan sebesar Rp 1 juta per penerima. Cek 

Penerima BSU melalui BPJS Ketenagakerjaan. 

Cek Penerima BSU melalui WhatsApp. 

588. 17 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR Penuh, 

ini Alasanya - Agtv 

News 

Neutral Agtvnews.com Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 

2022 secara penuh kepada para pekerjanya, 

Minggu, 17 April 2022. "Saya memiliki keyakinan 

penuh bahwa pembayaran THR itu akan bisa 

dilakukan oleh pengusaha seperti sebelum 

adanya pandemi Covid-19. Salah satunya 

alasanya, karena kondisi perekonomian yang 

berangsur membaik dibandigkan dengan dua 

tahun lalu, saat masa pandemi Covid-19 

berlangsung. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kemampuan kita, keberhasilan kita 

mengendalikan penyebaran Covid-19 dan 

cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster. 

589. 17 

April 

2022 

Info BSU Guru 

Honorer 2022 Cair 

atau Tidak? Berikut 

Penjelasan soal BLT 

Subsidi Gaji bagi 

Pengajar Non PNS 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Info BSU guru honorer 2022 cair atau tidak? 

Berikut penjelasan lengkap terkait BLT subsidi 

gaji untuk pengajar non PNS tahun ini. Setelah 

BSU 2022 bagi pekerja resmi dicairkan kembali, 

tak sedikit masyarakat yang lantas menanyakan 

soal info BSU guru honorer 2022 cair atau tidak 

tahun ini. Sebelumnya, pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker 

telah mengumumkan bahwa BSU 2022 akan 

kembali cair di bulan April ini. 

590. 17 

April 

2022 

Tak Perlu Cek 

Penerima BSU 

Subsidi Gaji 2022 

Rp1 Juta Jika 

Mendapatkan 

Positive Kendalku.com Pemerintah telah mengumumkan bahwa 

bantuan BSU Subsidi Gaji akan dilanjutkan pada 

tahun 2022. Informasi tanda notifikasi dapat 

bantuan BSU Subsidi Gaji Rp 1 juta apa saja telah 

dirangkum lengkap bagi Anda semuanya. 

KENDALKU- Simak BLT Subsidi gaji Rp 1 juta cair 

http://kupang.tribunnews.com/2022/04/17/login-ssobpjsketenagakerjaangoid-cara-cek-penerima-bsu-rp-1-juta-kamu-termasuk
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/17/login-ssobpjsketenagakerjaangoid-cara-cek-penerima-bsu-rp-1-juta-kamu-termasuk
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/17/login-ssobpjsketenagakerjaangoid-cara-cek-penerima-bsu-rp-1-juta-kamu-termasuk
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/17/login-ssobpjsketenagakerjaangoid-cara-cek-penerima-bsu-rp-1-juta-kamu-termasuk
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/17/login-ssobpjsketenagakerjaangoid-cara-cek-penerima-bsu-rp-1-juta-kamu-termasuk
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/17/login-ssobpjsketenagakerjaangoid-cara-cek-penerima-bsu-rp-1-juta-kamu-termasuk
http://www.agtvnews.com/nasional/pr-583220471/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-penuh-ini-alasanya
http://www.agtvnews.com/nasional/pr-583220471/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-penuh-ini-alasanya
http://www.agtvnews.com/nasional/pr-583220471/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-penuh-ini-alasanya
http://www.agtvnews.com/nasional/pr-583220471/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-penuh-ini-alasanya
http://www.agtvnews.com/nasional/pr-583220471/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-penuh-ini-alasanya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094278794/info-bsu-guru-honorer-2022-cair-atau-tidak-berikut-penjelasan-soal-blt-subsidi-gaji-bagi-pengajar-non-pns
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094278794/info-bsu-guru-honorer-2022-cair-atau-tidak-berikut-penjelasan-soal-blt-subsidi-gaji-bagi-pengajar-non-pns
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094278794/info-bsu-guru-honorer-2022-cair-atau-tidak-berikut-penjelasan-soal-blt-subsidi-gaji-bagi-pengajar-non-pns
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094278794/info-bsu-guru-honorer-2022-cair-atau-tidak-berikut-penjelasan-soal-blt-subsidi-gaji-bagi-pengajar-non-pns
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094278794/info-bsu-guru-honorer-2022-cair-atau-tidak-berikut-penjelasan-soal-blt-subsidi-gaji-bagi-pengajar-non-pns
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094278794/info-bsu-guru-honorer-2022-cair-atau-tidak-berikut-penjelasan-soal-blt-subsidi-gaji-bagi-pengajar-non-pns
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184278107/tak-perlu-cek-penerima-bsu-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-jika-mendapatkan-notififkasi-sms-ini
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184278107/tak-perlu-cek-penerima-bsu-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-jika-mendapatkan-notififkasi-sms-ini
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184278107/tak-perlu-cek-penerima-bsu-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-jika-mendapatkan-notififkasi-sms-ini
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184278107/tak-perlu-cek-penerima-bsu-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-jika-mendapatkan-notififkasi-sms-ini
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184278107/tak-perlu-cek-penerima-bsu-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-jika-mendapatkan-notififkasi-sms-ini
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Notififkasi SMS Ini - 

Kendalku 

jika Anda mendapatkan notifikasi khusus ini 

yang wajib diketahui. Simak apa saja tanda 

dapat bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 

juta dari pemerintah bisa cek di artikel ini. 

591. 17 

April 

2022 

Ade Yasin Minta 

Seluruh 

Perusahaan di 

Bogor Bayar THR 

Buruh Tepat Waktu 

Positive Metropolitan Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, pihaknya 

telah memberikan surat ederan bagi perusahaan 

yang ada di Kabupaten Bogor agar memberikan 

THR selambat-lambatnya pada tujuh hari 

menjelang lebaran. Jika ada karyawan yang 

belum mendapatkan THR setelah batas waktu 

yang telah ditentukan, lanjut Ade Yasin, maka 

para karyawan dari perusahaan dapat 

menghubungi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) 

Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Bogor telah mengeluarkan surat 

edaran bagi perusahaan-perusahaan agar 

memberikan Tujungan Hari Raya (THR) kepada 

seluruh buruh dengan tepat waktu. Pokoknya 

paling lambat itu seminggu sebelum lebaran, 

karena kan para pekerjanya juga butuh THR 

untuk lebaran bersama keluarganya," kata Ade 

Yasin. 

592. 17 

April 

2022 

Liga Futsal Ketupat 

May Day Piala 

Menaker, Ini 4 Tim 

Terbaik Melaju ke 

Semifinal 

Positive Cakaplah Liga Futsal Ketupat May Day 2022 telah 

menyelesaikan babak penyisihan grup, dan 4 tim 

terbaik berhak melaju ke babak Semifinal 

setelah berhasil mengalahkan tim-tim lainnya. 

Keempat tim tersebut diantaranya, SB Cahaya 

Indonesia, PT RAPP, PT Bank Riau Kepri, dan SP 

Perjuangan IKPP. Dibabak semifinal, 

pekerja/buruh dua perusahaan pabrik kertas 

terbesar di Riau akan saling mengalahkan, yakni 

SP Perjuangan IKPP akan menghadapi PT RAPP. 

Sedangkan dipartai semifinal kedua akan saling 

berhadapan, SB Cahaya Indonesia melawan 

BUMD Riau PT Bank Riau Kepri (BRK), yang akan 

dilaksanakan malam ini, Ahad (17/4/2022), di 

Lapangan Futsal Aero Sport Simpang Tiga, 

Pekanbaru. 

593. 17 

April 

2022 

THR Cair Paling 

Lama 7 Hari 

Sebelum Lebaran 

2022, Ini Rincian 

Pegawai yang 

Positive Tribun News Dikutip dari Instagram @kemanker, THR wajib 

dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari 

raya atau lebaran. Tunjangan hari raya (THR) 

adalah uang yang wajib dibayarkan perusahaan 

dalam setahun sekali kepada pekerja/buruh 

yang memiliki masa kerja 1 bulan (secara terus 

http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184278107/tak-perlu-cek-penerima-bsu-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-jika-mendapatkan-notififkasi-sms-ini
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1184278107/tak-perlu-cek-penerima-bsu-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-jika-mendapatkan-notififkasi-sms-ini
http://www.metropolitan.id/2022/04/ade-yasin-minta-seluruh-perusahaan-di-bogor-bayar-thr-buruh-tepat-waktu
http://www.metropolitan.id/2022/04/ade-yasin-minta-seluruh-perusahaan-di-bogor-bayar-thr-buruh-tepat-waktu
http://www.metropolitan.id/2022/04/ade-yasin-minta-seluruh-perusahaan-di-bogor-bayar-thr-buruh-tepat-waktu
http://www.metropolitan.id/2022/04/ade-yasin-minta-seluruh-perusahaan-di-bogor-bayar-thr-buruh-tepat-waktu
http://www.metropolitan.id/2022/04/ade-yasin-minta-seluruh-perusahaan-di-bogor-bayar-thr-buruh-tepat-waktu
http://www.cakaplah.com/berita/baca/83708/2022/04/17/liga-futsal-ketupat-may-day-piala-menaker-ini-4-tim-terbaik-melaju-ke-semifinal
http://www.cakaplah.com/berita/baca/83708/2022/04/17/liga-futsal-ketupat-may-day-piala-menaker-ini-4-tim-terbaik-melaju-ke-semifinal
http://www.cakaplah.com/berita/baca/83708/2022/04/17/liga-futsal-ketupat-may-day-piala-menaker-ini-4-tim-terbaik-melaju-ke-semifinal
http://www.cakaplah.com/berita/baca/83708/2022/04/17/liga-futsal-ketupat-may-day-piala-menaker-ini-4-tim-terbaik-melaju-ke-semifinal
http://www.cakaplah.com/berita/baca/83708/2022/04/17/liga-futsal-ketupat-may-day-piala-menaker-ini-4-tim-terbaik-melaju-ke-semifinal
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/17/thr-cair-paling-lama-7-hari-sebelum-lebaran-2022-ini-rincian-pegawai-yang-berhak-mendapatkan-thr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/17/thr-cair-paling-lama-7-hari-sebelum-lebaran-2022-ini-rincian-pegawai-yang-berhak-mendapatkan-thr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/17/thr-cair-paling-lama-7-hari-sebelum-lebaran-2022-ini-rincian-pegawai-yang-berhak-mendapatkan-thr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/17/thr-cair-paling-lama-7-hari-sebelum-lebaran-2022-ini-rincian-pegawai-yang-berhak-mendapatkan-thr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/17/thr-cair-paling-lama-7-hari-sebelum-lebaran-2022-ini-rincian-pegawai-yang-berhak-mendapatkan-thr
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Berhak 

Mendapatkan THR 

menerus) atau lebih. Pembayaran THR kepada 

pekerja ini didasari oleh dasar hukum PP Nomor 

36 Tahun 2021, Permenaker Nomor 6 Tahun 

2016. THR ini akan dicarikan secara penuh, dan 

tidak dapat dicicil alias kontan. 

594. 17 

April 

2022 

Ini Kriteria 

Penerima BSU Rp 1 

Juta Tahun 2022, 

Segera Cek Status 

BSU Secara Online 

Neutral Tribun News Berikut kriteria dan cara mengecek status 

penerima BSU tahun 2022 secara online. 

Pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) kepada para pekerja terdampak pandemi 

pada tahun 2022. BSU tahun ini ditujukan 

kepada 8,8 juta pekerja dengan kriteria tertentu. 

Dikutip dari Keterangan Pers Menko 

Perekonomian setelah SKP "Antisipasi Situasi & 

Perkembangan Ekonomi Dunia pada Selasa 

(5/4/2022), Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga 

Hartarto, menyebu pihaknya telah menyediakan 

anggaran untuk penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8 

triliun pada tahun ini. 

595. 17 

April 

2022 

Mengapresiasi 

Pemerintah 

Wajibkan 

Perusahaan Bayar 

THR 

Positive Klik Warta Perusahaan dibebankan kewajiban oleh 

Pemerintah untuk membayarkan secara penuh 

THR di tahun 2022 ini. Oleh karena itu 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan memberlakukan sejumlah 

pengawasan secara ketat melalui pembentukan 

Posko THR 2022. Ketegasan Pemerintah 

berusaha untuk menunjukkan bahwa sejatinya 

status dari pembayaran THR keagamaan itu 

adalah suatu kewajiban yang mutlak harus 

dilaksanakan oleh setiap perusahaan dan 

bukanlah merupakan pemberian hadiah yang 

sifatnya sukarela. Untuk itu Pemerintah juga 

akan terus melakukan berbagai pengecekan dan 

memastikan apabila semisal terdapat 

perusahaan yang beralasan kesulitan ekonomi 

sehingga tidak melunasi 100 persen THR kepada 

karyawan mereka. 

596. 17 

April 

2022 

Login 

kemnaker.go.id 

untuk Dapat 

Pengumuman dan 

Info BSU 2022, 

Pekerja Bisa Dapat 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Login kemnaker.go.id untuk dapat pengumuman 

dan info BSU 2022, pekerja bisa dapat BLT 

subsidi gaji Rp1 juta dari pemerintah. Pekerja 

bisa login kemnaker.go.id untuk dapat 

pengumuman dan info BSU 2022 yang akan cair 

di bulan April ini. Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022 kini tengah marak dibicarakan usai 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/17/thr-cair-paling-lama-7-hari-sebelum-lebaran-2022-ini-rincian-pegawai-yang-berhak-mendapatkan-thr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/17/thr-cair-paling-lama-7-hari-sebelum-lebaran-2022-ini-rincian-pegawai-yang-berhak-mendapatkan-thr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/17/ini-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-segera-cek-status-bsu-secara-online
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/17/ini-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-segera-cek-status-bsu-secara-online
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/17/ini-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-segera-cek-status-bsu-secara-online
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/17/ini-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-segera-cek-status-bsu-secara-online
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/17/ini-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-segera-cek-status-bsu-secara-online
http://www.klikwarta.com/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://www.klikwarta.com/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://www.klikwarta.com/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://www.klikwarta.com/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://www.klikwarta.com/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094279106/login-kemnakergoid-untuk-dapat-pengumuman-dan-info-bsu-2022-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094279106/login-kemnakergoid-untuk-dapat-pengumuman-dan-info-bsu-2022-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094279106/login-kemnakergoid-untuk-dapat-pengumuman-dan-info-bsu-2022-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094279106/login-kemnakergoid-untuk-dapat-pengumuman-dan-info-bsu-2022-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094279106/login-kemnakergoid-untuk-dapat-pengumuman-dan-info-bsu-2022-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094279106/login-kemnakergoid-untuk-dapat-pengumuman-dan-info-bsu-2022-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
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BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta 

pemerintah mengumumkan bahwa BLT bagi 

pekerja tersebut akan kembali cair. Namun, 

sebelum itu para pekerja harus memastikan 

terlebih dahulu bahwa mereka telah memenuhi 

enam kriteria untuk menjadi penerima BLT 

subsidi gaji ini. 

597. 17 

April 

2022 

BSU Pekerja Rp1 

Juta Cair Sebelum 

Lebaran, Begini 

Cara Ceknya 

Neutral Padangkita.com Penyaluran BSU Rp1 juta dikirim melalui 

rekening Himbara, yakni BRI, BNI, BTN dan Bank 

Mandiri. Karyawan stwasta dengan gaji di bawah 

Rp3,5 juta, yang masuk dalam kriteria penerima 

bantuan sosial, bakal mendapatkan Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji senilai Rp1 juta 

dari pemerintah. BLT dalam bentuk Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) tersebut dijadwalkan cair 

sebelum Lebaran 2022. Diketahui, BLT subsidi 

gaji atau BSU 2022 bakal dibagikan ke 8,8 juta 

pekerja dengan total anggaran Rp8,8 triliun. 

598. 17 

April 

2022 

UPDATE : THR Cair 

Paling Lama 7 Hari 

Sebelum Lebaran 

2022, Ini Rincian 

Pegawai yang 

Berhak 

Mendapatkan THR 

Positive Ninopedia Dikutip dari Instagram @kemanker, THR wajib 

dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari 

raya atau lebaran. - Tunjangan hari raya (THR) 

adalah uang yang wajib dibayarkan perusahaan 

dalam setahun sekali kepada pekerja/buruh 

yang memiliki masa kerja 1 bulan (secara terus 

menerus) atau lebih. Pembayaran THR kepada 

pekerja ini didasari oleh dasar hukum PP Nomor 

36 Tahun 2021, Permenaker Nomor 6 Tahun 

2016. THR ini akan dicarikan secara penuh, dan 

tidak dapat dicicil alias kontan. 

599. 17 

April 

2022 

Disnaker 

Pekanbaru Buka 

Posko Pengaduan 

THR Tahun 2022 

Negative Riau Online Laporan pengaduan ini bisa disampaikan ke 

Posko Pengaduan THR tahun 2022. "Sampai hari 

ini memang belum ada laporan ke posko terkait 

adanya karyawan atau buruh yang belum 

dibayarkan THR-nya oleh perusahaan," ujar 

Kepala Disnaker Pekanbaru, Abdul Jamal, 

Minggu 17 April 2022. Menurutnya, Disnaker 

Pekanbaru akan memberikan sanksi bagi 

perusahaan yang tidak membayarkan Tunjangan 

Hari Raya (THR) kepada karyawan. Posko 

pengaduan THR dibuka hingga H-1 jelang Idul 

Fitri 1443 Hijriah. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094279106/login-kemnakergoid-untuk-dapat-pengumuman-dan-info-bsu-2022-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094279106/login-kemnakergoid-untuk-dapat-pengumuman-dan-info-bsu-2022-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://padangkita.com/bsu-pekerja-rp1-juta-cair-sebelum-lebaran-begini-cara-ceknya
http://padangkita.com/bsu-pekerja-rp1-juta-cair-sebelum-lebaran-begini-cara-ceknya
http://padangkita.com/bsu-pekerja-rp1-juta-cair-sebelum-lebaran-begini-cara-ceknya
http://padangkita.com/bsu-pekerja-rp1-juta-cair-sebelum-lebaran-begini-cara-ceknya
http://www.ninopedia.com/23064/THR-Cair-Paling-Lama-7-Hari-Sebelum-Lebaran-2022-Ini-Rincian-Pegawai-yang-Berhak-Mendapatkan-THR
http://www.ninopedia.com/23064/THR-Cair-Paling-Lama-7-Hari-Sebelum-Lebaran-2022-Ini-Rincian-Pegawai-yang-Berhak-Mendapatkan-THR
http://www.ninopedia.com/23064/THR-Cair-Paling-Lama-7-Hari-Sebelum-Lebaran-2022-Ini-Rincian-Pegawai-yang-Berhak-Mendapatkan-THR
http://www.ninopedia.com/23064/THR-Cair-Paling-Lama-7-Hari-Sebelum-Lebaran-2022-Ini-Rincian-Pegawai-yang-Berhak-Mendapatkan-THR
http://www.ninopedia.com/23064/THR-Cair-Paling-Lama-7-Hari-Sebelum-Lebaran-2022-Ini-Rincian-Pegawai-yang-Berhak-Mendapatkan-THR
http://www.ninopedia.com/23064/THR-Cair-Paling-Lama-7-Hari-Sebelum-Lebaran-2022-Ini-Rincian-Pegawai-yang-Berhak-Mendapatkan-THR
http://www.ninopedia.com/23064/THR-Cair-Paling-Lama-7-Hari-Sebelum-Lebaran-2022-Ini-Rincian-Pegawai-yang-Berhak-Mendapatkan-THR
http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2022/04/17/disnaker-pekanbaru-buka-posko-pengaduan-thr-tahun-2022
http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2022/04/17/disnaker-pekanbaru-buka-posko-pengaduan-thr-tahun-2022
http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2022/04/17/disnaker-pekanbaru-buka-posko-pengaduan-thr-tahun-2022
http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2022/04/17/disnaker-pekanbaru-buka-posko-pengaduan-thr-tahun-2022
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600. 17 

April 

2022 

UPDATE : Ini 

Kriteria Penerima 

BSU Rp 1 Juta 

Tahun 2022, 

Segera Cek Status 

BSU Secara Online 

Neutral Ninopedia - Berikut kriteria dan cara mengecek status 

penerima BSU tahun 2022 secara online. 

Pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) kepada para pekerja terdampak pandemi 

pada tahun 2022. BSU tahun ini ditujukan 

kepada 8,8 juta pekerja dengan kriteria tertentu. 

Dikutip dari Keterangan Pers Menko 

Perekonomian setelah SKP "Antisipasi Situasi & 

Perkembangan Ekonomi Dunia pada Selasa 

(5/4/2022), Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga 

Hartarto, menyebu pihaknya telah menyediakan 

anggaran untuk penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8 

triliun pada tahun ini. 

601. 17 

April 

2022 

VIRAL : Ini Kriteria 

Penerima BSU Rp 1 

Juta Tahun 2022, 

Segera Cek Status 

BSU Secara Online 

Neutral Tugunews.com - Berikut kriteria dan cara mengecek status 

penerima BSU tahun 2022 secara online. 

Pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) kepada para pekerja terdampak pandemi 

pada tahun 2022. BSU tahun ini ditujukan 

kepada 8,8 juta pekerja dengan kriteria tertentu. 

Dikutip dari Keterangan Pers Menko 

Perekonomian setelah SKP "Antisipasi Situasi & 

Perkembangan Ekonomi Dunia pada Selasa 

(5/4/2022), Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga 

Hartarto, menyebu pihaknya telah menyediakan 

anggaran untuk penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8 

triliun pada tahun ini. 

602. 17 

April 

2022 

Posko Pengaduan 

THR 2022 

Kemnaker Siap 

Terima Aduan 

Pelanggaran 

Pengusaha atau 

Perusahaan 

Positive Batam Today Seperti tahun sebelumnya, apabila ada 

pengusaha atau perusahaan yang tidak 

memenuhi kewajiban tersebut, pekerja/buruh 

bisa mengadukan keluhan THR melalui posko di 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) atau 

posko online dengan mendaftar di 

https://account.kemnaker.go.id/auth/login. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menegaskan pembayaran THR tahun ini 

dibayarkan penuh. Apabila masih ditemukan 

perusahaan atau pengusaha yang tidak 

membayar THR sesuai aturan yang ada, maka 

bisa dilaporkan langsung ke posko THR baik di 

kantor Kemnaker atau secara online. Kemnaker 

telah menyiapkan posko aduan THR 2022. 

Pemerintah sudah menetapkan pembayaran 

http://www.ninopedia.com/23072/Ini-Kriteria-Penerima-BSU-Rp-1-Juta-Tahun-2022-Segera-Cek-Status-BSU-Secara-Online
http://www.ninopedia.com/23072/Ini-Kriteria-Penerima-BSU-Rp-1-Juta-Tahun-2022-Segera-Cek-Status-BSU-Secara-Online
http://www.ninopedia.com/23072/Ini-Kriteria-Penerima-BSU-Rp-1-Juta-Tahun-2022-Segera-Cek-Status-BSU-Secara-Online
http://www.ninopedia.com/23072/Ini-Kriteria-Penerima-BSU-Rp-1-Juta-Tahun-2022-Segera-Cek-Status-BSU-Secara-Online
http://www.ninopedia.com/23072/Ini-Kriteria-Penerima-BSU-Rp-1-Juta-Tahun-2022-Segera-Cek-Status-BSU-Secara-Online
http://www.ninopedia.com/23072/Ini-Kriteria-Penerima-BSU-Rp-1-Juta-Tahun-2022-Segera-Cek-Status-BSU-Secara-Online
http://www.tugunews.com/23072/Ini-Kriteria-Penerima-BSU-Rp-1-Juta-Tahun-2022-Segera-Cek-Status-BSU-Secara-Online
http://www.tugunews.com/23072/Ini-Kriteria-Penerima-BSU-Rp-1-Juta-Tahun-2022-Segera-Cek-Status-BSU-Secara-Online
http://www.tugunews.com/23072/Ini-Kriteria-Penerima-BSU-Rp-1-Juta-Tahun-2022-Segera-Cek-Status-BSU-Secara-Online
http://www.tugunews.com/23072/Ini-Kriteria-Penerima-BSU-Rp-1-Juta-Tahun-2022-Segera-Cek-Status-BSU-Secara-Online
http://www.tugunews.com/23072/Ini-Kriteria-Penerima-BSU-Rp-1-Juta-Tahun-2022-Segera-Cek-Status-BSU-Secara-Online
http://batamtoday.com/home/read/175224/Posko-Pengaduan-THR-2022-Kemnaker-Siap-Terima-Aduan-Pelanggaran-Pengusaha-atau-Perusahaan
http://batamtoday.com/home/read/175224/Posko-Pengaduan-THR-2022-Kemnaker-Siap-Terima-Aduan-Pelanggaran-Pengusaha-atau-Perusahaan
http://batamtoday.com/home/read/175224/Posko-Pengaduan-THR-2022-Kemnaker-Siap-Terima-Aduan-Pelanggaran-Pengusaha-atau-Perusahaan
http://batamtoday.com/home/read/175224/Posko-Pengaduan-THR-2022-Kemnaker-Siap-Terima-Aduan-Pelanggaran-Pengusaha-atau-Perusahaan
http://batamtoday.com/home/read/175224/Posko-Pengaduan-THR-2022-Kemnaker-Siap-Terima-Aduan-Pelanggaran-Pengusaha-atau-Perusahaan
http://batamtoday.com/home/read/175224/Posko-Pengaduan-THR-2022-Kemnaker-Siap-Terima-Aduan-Pelanggaran-Pengusaha-atau-Perusahaan
http://batamtoday.com/home/read/175224/Posko-Pengaduan-THR-2022-Kemnaker-Siap-Terima-Aduan-Pelanggaran-Pengusaha-atau-Perusahaan
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tunjangan hari raya (THR) untuk lebaran 2022 

harus dibayarkan secara penuh. 

603. 17 

April 

2022 

Posko Pengaduan 

THR 

2022Kemnaker 

Siap Terima Aduan 

Pelanggaran 

Pengusaha atau 

Perusahaan 

Positive Batam Today Seperti tahun sebelumnya, apabila ada 

pengusaha atau perusahaan yang tidak 

memenuhi kewajiban tersebut, pekerja/buruh 

bisa mengadukan keluhan THR melalui posko di 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) atau 

posko online dengan mendaftar di 

https://account.kemnaker.go.id/auth/login. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menegaskan pembayaran THR tahun ini 

dibayarkan penuh. Apabila masih ditemukan 

perusahaan atau pengusaha yang tidak 

membayar THR sesuai aturan yang ada, maka 

bisa dilaporkan langsung ke posko THR baik di 

kantor Kemnaker atau secara online. Pengaduan 

bisa dilaporkan melalui aplikasi SIAP KERJA yang 

diunduh melalui playstore atau website 

https://account.kemnaker.go.id/auth/login 

dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. 4. 

Pengaduan THR, (Tekan Menu Pengaduan THR) 

(Isikan formulir),. 

604. 17 

April 

2022 

SIMAK, Syarat 

Penerima Bantuan 

Subsidi Gaji, Cukup 

Buka Link Ini 

Neutral Tribun News 

Manado 

Bantuan Subsidi Gaji (BSU) Rp 1 juta tahap satu 

akan mulai cair pada April 2022 ini. Kemenaker 

juga tengah membahas besaran Bantuan Subsidi 

Upah yang akan diterima oleh para pekerja. 

Adapun nominal besaran Bantuan Subsidi Upah 

akan disesuaikan oleh kemampuan keuangan 

pemerintah. Bantuan pemerintah berupa subsidi 

Gaji/Upah ini bertujuan untuk melindungi, 

mempertahankan dan meningkatkan 

kemampuan ekonomi pekerja/buruh yang 

terdampak Covid-19. 

605. 17 

April 

2022 

Kapan BSU 2022 

Cair? Begini Cara 

Cek Nama Via Login 

sso.bpjsketenagake

rjaan.go.id/Kemnak

er.go.id 

Neutral Tribun News 

Kaltim 

Kapan BSU cair? begini cara cek BLT Rp 1 Juta 

dengan login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau 

kemnaker.go.id. Jangan sampai keliru! cara cek 

BLT Rp 1 Juta dengan login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau 

kemnaker.go.id ini sangat penting untuk 

diketahui. Cara cek penerima BLT subsidi gaji Rp 

1 juta, caranya sangat mudah, login di BPJSTKU 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Simak cara 

mudah mengecek penerima BLT BPJS 

Ketenagakerjaan dengan login 

http://batamtoday.com/home/read/175224/Posko-Pengaduan-THR-2022Kemnaker-Siap-Terima-Aduan-Pelanggaran-Pengusaha-atau-Perusahaan
http://batamtoday.com/home/read/175224/Posko-Pengaduan-THR-2022Kemnaker-Siap-Terima-Aduan-Pelanggaran-Pengusaha-atau-Perusahaan
http://batamtoday.com/home/read/175224/Posko-Pengaduan-THR-2022Kemnaker-Siap-Terima-Aduan-Pelanggaran-Pengusaha-atau-Perusahaan
http://batamtoday.com/home/read/175224/Posko-Pengaduan-THR-2022Kemnaker-Siap-Terima-Aduan-Pelanggaran-Pengusaha-atau-Perusahaan
http://batamtoday.com/home/read/175224/Posko-Pengaduan-THR-2022Kemnaker-Siap-Terima-Aduan-Pelanggaran-Pengusaha-atau-Perusahaan
http://batamtoday.com/home/read/175224/Posko-Pengaduan-THR-2022Kemnaker-Siap-Terima-Aduan-Pelanggaran-Pengusaha-atau-Perusahaan
http://batamtoday.com/home/read/175224/Posko-Pengaduan-THR-2022Kemnaker-Siap-Terima-Aduan-Pelanggaran-Pengusaha-atau-Perusahaan
http://manado.tribunnews.com/2022/04/17/simak-syarat-penerima-bantuan-subsidi-gaji-cukup-buka-link-ini
http://manado.tribunnews.com/2022/04/17/simak-syarat-penerima-bantuan-subsidi-gaji-cukup-buka-link-ini
http://manado.tribunnews.com/2022/04/17/simak-syarat-penerima-bantuan-subsidi-gaji-cukup-buka-link-ini
http://manado.tribunnews.com/2022/04/17/simak-syarat-penerima-bantuan-subsidi-gaji-cukup-buka-link-ini
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/17/kapan-bsu-2022-cair-begini-cara-cek-nama-via-login-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/17/kapan-bsu-2022-cair-begini-cara-cek-nama-via-login-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/17/kapan-bsu-2022-cair-begini-cara-cek-nama-via-login-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/17/kapan-bsu-2022-cair-begini-cara-cek-nama-via-login-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/17/kapan-bsu-2022-cair-begini-cara-cek-nama-via-login-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/17/kapan-bsu-2022-cair-begini-cara-cek-nama-via-login-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoid
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bsu.kemnaker.go.id. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan 

segera menyalurkan program bantuan subsidi 

upah (BSU) atau subsidi gaji kepada para pekerja 

yang terdampak pandemi Covid-19. Itulah tadi 

info BSU terbaru dan cara cek BLT Rp 1 Juta 

dengan login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau 

kemnaker.go.id. IKUTI BERITA LAINNYA DI. 

Diperkirakan BSU ini mulai cair bertahap 

sebelum Lebaran. 

606. 17 

April 

2022 

Forkas Jawa Timur 

Komitmen Kawal 

Pembayaran THR 

Karyawan Sesuai 

Peraturan - 

JogoBoyo 

#JagaNKRI 

Positive Jogoboyo.com JogoBoyo.com,SURABAYA- Ketua Umum Forum 

Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa 

Timur M Torino Junaedi berkomitmen mengawal 

membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada 

karyawan sesuai peraturan yang ditetapkan 

pemerintah. "Aturannya sebelum H-7 sudah 

harus terbayar, dan kami para pengusaha akan 

melakukannya," ujar dia usai pelantikan Forkas 

Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi di 

Surabaya, Ahad (17/4/2022). Di tempat sama, 

Pembina Forkas Jawa Timur yang juga 

CEOMaspion Group Alim Markus berjanji akan 

mencairkan THR di perusahaannya pada H-10 

sebelum Lebaran. Sementara itu, Gubernur Jawa 

Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau 

seluruh pengusaha agar tidak telat 

membayarkan hak THR kepada para pekerja. 

607. 17 

April 

2022 

Kapan BSU 2022 

Cair? Simak Jadwal 

Pencairan serta 

Cara Cek Penerima 

BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta bagi 

Pekerja 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Kapan BSU 2022 cair? Tahun ini, pekerja kembali 

berkesempatan untuk mendapatkan BSU 2022 

dari pemerintah. Pada penyaluran BSU 2022 ini, 

pemerintah menargetkan untuk menyalurkan 

BLT subsidi gaji ini kepada 8,8 juta pekerja yang 

memenuhi kriteria. Lalu, kapan BSU 2022 cair 

untuk para pekerja ini? 

608. 17 

April 

2022 

Jadwal Resmi Hari 

Libur dan Cuti 

Bersama yang 

Ditetapkan 

Pemerintah 

Positive Nusantarakini.co

m 

Melalui aturan itu, sebulan ke depan ada tiga 

hari libur yang akan tiba yakni Hari Buruh 

Internasional (1 Mei), Hari Raya Idulfitri (2-3 

Mei), Hari Raya Waisak (16 Mei), dan Kenaikan 

Isa Almasih (26 Mei). NUSANTARAKINI.COM-

Keputusan mengenai hari libur dan cuti bersama 

ini diambil melalui SKB 3 Menteri yakni Menteri 

Agama (Nomor 375/2022),. Menteri 

Ketenagakerjaan (Nomor 1/2022), dan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

http://www.jogoboyo.com/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://www.jogoboyo.com/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://www.jogoboyo.com/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://www.jogoboyo.com/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://www.jogoboyo.com/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://www.jogoboyo.com/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://www.jogoboyo.com/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094279470/kapan-bsu-2022-cair-simak-jadwal-pencairan-serta-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-bagi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094279470/kapan-bsu-2022-cair-simak-jadwal-pencairan-serta-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-bagi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094279470/kapan-bsu-2022-cair-simak-jadwal-pencairan-serta-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-bagi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094279470/kapan-bsu-2022-cair-simak-jadwal-pencairan-serta-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-bagi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094279470/kapan-bsu-2022-cair-simak-jadwal-pencairan-serta-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-bagi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094279470/kapan-bsu-2022-cair-simak-jadwal-pencairan-serta-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-bagi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094279470/kapan-bsu-2022-cair-simak-jadwal-pencairan-serta-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-bagi-pekerja
http://nusantarakini.com/2022/04/17/jadwal-resmi-hari-libur-dan-cuti-bersama-yang-ditetapkan-pemerintah
http://nusantarakini.com/2022/04/17/jadwal-resmi-hari-libur-dan-cuti-bersama-yang-ditetapkan-pemerintah
http://nusantarakini.com/2022/04/17/jadwal-resmi-hari-libur-dan-cuti-bersama-yang-ditetapkan-pemerintah
http://nusantarakini.com/2022/04/17/jadwal-resmi-hari-libur-dan-cuti-bersama-yang-ditetapkan-pemerintah
http://nusantarakini.com/2022/04/17/jadwal-resmi-hari-libur-dan-cuti-bersama-yang-ditetapkan-pemerintah
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Birokrasi (Nomor 1/2022). Cuti bersama akan 

dimulai pada Jumat, 29 April mendatang. 

609. 17 

April 

2022 

Posko Pengaduan 

THR Kemnaker Siap 

Terima Aduan, 

Begini Caranya 

Positive Republika Apabila masih ditemukan perusahaan atau 

pengusaha yang tidak membayar THR sesuai 

aturan yang ada, maka bisa dilaporkan langsung 

ke posko THR baik di kantor Kemnaker atau 

secara online. Kemnaker telah menyiapkan 

posko aduan THR 2022. 2. 3. 4. Pengaduan THR, 

(Tekan Menu Pengaduan THR) (Isikan formulir),. 

JAKARTA Pemerintah sudah menetapkan 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk 

lebaran 2022 harus dibayarkan secara penuh. 

610. 17 

April 

2022 

THR ASN 2022, 

Ekonom: Dorong 

Belanja 16 Juta 

Masyarakat 

Indonesia 

Neutral Republika Center of Economic and Law Studies (Celios) 

memperkirakan pemberian tunjangan hari raya 

(THR) bagi para aparatur sipil negara (ASN) 

dapat menggerakkan konsumsi belanja sebanyak 

16 juta penduduk secara langsung. Direktur 

Celios Bhima Yudhistira mengatakan, pemberian 

THR secara penuh kepada ASN akan mendorong 

mereka untuk melakukan konsumsi. Terlebih, 

dengan dibukanya kembali kesempatan mudik, 

belanja para ASN di kampung halamannya dapat 

tumbuh. "Dampak pemberian THR ASN 

setidaknya bisa menggerakan belanja 16 juta 

penduduk secara langsung. 

611. 17 

April 

2022 

Komisi I Minta 

Tenaga Honorer di 

Metro Diberi THR 

Positive Tribun News 

Lampung 

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Metro Amrulloh 

mengatakan, THR sangat diperlukan oleh 

honorer dalam menyambut hari raya. Komisi I 

DPRD Kota Metro meminta pemerintah 

memerhatikan nasib para tenaga honorer atau 

tenaga harian lepas (THL) terkait pemberian 

tunjang hari raya (THR). Diketahui, Kementerian 

Tenaga Kerja melalui Instagram resminya 

menyebutkan bahwa pemberian THR bagi 

pekerja honorer di instansi pemerintahan dapat 

diberikan sesuai alokasi pada DIPA, kontrak 

kerja, dan SK sesuai dengan kebijakan 

instansi/daerah masing-masing. "Nah, 

sementara untuk tenaga honorer atau THL di 

Pemkot Metro sendiri justru tidak diperhatikan 

masalah THR. 

http://republika.co.id/berita/rah9j1320/posko-pengaduan-thr-kemnaker-siap-terima-aduan-begini-caranya
http://republika.co.id/berita/rah9j1320/posko-pengaduan-thr-kemnaker-siap-terima-aduan-begini-caranya
http://republika.co.id/berita/rah9j1320/posko-pengaduan-thr-kemnaker-siap-terima-aduan-begini-caranya
http://republika.co.id/berita/rah9j1320/posko-pengaduan-thr-kemnaker-siap-terima-aduan-begini-caranya
http://www.republika.co.id/berita/rah9po396/thr-asn-2022-ekonom-dorong-belanja-16-juta-masyarakat-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rah9po396/thr-asn-2022-ekonom-dorong-belanja-16-juta-masyarakat-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rah9po396/thr-asn-2022-ekonom-dorong-belanja-16-juta-masyarakat-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rah9po396/thr-asn-2022-ekonom-dorong-belanja-16-juta-masyarakat-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rah9po396/thr-asn-2022-ekonom-dorong-belanja-16-juta-masyarakat-indonesia
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/17/komisi-i-minta-tenaga-honorer-di-metro-diberi-thr
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/17/komisi-i-minta-tenaga-honorer-di-metro-diberi-thr
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/17/komisi-i-minta-tenaga-honorer-di-metro-diberi-thr
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612. 17 

April 

2022 

Posko Pengaduan 

THR Kemnaker Siap 

Terima Aduan, 

Begini Caranya 

Positive Harian Aceh Apabila masih ditemukan perusahaan atau 

pengusaha yang tidak membayar THR sesuai 

aturan yang ada, maka bisa dilaporkan langsung 

ke posko THR baik di kantor Kemnaker atau 

secara online. Kemnaker telah menyiapkan 

posko aduan THR 2022. 4. Pengaduan THR, 

(Tekan Menu Pengaduan THR) (Isikan formulir), 

(Laporkan). JAKARTA Pemerintah sudah 

menetapkan pembayaran tunjangan hari raya 

(THR) untuk lebaran 2022 harus dibayarkan 

secara penuh. 

613. 17 

April 

2022 

Ini Kriteria 

Penerima BSU Rp 1 

Juta Tahun 2022, 

Segera Cek Status 

BSU Secara Online 

Neutral Indonesiatoday.c

o.id 

INDONESIATODAY.CO.ID- Berikut kriteria dan 

cara mengecek status penerima BSU tahun 2022 

secara online. Pemerintah memberikan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja 

terdampak pandemi pada tahun 2022. Klik 

tautan Lihat artikel asli di bawah untuk baca 

lanjutan beritanya. Klik tautan Lihat artikel asli di 

bawah untuk baca lanjutan beritanya. 

614. 17 

April 

2022 

THR ASN 2022, 

Ekonom: Dorong 

Belanja 16 Juta 

Masyarakat 

Indonesia 

Neutral Harian Aceh Center of Economic and Law Studies (Celios) 

memperkirakan pemberian tunjangan hari raya 

(THR) bagi para aparatur sipil negara (ASN) 

dapat menggerakkan konsumsi belanja sebanyak 

16 juta penduduk secara langsung. Direktur 

Celios Bhima Yudhistira mengatakan, pemberian 

THR secara penuh kepada ASN akan mendorong 

mereka untuk melakukan konsumsi. Terlebih, 

dengan dibukanya kembali kesempatan mudik, 

belanja para ASN di kampung halamannya dapat 

tumbuh. "Dampak pemberian THR ASN 

setidaknya bisa menggerakan belanja 16 juta 

penduduk secara langsung. 

615. 17 

April 

2022 

BPJAMSOSTEK: 

Ribuan guru ngaji-

DKM di Bogor 

terlindungi risiko 

kerja 

Negative Antara Sulteng BPJAMSOSTEK menyatakan ribuan guru mengaji, 

pendidik keagamaan dan pengurus Dewan 

Kemakmuran Masjid (DKM) di Kota Bogor dan 

Kabupaten Bogor terlindungi atas risiko 

kecelakaan kerja. "Tidak kurang sebanyak 3.000 

guru ngaji di bawah Pemerintah Kota Bogor dan 

6.840 pendidik keagamaan Kabupaten Bogor 

terlindungi melalui program Manfaat Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian 

(JKM)," kata Account Representative Khusus 

BPJS Tenaga Kerja(BPJAMSOSTEK) Bogor Muh 

Taufik di Bogor, Jawa Barat, Ahad. Bersama 

http://www.harianaceh.co.id/2022/04/17/posko-pengaduan-thr-kemnaker-siap-terima-aduan-begini-caranya
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/17/posko-pengaduan-thr-kemnaker-siap-terima-aduan-begini-caranya
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/17/posko-pengaduan-thr-kemnaker-siap-terima-aduan-begini-caranya
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/17/posko-pengaduan-thr-kemnaker-siap-terima-aduan-begini-caranya
http://indonesiatoday.co.id/read/ini-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-segera-cek-status-bsu-secara-online-633694
http://indonesiatoday.co.id/read/ini-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-segera-cek-status-bsu-secara-online-633694
http://indonesiatoday.co.id/read/ini-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-segera-cek-status-bsu-secara-online-633694
http://indonesiatoday.co.id/read/ini-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-segera-cek-status-bsu-secara-online-633694
http://indonesiatoday.co.id/read/ini-kriteria-penerima-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-segera-cek-status-bsu-secara-online-633694
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/17/thr-asn-2022-ekonom-dorong-belanja-16-juta-masyarakat-indonesia
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/17/thr-asn-2022-ekonom-dorong-belanja-16-juta-masyarakat-indonesia
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/17/thr-asn-2022-ekonom-dorong-belanja-16-juta-masyarakat-indonesia
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/17/thr-asn-2022-ekonom-dorong-belanja-16-juta-masyarakat-indonesia
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/17/thr-asn-2022-ekonom-dorong-belanja-16-juta-masyarakat-indonesia
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2826113/bpjamsostek-ribuan-guru-ngaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2826113/bpjamsostek-ribuan-guru-ngaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2826113/bpjamsostek-ribuan-guru-ngaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2826113/bpjamsostek-ribuan-guru-ngaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2826113/bpjamsostek-ribuan-guru-ngaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
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sejawatnya Indra Varianto, pada Sabtu (16/4) 

2022, ia mewakili Deputi Direktur Bidang 

Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga 

BPJAMSOSTEK memaparkan program kepada 

peserta Pesantren Kilat (Sanlat) Nasional 

bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" 

di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, yang 

dilakukan secara hybrid. Kegiatan yang dibuka 

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja (Menaker) 

Caswiono Rusydi Cakrawangsa, yang didampingi 

Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi 

dan Pemagangan Kemenaker Muhammad Ali itu 

juga dihadiri oleh Wakil Ketua PWNU Jawa Barat 

Dr Ir H Ifan Haryanto, M.Sc. Menurut Muh Agus 

hingga akhir Maret 2022, rincian mereka yang 

terlindungi program JKK dan JKM itu yakni 3.000 

guru ngaji di bawah Pemkot Bogor,. 

616. 17 

April 

2022 

Disnakertrans 

Metro Dirikan 

Posko Pengaduan 

THR 

Negative Tribun News 

Lampung 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kota Metro mengimbau 

perusahaan untuk memberikan tunjangan hari 

raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum hari 

raya. Kepala Disnakertrans Kota Metro 

Komaruddin mengatakan, ketentuan tersebut 

sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan 

tentang pelaksanaan pemberian THR bagi 

pekerja dan buruh di perusahaan swasta. Selain 

itu, pihaknya juga mendirikan posko pengaduan 

THR bagi pekerja di wilayah Metro yang ingin 

melaporkan keluhan seputar THR. "Pembayaran 

THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 

tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. 

617. 17 

April 

2022 

BPJAMSOSTEK: 

Ribuan guru ngaji-

DKM di Bogor 

terlindungi risiko 

kerja 

Negative Antara Riau BPJAMSOSTEK menyatakan ribuan guru mengaji, 

pendidik keagamaan dan pengurus Dewan 

Kemakmuran Masjid (DKM) di Kota Bogor dan 

Kabupaten Bogor terlindungi atas risiko 

kecelakaan kerja. "Tidak kurang sebanyak 3.000 

guru ngaji di bawah Pemerintah Kota Bogor dan 

6.840 pendidik keagamaan Kabupaten Bogor 

terlindungi melalui program Manfaat Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian 

(JKM)," kata Account Representative Khusus 

BPJS Tenaga Kerja(BPJAMSOSTEK) Bogor Muh 

Taufik di Bogor, Jawa Barat, Ahad. Bersama 

sejawatnya Indra Varianto, pada Sabtu (16/4) 

http://lampung.tribunnews.com/2022/04/17/disnakertrans-metro-dirikan-posko-pengaduan-thr
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/17/disnakertrans-metro-dirikan-posko-pengaduan-thr
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/17/disnakertrans-metro-dirikan-posko-pengaduan-thr
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/17/disnakertrans-metro-dirikan-posko-pengaduan-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2826113/bpjamsostek-ribuan-guru-ngaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2826113/bpjamsostek-ribuan-guru-ngaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2826113/bpjamsostek-ribuan-guru-ngaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2826113/bpjamsostek-ribuan-guru-ngaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2826113/bpjamsostek-ribuan-guru-ngaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
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2022, ia mewakili Deputi Direktur Bidang 

Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga 

BPJAMSOSTEK memaparkan program kepada 

peserta Pesantren Kilat (Sanlat) Nasional 

bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" 

di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, yang 

dilakukan secara hybrid. Kegiatan yang dibuka 

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja (Menaker) 

Caswiono Rusydi Cakrawangsa, yang didampingi 

Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi 

dan Pemagangan Kemenaker Muhammad Ali itu 

juga dihadiri oleh Wakil Ketua PWNU Jawa Barat 

Dr Ir H Ifan Haryanto, M.Sc. Menurut Muh Agus 

hingga akhir Maret 2022, rincian mereka yang 

terlindungi program JKK dan JKM itu yakni 3.000 

guru ngaji di bawah Pemkot Bogor,. 

618. 17 

April 

2022 

BPJAMSOSTEK: 

Ribuan guru ngaji-

DKM di Bogor 

terlindungi risiko 

kerja 

Negative Antara Papua Bogor, BPJAMSOSTEK menyatakan ribuan guru 

mengaji, pendidik keagamaan dan pengurus 

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Kota 

Bogor dan Kabupaten Bogor terlindungi atas 

risiko kecelakaan kerja. "Tidak kurang sebanyak 

3.000 guru ngaji di bawah Pemerintah Kota 

Bogor dan 6.840 pendidik keagamaan 

Kabupaten Bogor terlindungi melalui program 

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 

Jaminan Kematian (JKM)," kata Account 

Representative Khusus BPJS Tenaga 

Kerja(BPJAMSOSTEK) Bogor Muh Taufik di 

Bogor, Jawa Barat, Ahad. Bersama sejawatnya 

Indra Varianto, pada Sabtu (16/4) 2022, ia 

mewakili Deputi Direktur Bidang Hubungan 

Masyarakat dan Antar Lembaga BPJAMSOSTEK 

memaparkan program kepada peserta 

Pesantren Kilat (Sanlat) Nasional bertajuk 

"Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" di 

Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, yang 

dilakukan secara hybrid. Kegiatan yang dibuka 

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja (Menaker) 

Caswiono Rusydi Cakrawangsa, yang didampingi 

Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi 

dan Pemagangan Kemenaker Muhammad Ali itu 

juga dihadiri oleh Wakil Ketua PWNU Jawa Barat 

Dr Ir H Ifan Haryanto, M.Sc. Menurut Muh Agus 

hingga akhir Maret 2022, rincian mereka yang 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2826113/bpjamsostek-ribuan-guru-ngaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2826113/bpjamsostek-ribuan-guru-ngaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2826113/bpjamsostek-ribuan-guru-ngaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2826113/bpjamsostek-ribuan-guru-ngaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2826113/bpjamsostek-ribuan-guru-ngaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
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terlindungi program JKK dan JKM itu yakni 3.000 

guru ngaji di bawah Pemkot Bogor,. 

619. 17 

April 

2022 

Disnakertrans 

Metro Siapkan 

Posko Pengaduan 

THR 

Negative Tribun News 

Lampung 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kota Metro mengimbau 

perusahaan untuk memberikan tunjangan hari 

raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum hari 

raya. Kepala Disnakertrans Kota Metro 

Komaruddin mengatakan, ketentuan tersebut 

sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan 

tentang pelaksanaan pemberian THR bagi 

pekerja dan buruh di perusahaan swasta. Selain 

itu, pihaknya juga mendirikan posko pengaduan 

THR bagi pekerja di wilayah Metro yang ingin 

melaporkan keluhan seputar THR. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Lampung Selatan Intji Indriati mengatakan, 

pembayaran THR bagi karyawan ini sesuatu 

dengan SE Menteri Tenaga kerja (Menaker) 

nomor M3/1/HK.05/IV/2022 yang diterbitkan 6 

April 2022 lalu. 

620. 17 

April 

2022 

Ribuan guru 

mengaji-DKM di 

Bogor terlindungi 

risiko kerja 

Negative Antara Jabar BPJAMSOSTEK menyatakan ribuan guru mengaji, 

pendidik keagamaan dan pengurus Dewan 

Kemakmuran Masjid (DKM) di Kota Bogor dan 

Kabupaten Bogor terlindungi atas risiko 

kecelakaan kerja. "Tidak kurang sebanyak 3.000 

guru ngaji di bawah Pemerintah Kota Bogor dan 

6.840 pendidik keagamaan Kabupaten Bogor 

terlindungi melalui program Manfaat Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian 

(JKM)," kata Account Representative Khusus 

BPJS Tenaga Kerja(BPJAMSOSTEK) Bogor Muh 

Taufik di Bogor, Jawa Barat, Ahad. Bersama 

sejawatnya Indra Varianto, pada Sabtu (16/4) 

2022, ia mewakili Deputi Direktur Bidang 

Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga 

BPJAMSOSTEK memaparkan program kepada 

peserta Pesantren Kilat (Sanlat) Nasional 

bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" 

di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, yang 

dilakukan secara hybrid. Kegiatan yang dibuka 

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja (Menaker) 

Caswiono Rusydi Cakrawangsa, yang didampingi 

Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi 

dan Pemagangan Kemenaker Muhammad Ali itu 

http://lampung.tribunnews.com/2022/04/17/disnakertrans-metro-siapkan-posko-pengaduan-thr
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/17/disnakertrans-metro-siapkan-posko-pengaduan-thr
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/17/disnakertrans-metro-siapkan-posko-pengaduan-thr
http://lampung.tribunnews.com/2022/04/17/disnakertrans-metro-siapkan-posko-pengaduan-thr
http://jabar.antaranews.com/berita/373085/ribuan-guru-mengaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://jabar.antaranews.com/berita/373085/ribuan-guru-mengaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://jabar.antaranews.com/berita/373085/ribuan-guru-mengaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://jabar.antaranews.com/berita/373085/ribuan-guru-mengaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
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juga dihadiri oleh Wakil Ketua PWNU Jawa Barat 

Dr Ir H Ifan Haryanto, M.Sc. Menurut Muh Agus 

hingga akhir Maret 2022, rincian mereka yang 

terlindungi program JKK dan JKM itu yakni 3.000 

guru ngaji di bawah Pemkot Bogor,. 

621. 17 

April 

2022 

Forkas Jawa Timur 

Berkomitmen Turut 

Kawal Pembayaran 

THR Pegawai 

Positive Bicara 

Indonesia.id 

Bicaraindonesia.id- Ketua Umum Forum 

Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa 

Timur M Torino Junaedi komitmen 

membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi 

karyawannya di H-7 Lebaran. Hal tersebut 

sebagaimana disampaikan M Torino Junaedi 

seusai Pengukuhan Pengurus Forkas Jawa Timur 

di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu 

(17/4/2022). Forkas berkomitmen mendukung 

program Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, 

untuk pemulihan ekonomi di masa sulit, yakni di 

berbagai sektor perekonomian. "Forkas 

berkomitmen mendukung pemulihan ekonomi 

di Jawa Timur yang sudah mulai membaik. 

622. 17 

April 

2022 

Cara Cek Peserta 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Daftar 

Penerima BSU BLT 

Subsidi Gaji 

Kemnaker via SMS 

dan Aplikasi 

Positive Data Riau Berikut cara login link BSU 2022 Kemnaker dan 

BPJS Ketenagakerjaan untuk cek penerima, cara 

daftar BLT Subsidi Gaji serta BSU kapan cair?. 

Ada kuota 8 juta pekerja peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yang akan menjadi penerima 

BSU, simak cara cek BLT Subsidi Gaji Kemnaker 

via SMS dan Aplikasi BPJS Ketenagakerjaan. 

Adapun, begini cara login link BSU di Kemnaker 

dan BPJS Ketenagakerjaan untuk cek penerima, 

cara daftar BLT Subsidi Gaji dan BSU kapan cair 

di 2022. BSU atau Bantuan Subsidi Upah adalah 

program BLT Subsidi Gaji Kemnaker yang 

kembali digulirkan pada 2022. 

623. 17 

April 

2022 

BPJAMSOSTEK 

sebut ribuan guru 

mengaji-DKM di 

Bogor terlindungi 

risiko kerja 

Negative Antara 

Megapolitan 

Bogor, BPJAMSOSTEK menyatakan ribuan guru 

mengaji, pendidik keagamaan, dan pengurus 

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Kota 

Bogor dan Kabupaten Bogor terlindungi atas 

risiko kecelakaan kerja. "Sebanyak 3.000 guru 

ngaji di bawah Pemerintah Kota Bogor dan 6.840 

pendidik keagamaan Kabupaten Bogor 

terlindungi melalui program Manfaat Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian 

(JKM)," kata Account Representative Khusus 

BPJS Tenaga Kerja (BPJAMSOSTEK) Bogor Muh 

Taufik di Bogor, Jawa Barat, Minggu. Bersama 

http://bicaraindonesia.id/2022/04/17/forkas-jatim-berkomitmen-turut-kawal-pembayaran-thr-pegawai
http://bicaraindonesia.id/2022/04/17/forkas-jatim-berkomitmen-turut-kawal-pembayaran-thr-pegawai
http://bicaraindonesia.id/2022/04/17/forkas-jatim-berkomitmen-turut-kawal-pembayaran-thr-pegawai
http://bicaraindonesia.id/2022/04/17/forkas-jatim-berkomitmen-turut-kawal-pembayaran-thr-pegawai
http://www.datariau.com/detail/berita/cara-cek-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-2022-daftar-penerima-bsu-blt-subsidi-gaji-kemnaker-via-sms-dan-aplikasi
http://www.datariau.com/detail/berita/cara-cek-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-2022-daftar-penerima-bsu-blt-subsidi-gaji-kemnaker-via-sms-dan-aplikasi
http://www.datariau.com/detail/berita/cara-cek-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-2022-daftar-penerima-bsu-blt-subsidi-gaji-kemnaker-via-sms-dan-aplikasi
http://www.datariau.com/detail/berita/cara-cek-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-2022-daftar-penerima-bsu-blt-subsidi-gaji-kemnaker-via-sms-dan-aplikasi
http://www.datariau.com/detail/berita/cara-cek-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-2022-daftar-penerima-bsu-blt-subsidi-gaji-kemnaker-via-sms-dan-aplikasi
http://www.datariau.com/detail/berita/cara-cek-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-2022-daftar-penerima-bsu-blt-subsidi-gaji-kemnaker-via-sms-dan-aplikasi
http://www.datariau.com/detail/berita/cara-cek-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-2022-daftar-penerima-bsu-blt-subsidi-gaji-kemnaker-via-sms-dan-aplikasi
http://www.datariau.com/detail/berita/cara-cek-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-2022-daftar-penerima-bsu-blt-subsidi-gaji-kemnaker-via-sms-dan-aplikasi
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186737/bpjamsostek-sebut-ribuan-guru-mengaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186737/bpjamsostek-sebut-ribuan-guru-mengaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186737/bpjamsostek-sebut-ribuan-guru-mengaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186737/bpjamsostek-sebut-ribuan-guru-mengaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://megapolitan.antaranews.com/berita/186737/bpjamsostek-sebut-ribuan-guru-mengaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
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sejawatnya Indra Varianto, pada Sabtu (16/4) 

2022, ia mewakili Deputi Direktur Bidang 

Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga 

BPJAMSOSTEK memaparkan program kepada 

peserta Pesantren Kilat (Sanlat) Nasional 

bertajuk "Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" 

di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, yang 

dilakukan secara hybrid. Kegiatan yang dibuka 

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja (Menaker) 

Caswiono Rusydi Cakrawangsa, yang didampingi 

Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi 

dan Pemagangan Kemenaker Muhammad Ali itu 

juga dihadiri oleh Wakil Ketua PWNU Jawa Barat 

Dr Ir H Ifan Haryanto, M.Sc. Menurut Muh Agus 

hingga akhir Maret 2022, rincian mereka yang 

terlindungi program JKK dan JKM itu yakni 3.000 

guru ngaji di bawah Pemkot Bogor,. 

624. 17 

April 

2022 

Bolehkah THR 

Diberikan dalam 

Bentuk Barang atau 

Parsel? 

Neutral Kompas Lantas, bolehkah THR dibayarkan dalam bentuk 

selain uang, seperti barang atau parsel?. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan, pemberi kerja atau 

pengusaha saat membayarkan THR tak boleh 

melakukannya dengan cara dicicil. THR diberikan 

dalam bentuk uang. "THR Keagamaan diberikan 

dalam bentuk uang dengan ketentuan 

menggunakan mata uang rupiah Negara 

Republik Indonesia," tulis akun @Kemnaker. 

625. 17 

April 

2022 

BANTUAN BSU 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Cair? Hingga 

Dapat Uang 

Sebesar Rp1 Juta - 

Semarangku 

Positive Semarangku.co

m 

SEMARANGKU- Desas-desus seputar bantuan 

BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta bakal cair 

pada tahun ini. Namun masyarakat masih 

bingung sepitar cara mendaoatkan bantuan BSU 

BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah. Oleh 

karena itu, cek syarat dapat bantuan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan Rp 1 juta dari pemerintah bisa 

cek di artikel ini. Tersedia informasi cara dapat 

bantuan BSU Subsidi Gaji Rp 1 juta apa saja telah 

dirangkum lengkap bagi Anda semuanya. 

626. 17 

April 

2022 

Perusahaan Wajib 

Bayarkan THR 

Seminggu 

Menjelang Lebaran 

Neutral Pemprov Riau Perusahaan agar membayar THR Keagamaan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah provinsi Riau, telah menerbitkan 

Surat Edaran (SE) Gubernur Riau tentang 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Hari 

Raya Idul Fitri tahun 2022. Dalam aturan itu 

disebutkan, bahwa seluruh perusahaan di 

http://www.kompas.com/tren/read/2022/04/17/174500865/bolehkah-thr-diberikan-dalam-bentuk-barang-atau-parsel-
http://www.kompas.com/tren/read/2022/04/17/174500865/bolehkah-thr-diberikan-dalam-bentuk-barang-atau-parsel-
http://www.kompas.com/tren/read/2022/04/17/174500865/bolehkah-thr-diberikan-dalam-bentuk-barang-atau-parsel-
http://www.kompas.com/tren/read/2022/04/17/174500865/bolehkah-thr-diberikan-dalam-bentuk-barang-atau-parsel-
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-314279769/bantuan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-hingga-dapat-uang-sebesar-rp1-juta
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-314279769/bantuan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-hingga-dapat-uang-sebesar-rp1-juta
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-314279769/bantuan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-hingga-dapat-uang-sebesar-rp1-juta
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-314279769/bantuan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-hingga-dapat-uang-sebesar-rp1-juta
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-314279769/bantuan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-hingga-dapat-uang-sebesar-rp1-juta
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-314279769/bantuan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-hingga-dapat-uang-sebesar-rp1-juta
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-314279769/bantuan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-hingga-dapat-uang-sebesar-rp1-juta
http://www.riau.go.id/home/content/2022/04/17/11088-perusahaan-wajib-bayarkan-thr-seminggu-menjelang
http://www.riau.go.id/home/content/2022/04/17/11088-perusahaan-wajib-bayarkan-thr-seminggu-menjelang
http://www.riau.go.id/home/content/2022/04/17/11088-perusahaan-wajib-bayarkan-thr-seminggu-menjelang
http://www.riau.go.id/home/content/2022/04/17/11088-perusahaan-wajib-bayarkan-thr-seminggu-menjelang
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daerah setempat untuk segera memberikan THR 

bagi karyawan, pekerja/buruh, 7 hari menjelang 

lebaran dengan sesuai dengan aturan dan 

perundangan yang berlaku. Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, Imron Rosyadi 

menjelaskan, SE Gubernur Riau itu sesuai 

dengan SE Nomor: 560/DISNAKERTRANS/963 

tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

627. 17 

April 

2022 

Ekonom: THR 

Mampu 

Pertahankan 

Konsumsi 

Masyarakat 

Ditengah Kenaikan 

Harga 

Negative Idx Channel Pemerintah telah mengumumkan bahwa setiap 

perusahaan wajib memberikan Tunjangan Hari 

Raya (THR) kepada para pegawainya yang juga 

sudah tertuang dalam pasal 7 ayat 3 Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 

6 tahun 2016. Diungkapkan Direktur Riset 

Center of Reform on Economics (CORE) 

Indonesia Piter Abdullah, pemberian THR 

kepada para pekerja akan membuat daya beli 

masyarakat terhadap suatu produk tetap 

terjaga. "THR itu memang adalah hak nya 

pekerja sebagaimana diatur dalam UU, THR 

berdampak positif mempertahankan konsumsi 

masyarakat menghadapi lebaran meskipun 

terjadi kenaikan harga-harga," ujar Piter 

Abdullah kepada MNC Portal, Minggu. 

Mengingat saat ini pemerintah telah 

mengimplementasikan Undang-Undang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) seperti 

kenaikan PPN menjadi 11% yang juga dibarengi 

dengan beberapa harga komoditas yang sedang 

naik juga. 

628. 17 

April 

2022 

Gubri Terbikan SE 

Pembayaran THR, 

Wajib Bayar 

Seminggu Jelang 

Ramadan 

Neutral Haluan Riau Pemerintah provinsi Riau, telah menerbitkan 

Surat Edaran (SE) Gubernur Riau tentang 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Hari 

Raya Idul Fitri tahun 2022. Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, Imron Rosyadi 

menjelaskan, SE Gubernur Riau itu sesuai 

dengan SE Nomor: 560/DISNAKERTRANS/963 

tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. "Surat edaran 

Gubernur Riau menindaklanjuti Surat Edaran 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

http://www.idxchannel.com/economics/ekonom-thr-mampu-pertahankan-konsumsi-masyarakat-ditengah-kenaikan-harga
http://www.idxchannel.com/economics/ekonom-thr-mampu-pertahankan-konsumsi-masyarakat-ditengah-kenaikan-harga
http://www.idxchannel.com/economics/ekonom-thr-mampu-pertahankan-konsumsi-masyarakat-ditengah-kenaikan-harga
http://www.idxchannel.com/economics/ekonom-thr-mampu-pertahankan-konsumsi-masyarakat-ditengah-kenaikan-harga
http://www.idxchannel.com/economics/ekonom-thr-mampu-pertahankan-konsumsi-masyarakat-ditengah-kenaikan-harga
http://www.idxchannel.com/economics/ekonom-thr-mampu-pertahankan-konsumsi-masyarakat-ditengah-kenaikan-harga
http://www.idxchannel.com/economics/ekonom-thr-mampu-pertahankan-konsumsi-masyarakat-ditengah-kenaikan-harga
http://www.riaumandiri.co/read/detail/99441/gubri-terbikan-se-pembayaran-thr-wajib-bayar-seminggu-jelang-ramadan
http://www.riaumandiri.co/read/detail/99441/gubri-terbikan-se-pembayaran-thr-wajib-bayar-seminggu-jelang-ramadan
http://www.riaumandiri.co/read/detail/99441/gubri-terbikan-se-pembayaran-thr-wajib-bayar-seminggu-jelang-ramadan
http://www.riaumandiri.co/read/detail/99441/gubri-terbikan-se-pembayaran-thr-wajib-bayar-seminggu-jelang-ramadan
http://www.riaumandiri.co/read/detail/99441/gubri-terbikan-se-pembayaran-thr-wajib-bayar-seminggu-jelang-ramadan
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Nomor M/1/HK.04/IV/2022. Dalam SE itu 

besaran THR yang diberikan kepada pekerja 

sesuai dengan masa kerja buruh. Dalam aturan 

itu disebutkan, bahwa seluruh perusahaan di 

daerah setempat untuk segera memberikan THR 

bagi karyawan, pekerja/buruh, 7 hari menjelang 

lebaran dengan sesuai dengan aturan dan 

perundangan yang berlaku. 

629. 17 

April 

2022 

FORKAS Komitmen 

Pembayaran THR 

Sesuai Aturan 

Positive Duta.co Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (FORKAS) 

Jawa Timur, berkomitmen membayarkan 

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 

2022 paling lambat H-7 sebelum lebaran, sesuai 

aturan. Komitmen tersebut ditegaskan Ketua 

Umum Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha 

(FORKAS) Jawa Timur M Torino Junaedi. Ia 

mengungkapkan, Forkas tetap melakukan 

pengawalan terkait pembayaran THR. "Karena 

bagaimana pun juga, karyawan adalah aset," 

tutur M Torino usai mengikuti proses pelantikan 

pengurus FORKAS Jawa Timur di Gedung Negara 

Grahadi, Minggu (17/4/2022). 

630. 17 

April 

2022 

Hari Raya Idul Fitri 

2022 Berapa Hari 

Lagi? Hitung 

Mundur Perayaan 

Lebaran Tahun Ini 

Neutral Suara.com Pertanyaan soal Hari Raya Idul Fitri 2022 berapa 

hari lagi, adalah hal yang wajar, mengingat Idul 

Fitri atau Lebaran menjadi momen yang paling 

dinanti-nanti oleh umat muslim. Lantas, Hari 

Raya Idul Fitri 2022 berapa hari lagi? Sidang isbat 

tersebut akan dilaksanakan pada hari akhir 

Ramadhan mendatang, guna menetapkan secara 

pasti Idul Fitri 1443 H. Sebagai tambahan 

informasi, melalui Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, 

Pemerintah telah memutuskan cuti bersama Idul 

Fitri 1443 H. Demikian ulasan mengenai Idul Fitri 

2022 berapa hari lagi. Menantikan lebaran Idul 

Fitri 2022 untuk merayakan hari kemenangan 

setelah satu bulan berpuasa menjadi hal yang 

sangat dirindukan. 

631. 17 

April 

2022 

Ribuan Guru 

Mengaji-DKM di 

Bogor Terlindungi 

Risiko Kerja 

Negative Republika BP Jamsostek menyatakan, ribuan guru mengaji 

pendidik keagamaan dan pengurus Dewan 

Kemakmuran Masjid (DKM) di Kota Bogor dan 

Kabupaten Bogor terlindungi atas risiko 

kecelakaan kerja. "Tidak kurang sebanyak 3.000 

http://redaksi.duta.co/forkas-komitmen-pembayaran-thr-sesuai-aturan
http://redaksi.duta.co/forkas-komitmen-pembayaran-thr-sesuai-aturan
http://redaksi.duta.co/forkas-komitmen-pembayaran-thr-sesuai-aturan
http://www.suara.com/news/2022/04/17/200616/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://www.suara.com/news/2022/04/17/200616/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://www.suara.com/news/2022/04/17/200616/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://www.suara.com/news/2022/04/17/200616/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://www.suara.com/news/2022/04/17/200616/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://republika.co.id/berita/rahjc1396/ribuan-guru-mengaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://republika.co.id/berita/rahjc1396/ribuan-guru-mengaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://republika.co.id/berita/rahjc1396/ribuan-guru-mengaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://republika.co.id/berita/rahjc1396/ribuan-guru-mengaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
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guru ngaji di bawah Pemerintah Kota Bogor dan 

6.840 pendidik keagamaan Kabupaten Bogor 

terlindungi melalui program Manfaat Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian 

(JKM)," kata Account Representative Khusus 

BPJS Tenaga Kerja (BP Jamsostek) Bogor Muh 

Taufik, Ahad (17/4/2022). Bersama sejawatnya 

Indra Varianto, pada Sabtu (16/4) 2022, dia 

mewakili Deputi Direktur Bidang Hubungan 

Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamasostek 

memaparkan program kepada peserta 

Pesantren Kilat (Sanlat) Nasional bertajuk 

"Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" di 

Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, yang 

dilakukan secara hybrid. Menurut Muh Taufik, 

hingga akhir Maret 2022, rincian mereka yang 

terlindungi program JKK dan JKM itu yakni 3.000 

guru ngaji di bawah Pemkot Bogor, 2.161 

pendidik keagamaan Kota Bogor, 202 DKM Kota 

Bogor dan 6.840 pendidik keagamaan di 

Kabupaten Bogor. 

632. 17 

April 

2022 

Seminggu 

Menjelang Lebaran 

Perusahaan Wajib 

Bayarkan THR 

Neutral Riau Green Perusahaan agar membayar THR Keagamaan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah provinsi Riau, telah menerbitkan 

Surat Edaran (SE) Gubernur Riau tentang 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Hari 

Raya Idul Fitri tahun 2022. Dalam aturan itu 

disebutkan, bahwa seluruh perusahaan di 

daerah setempat untuk segera memberikan THR 

bagi karyawan, pekerja/buruh, 7 hari menjelang 

lebaran dengan sesuai dengan aturan dan 

perundangan yang berlaku. Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, Imron Rosyadi 

menjelaskan, SE Gubernur Riau itu sesuai 

dengan SE Nomor: 560/DISNAKERTRANS/963 

tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

633. 17 

April 

2022 

Ribuan Guru 

Mengaji-DKM di 

Bogor Terlindungi 

Risiko Kerja 

Negative Harian Aceh BP Jamsostek menyatakan, ribuanpendidik 

keagamaan dan pengurus Dewan Kemakmuran 

Masjid (DKM) di Kota Bogor dan Kabupaten 

Bogor terlindungi atas risiko kecelakaan kerja. 

"Tidak kurang sebanyak 3.000 guru ngaji di 

bawah Pemerintah Kota Bogor dan 6.840 

http://riaugreen.com/view/Riau/70762/Seminggu-Menjelang-Lebaran-Perusahaan-Wajib-Bayarkan-THR.html
http://riaugreen.com/view/Riau/70762/Seminggu-Menjelang-Lebaran-Perusahaan-Wajib-Bayarkan-THR.html
http://riaugreen.com/view/Riau/70762/Seminggu-Menjelang-Lebaran-Perusahaan-Wajib-Bayarkan-THR.html
http://riaugreen.com/view/Riau/70762/Seminggu-Menjelang-Lebaran-Perusahaan-Wajib-Bayarkan-THR.html
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/17/ribuan-guru-mengaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/17/ribuan-guru-mengaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/17/ribuan-guru-mengaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/17/ribuan-guru-mengaji-dkm-di-bogor-terlindungi-risiko-kerja
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pendidik keagamaan Kabupaten Bogor 

terlindungi melalui program Manfaat Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian 

(JKM)," kata Account Representative Khusus 

BPJS Tenaga Kerja (BP Jamsostek) Bogor Muh 

Taufik, Ahad (17/4/2022). Bersama sejawatnya 

Indra Varianto, pada Sabtu (16/4) 2022, dia 

mewakili Deputi Direktur Bidang Hubungan 

Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamasostek 

memaparkan program kepada peserta 

Pesantren Kilat (Sanlat) Nasional bertajuk 

"Pendidikan Vokasi di Kalangan Santri" di 

Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, yang 

dilakukan secara hybrid. Menurut Muh Taufik, 

hingga akhir Maret 2022, rincian mereka yang 

terlindungi program JKK dan JKM itu yakni 3.000 

guru ngaji di bawah Pemkot Bogor, 2.161 

pendidik keagamaan Kota Bogor, 202 DKM Kota 

Bogor dan 6.840 pendidik keagamaan di 

Kabupaten Bogor. 

634. 17 

April 

2022 

Dilarang Beri THR 

Bentuk Barang atau 

Parsel 

Neutral Mata Banua THR Keagamaan diberikan kepada 

pekerja/buruh yang telah mempunyai masa 

kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. 

THR diberikan kepada pekerja/buruh yang 

mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha 

berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. 

Lantas apakah THR keagamaan boleh diberikan 

dalam bentuk barang atau parsel?. Mengutip 

laman Instagram @kemnaker, perusahaan tidak 

boleh memberikan THR dalam bentuk barang 

atau parsel, melainkan diberikan dalam bentuk 

uang dengan ketentuan menggunakan mata 

uang rupiah Negara Republik Indonesia. 

635. 17 

April 

2022 

Forkas Jawa Timur 

kawal pembayaran 

THR karyawan 

Neutral Antara Jatim Ketua Umum Forum Komunikasi Asosiasi 

Pengusaha (Forkas) Jawa Timur M. Torino 

Junaedi berkomitmen mengawal membayarkan 

tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan 

sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah. 

"Aturannya sebelum H-7 sudah harus terbayar 

dan kami para pengusaha akan melakukannya," 

ujar Torino usai pelantikan Forkas Jawa Timur di 

Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Minggu. Di 

tempat sama, Pembina Forkas Jawa Timur yang 

http://matabanua.co.id/2022/04/17/dilarang-beri-thr-bentuk-barang-atau-parsel
http://matabanua.co.id/2022/04/17/dilarang-beri-thr-bentuk-barang-atau-parsel
http://matabanua.co.id/2022/04/17/dilarang-beri-thr-bentuk-barang-atau-parsel
http://jatim.antaranews.com/berita/594609/forkas-jatim-kawal-pembayaran-thr-karyawan
http://jatim.antaranews.com/berita/594609/forkas-jatim-kawal-pembayaran-thr-karyawan
http://jatim.antaranews.com/berita/594609/forkas-jatim-kawal-pembayaran-thr-karyawan
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juga CEO Maspion Group Alim Markus berjanji 

akan mencairkan THR di perusahaannya pada H-

10 sebelum Lebaran. Sementara itu, Gubernur 

Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 

mengimbau seluruh pengusaha agar tidak telat 

membayarkan hak THR kepada para pekerja. 

636. 17 

April 

2022 

Kenapa BSU Belum 

Cair? Cek di 

sso.bpjsketenagake

rjaan.go.id/Kemnak

er.go.id, Ini 

Syaratnya 

Negative Bangka Post Kenapa BSU Belum Cair? Cek di 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/Kemnaker.go.id. - 

Kenapa BSU belum cair? ternyata begini cara cek 

BLT Rp 1 Juta dengan login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau 

kemnaker.go.id. Jangan sampai keliru! cara cek 

BLT Rp 1 Juta dengan login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau 

kemnaker.go.id ini sangat penting untuk 

diketahui. Cara cek penerima BLT subsidi gaji Rp 

1 juta, caranya sangat mudah, login di BPJSTKU 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Simak cara 

mudah mengecek penerima BLT BPJS 

Ketenagakerjaan dengan login 

bsu.kemnaker.go.id. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan 

segera menyalurkan program bantuan subsidi 

upah (BSU) atau subsidi gaji kepada para pekerja 

yang terdampak pandemi Covid-19. - Akses 

laman kemnaker.go.id;. 

637. 17 

April 

2022 

Forkas Jawa Timur 

Komitmen Kawal 

Pembayaran THR 

Karyawan Sesuai 

Peraturan 

Positive Jawa Pos Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) 

Jawa Timur berkomitmen mengawal 

membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada 

karyawan sesuai peraturan yang ditetapkan 

pemerintah. Kami para pengusaha akan 

melakukannya," ujar Ketua Umum Forum 

Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa 

Timur M. Torino Junaedi seperti dilansir dari 

Antara usai pelantikan Forkas Jawa Timur di 

Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Minggu 

(17/4). Di tempat sama, Pembina Forkas Jawa 

Timur yang juga CEO Maspion Group Alim 

Markus berjanji mencairkan THR di 

perusahaannya pada H-10 sebelum Lebaran. 

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah 

Indar Parawansa mengimbau seluruh pengusaha 

agar tidak telat membayarkan hak THR kepada 

para pekerja. 

http://bangka.tribunnews.com/2022/04/17/kenapa-bsu-belum-cair-cek-di-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoid-ini-syaratnya
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/17/kenapa-bsu-belum-cair-cek-di-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoid-ini-syaratnya
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/17/kenapa-bsu-belum-cair-cek-di-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoid-ini-syaratnya
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/17/kenapa-bsu-belum-cair-cek-di-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoid-ini-syaratnya
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/17/kenapa-bsu-belum-cair-cek-di-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoid-ini-syaratnya
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/17/kenapa-bsu-belum-cair-cek-di-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoid-ini-syaratnya
http://www.jawapos.com/jpg-today/17/04/2022/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://www.jawapos.com/jpg-today/17/04/2022/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://www.jawapos.com/jpg-today/17/04/2022/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://www.jawapos.com/jpg-today/17/04/2022/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://www.jawapos.com/jpg-today/17/04/2022/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
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638. 17 

April 

2022 

Begini Cara 

Menghitung 

Besaran THR 

Lebaran 

Neutral Tempo.co Menurut Surat Edaran (SE) Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022, 

pemberian THR merupakan kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada 

pekerja atau buruh. Karyawan dapat menerima 

jumlah THR yang berbeda-beda, bergantung 

pada masa kerja dan gaji bulanannya. Lantas 

bagaimana cara menghitung besaran THR?. Bagi 

karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan 

atau lebih, besaran THR sama dengan besaran 

gaji satu bulan. 

639. 17 

April 

2022 

Hari Raya Idul Fitri 

2022 Berapa Hari 

Lagi? Hitung 

Mundur Perayaan 

Lebaran Tahun Ini 

Neutral Klik Babel Pertanyaan soal Hari Raya Idul Fitri 2022 berapa 

hari lagi, adalah hal yang wajar, mengingat Idul 

Fitri atau Lebaran menjadi momen yang paling 

dinanti-nanti oleh umat muslim. Idul Fitri 2022 

Berapa Hari Lagi?. Lantas, Hari Raya Idul Fitri 

2022 berapa hari lagi? Sidang isbat tersebut 

akan dilaksanakan pada hari akhir Ramadhan 

mendatang, guna menetapkan secara pasti Idul 

Fitri 1443 H. Sebagai tambahan informasi, 

melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri 

Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, Pemerintah 

telah memutuskan cuti bersama Idul Fitri 1443 

H. Adapun libur Idul Fitri 1443 H akan dimulai 

pada tanggal 29 April hingga 3 Mei 2022. 

640. 17 

April 

2022 

Menaker Yakin 

Pengusaha Bakal 

Bayar THR Secara 

Penuh, Ini 

Alasannya 

Neutral Kontan "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa 

pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh 

pengusaha seperti sebelum adanya pandemi 

Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," ucap 

Menaker di Jakarta pada Kamis (14/4/2022). 

Menaker menyatakan, keyakinannya tersebut 

mengingat kondisi perekonomian saat ini yang 

sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan 

pelaksanaan THR dua tahun sebelumnya. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyakini para pengusaha akan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 

2022 secara penuh kepada pekerja/buruh. "Hal 

tersebut dapat dilihat dari kemampuan kita, 

keberhasilan kita mengendalikan penyebaran 

Covid-19 dan cakupan vaksinasi yang tinggi 

sampai booster. 

http://bisnis.tempo.co/read/1583087/begini-cara-menghitung-besaran-thr-lebaran
http://bisnis.tempo.co/read/1583087/begini-cara-menghitung-besaran-thr-lebaran
http://bisnis.tempo.co/read/1583087/begini-cara-menghitung-besaran-thr-lebaran
http://bisnis.tempo.co/read/1583087/begini-cara-menghitung-besaran-thr-lebaran
http://klikbabel.com/2022/04/17/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://klikbabel.com/2022/04/17/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://klikbabel.com/2022/04/17/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://klikbabel.com/2022/04/17/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://klikbabel.com/2022/04/17/hari-raya-idul-fitri-2022-berapa-hari-lagi-hitung-mundur-perayaan-lebaran-tahun-ini
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-ini-alasannya
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-ini-alasannya
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-ini-alasannya
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-ini-alasannya
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-yakin-pengusaha-bakal-bayar-thr-secara-penuh-ini-alasannya
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641. 17 

April 

2022 

THR karyawan 

harus dibayar 

sesuai peraturan 

Positive Antara Yogya Ketua Umum Forum Komunikasi Asosiasi 

Pengusaha (Forkas) Jawa Timur M Torino 

Junaedi berkomitmen mengawal membayarkan 

tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan 

sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah. 

"Kalau karyawan kami nanti tanggal 21 April 

sudah dibayarkan THR-nya, jadi masih kurang 10 

hari sebelum hari H," katanya. "THR yang 

dibayarkan besarannya harus penuh dan tepat 

waktu atau paling lambat tujuh hari sebelum 

hari raya," tutur orang nomor satu di Pemprov 

Jawa Timur itu. Pihaknya juga mengungkapkan 

tetap melakukan pengawalan terkait 

pembayaran THR dan diharapkan terbayar 

sesuai regulasi yakni H-7. 

642. 17 

April 

2022 

Pemprov Riau 

Minta Perusahaan 

Wajib Beri THR 

Pegawai Seminggu 

Menjelang Lebaran 

Neutral Kompas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah 

menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Riau 

tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 

Idul Fitri 2022. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Imron 

Rosyadi menjelaskan, SE Gubernur Riau itu 

sesuai dengan SE Nomor: 

560/DISNAKERTRANS/963 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

Tahun 2022 bagi pekerja atau Buruh di 

perusahaan. "Surat Edaran Gubernur Riau 

menindaklanjuti Surat Edaran Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022. Dalam SE itu besaran THR 

yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan 

masa kerja buruh. Lebih lanjut, dikatakan Imron, 

Gubernur Riau Syamsuar juga meminta 

pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk 

Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) 

Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi 

Tunjangan Hari Raya Tahun 2022. 

643. 17 

April 

2022 

Cek Lagi Daftar 

Lengkap Pekerja 

yang Terima THR, 

Meski Dirumahkan 

Wajib Dapat! 

Neutral Bisnis Indonesia Pekerja yang Dirumahkan. Pekerja/Buruh Dapat 

THR Pekerja PKWTT yang Di-PHK. Pekerja/buruh 

PKWTT yang di-PHK oleh pengusaha terhitung 

sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan 

berhak mendapatkan THR. Pekerja/buruh yang 

Dipindah ke Perusahaan Lain. 

http://jogja.antaranews.com/berita/546881/thr-karyawan-harus-dibayar-sesuai-peraturan
http://jogja.antaranews.com/berita/546881/thr-karyawan-harus-dibayar-sesuai-peraturan
http://jogja.antaranews.com/berita/546881/thr-karyawan-harus-dibayar-sesuai-peraturan
http://regional.kompas.com/read/2022/04/17/220557278/pemprov-riau-minta-perusahaan-wajib-beri-thr-pegawai-seminggu-menjelang
http://regional.kompas.com/read/2022/04/17/220557278/pemprov-riau-minta-perusahaan-wajib-beri-thr-pegawai-seminggu-menjelang
http://regional.kompas.com/read/2022/04/17/220557278/pemprov-riau-minta-perusahaan-wajib-beri-thr-pegawai-seminggu-menjelang
http://regional.kompas.com/read/2022/04/17/220557278/pemprov-riau-minta-perusahaan-wajib-beri-thr-pegawai-seminggu-menjelang
http://regional.kompas.com/read/2022/04/17/220557278/pemprov-riau-minta-perusahaan-wajib-beri-thr-pegawai-seminggu-menjelang
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220417/12/1523693/cek-lagi-daftar-lengkap-pekerja-yang-terima-thr-meski-dirumahkan-wajib-dapat
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220417/12/1523693/cek-lagi-daftar-lengkap-pekerja-yang-terima-thr-meski-dirumahkan-wajib-dapat
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220417/12/1523693/cek-lagi-daftar-lengkap-pekerja-yang-terima-thr-meski-dirumahkan-wajib-dapat
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220417/12/1523693/cek-lagi-daftar-lengkap-pekerja-yang-terima-thr-meski-dirumahkan-wajib-dapat
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220417/12/1523693/cek-lagi-daftar-lengkap-pekerja-yang-terima-thr-meski-dirumahkan-wajib-dapat


 

276 

 

644. 17 

April 

2022 

Pesantren 

Didorong Semakin 

Produktif saat 

Ramadan 

Positive Medcom.id Pesantren didorong semakin produktif di bulan 

puasa atau ramadan. Salah satu upaya dengan 

menggelar aktivitas keagamaan yang melibatkan 

santri, salah satunya dilakukan di Pondok 

Pesantren Ndolo Kusumo, Pati. "Kami 

mendukung dan merealisasikan kegiatan lomba 

baca Al-Qur'an agar masyarakat pondok 

pesantren semakin produktif saat ramadan," 

ujar Ketua DPC Relawan Sahabat Ganjar (Saga) 

Pati, Hasim, melalui keterangan tertulis, Minggu, 

17 April 2022. "Kegiatan ini merupakan aktivitas 

santri pondok pesantren bersama Sahabat 

Ganjar dalam mengisi waktu menunggu saat 

berbuka puasa," kata Hasim. 

645. 17 

April 

2022 

Aturan Terbaru 

Perhitungan THR 

2022 Bagi 

Karyawan Kontrak 

dan Pekerja Lepas 

Neutral Ayo Bandung 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. : Niki Zefanya 

Persembahkan Lagu 'Sempurna' untuk Indonesia 

di Coachella. Begini aturan terbaru perhitungan 

THR 2022 bagi karyawan kontrak dan pekerja 

lepas. Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2022 

tentu menjadi hal non upah yang ditunggu-

tunggu cairnya bagi para pekerja. THR wajib 

dibayarkan oleh perusahaan yang biasanya 

diberikan menjelang hari Raya Idul Fitri. : Hindari 

Merokok saat Bulan Puasa Demi Kesehatan 

Mulut dan Gigi Anda. 

646. 17 

April 

2022 

Forkas Jawa Timur 

Komitmen Kawal 

Bayar THR 

Karyawan Sesuai 

Aturan 

Positive Ngopi Bareng Ketua Umum Forum Komunikasi Asosiasi 

Pengusaha (Forkas) Jawa Timur M Torino 

Junaedi berkomitmen mengawal membayarkan 

tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan 

sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah. 

"Aturannya sebelum H-7 sudah harus terbayar, 

dan kami para pengusaha akan melakukannya," 

ujar dia usai pelantikan Forkas Jawa Timur di 

Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Minggu, 17 

April 2022. Di tempat sama, Pembina Forkas 

Jawa Timur yang juga Bos Maspion Group Alim 

Markus berjanji akan mencairkan THR di 

perusahaannya pada H-10 sebelum Lebaran. 

Gubernur Jawa Timur Minta Pengusaha, Berikan 

http://www.medcom.id/ramadan/news-ramadan/wkBXGPaN-pesantren-didorong-semakin-produktif-saat-ramadan
http://www.medcom.id/ramadan/news-ramadan/wkBXGPaN-pesantren-didorong-semakin-produktif-saat-ramadan
http://www.medcom.id/ramadan/news-ramadan/wkBXGPaN-pesantren-didorong-semakin-produktif-saat-ramadan
http://www.medcom.id/ramadan/news-ramadan/wkBXGPaN-pesantren-didorong-semakin-produktif-saat-ramadan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793222362/aturan-terbaru-perhitungan-thr-2022-bagi-karyawan-kontrak-dan-pekerja-lepas
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793222362/aturan-terbaru-perhitungan-thr-2022-bagi-karyawan-kontrak-dan-pekerja-lepas
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793222362/aturan-terbaru-perhitungan-thr-2022-bagi-karyawan-kontrak-dan-pekerja-lepas
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793222362/aturan-terbaru-perhitungan-thr-2022-bagi-karyawan-kontrak-dan-pekerja-lepas
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793222362/aturan-terbaru-perhitungan-thr-2022-bagi-karyawan-kontrak-dan-pekerja-lepas
http://www.ngopibareng.id/read/forkas-jatim-komitmen-kawal-bayar-thr-karyawan-sesuai-aturan
http://www.ngopibareng.id/read/forkas-jatim-komitmen-kawal-bayar-thr-karyawan-sesuai-aturan
http://www.ngopibareng.id/read/forkas-jatim-komitmen-kawal-bayar-thr-karyawan-sesuai-aturan
http://www.ngopibareng.id/read/forkas-jatim-komitmen-kawal-bayar-thr-karyawan-sesuai-aturan
http://www.ngopibareng.id/read/forkas-jatim-komitmen-kawal-bayar-thr-karyawan-sesuai-aturan
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THR Maksimal H-7 Lebaran THR dan Gaji ke-13 

ASN Cair 10 Hari Kerja Sebelum Lebaran 

Pemerintah Sedia Rp34 Triliun untuk THR ASN, 

Ini Penjelasannya. 

647. 17 

April 

2022 

Forkas Jawa Timur 

Komitmen Bayar 

THR H-7 Sebelum 

Lebaran 

Neutral Petisi Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (FORKAS) 

Jawa Timur, berkomitmen membayarkan 

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 

2022 paling lambat H-7 sebelum lebaran, sesuai 

aturan. Komitmen tersebut ditegaskan Ketua 

Umum Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha 

(FORKAS) Jawa Timur M Torino Junaedi kepada 

wartawan usai pelantikan pengurus FORKAS 

Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, 

Surabaya, Minggu (17/4/2022). Komitmen sama 

disampaikan Pembina Forkas Jawa Timur Alim 

Markus. "Forkas tetap melakukan pengawalan 

terkait pembayaran THR. 

648. 17 

April 

2022 

Bayarkan THR 

Karyawan Tepat 

Waktu, Forkas 

Jawa Timur 

Komitmen Dukung 

Pemprof Pulihkan 

Ekonomi 

Positive Surabaya Pagi Ketua Umum Forum Komunikasi Asosiasi 

Pengusaha (Forkas) Jawa Timur M Torino 

Junaedi komitmen membayarkan Tunjangan 

Hari Raya (THR) bagi karyawannya di H-7 

Lebaran. Itu disampaikan, usai Pengukuhan 

Pengurus Forkas Jawa Timur, di Gedung Negara 

Grahadi Surabaya, Minggu (17/4/2022). Forkas 

berkomitmen mendukung program 

Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, untuk 

pemulihan ekonomi di masa sulit, yakni di 

berbagai sektor perekonomian. "Forkas 

berkomitmen mendukung pemulihan ekonomi 

di Jawa Timur yang sudah mulai membaik. 

649. 17 

April 

2022 

Perusahaan Wajib 

Bayarkan THR 

Seminggu 

Menjelang Lebaran 

Neutral Infopublik.id Perusahaan agar membayar THR Keagamaan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan 

Surat Edaran (SE) Gubernur Riau tentang 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Hari 

Raya Idulfitri 2022. Dalam aturan itu disebutkan 

bahwa seluruh perusahaan di daerah setempat 

untuk segera memberikan THR bagi karyawan, 

pekerja/buruh, 7 hari menjelang lebaran dengan 

sesuai dengan aturan dan perundangan yang 

berlaku. "Surat edaran Gubernur Riau 

menindaklanjuti Surat Edaran Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022. Dalam SE itu besaran THR 

http://petisi.co/forkas-jatim-komitmen-bayar-thr-h-7-sebelum-lebaran
http://petisi.co/forkas-jatim-komitmen-bayar-thr-h-7-sebelum-lebaran
http://petisi.co/forkas-jatim-komitmen-bayar-thr-h-7-sebelum-lebaran
http://petisi.co/forkas-jatim-komitmen-bayar-thr-h-7-sebelum-lebaran
http://www.surabayapagi.com/read/bayarkan-thr-karyawan-tepat-waktu-forkas-jatim-komitmen-dukung-pemprof-pulihkan-ekonomi
http://www.surabayapagi.com/read/bayarkan-thr-karyawan-tepat-waktu-forkas-jatim-komitmen-dukung-pemprof-pulihkan-ekonomi
http://www.surabayapagi.com/read/bayarkan-thr-karyawan-tepat-waktu-forkas-jatim-komitmen-dukung-pemprof-pulihkan-ekonomi
http://www.surabayapagi.com/read/bayarkan-thr-karyawan-tepat-waktu-forkas-jatim-komitmen-dukung-pemprof-pulihkan-ekonomi
http://www.surabayapagi.com/read/bayarkan-thr-karyawan-tepat-waktu-forkas-jatim-komitmen-dukung-pemprof-pulihkan-ekonomi
http://www.surabayapagi.com/read/bayarkan-thr-karyawan-tepat-waktu-forkas-jatim-komitmen-dukung-pemprof-pulihkan-ekonomi
http://www.surabayapagi.com/read/bayarkan-thr-karyawan-tepat-waktu-forkas-jatim-komitmen-dukung-pemprof-pulihkan-ekonomi
http://infopublik.id/kategori/nusantara/625416/perusahaan-wajib-bayarkan-thr-seminggu-menjelang-lebaran
http://infopublik.id/kategori/nusantara/625416/perusahaan-wajib-bayarkan-thr-seminggu-menjelang-lebaran
http://infopublik.id/kategori/nusantara/625416/perusahaan-wajib-bayarkan-thr-seminggu-menjelang-lebaran
http://infopublik.id/kategori/nusantara/625416/perusahaan-wajib-bayarkan-thr-seminggu-menjelang-lebaran
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yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan 

masa kerja buruh. 

650. 17 

April 

2022 

4 Cara Bijak 

Mengatur THR 

Positive Obligasi.id Jakarta: Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan 

hal yang tak terpisahkan dalam perayaan 

Idulfitri. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) 

Permenaker 6/2016 dan pasal 9 ayat (1) PP 

36/2021, membayar THR adalah kewajiban 

setiap orang yang mempekerjakan orang lain 

dengan imbalan upah, baik itu berbentuk 

perusahaan, perorangan, yayasan, atau 

perkumpulan. THR yang diberikan bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan dalam merayakan 

hari raya keagamaan. Yang perlu diperhatikan 

adalah ketika menerima hak dari THR, jangan 

lupa untuk dipergunakan dengan sebaik-

baiknya. 

651. 17 

April 

2022 

Forkas Jawa Timur 

Komitmen Kawal 

Pembayaran THR 

Karyawan Sesuai 

Peraturan 

|Republika Online 

Positive Rep Jogja REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA- Ketua Umum 

Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) 

Jawa Timur M Torino Junaedi berkomitmen 

mengawal membayarkan tunjangan hari raya 

(THR) kepada karyawan sesuai peraturan yang 

ditetapkan pemerintah. "Aturannya sebelum H-7 

sudah harus terbayar, dan kami para pengusaha 

akan melakukannya," ujar dia usai pelantikan 

Forkas Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi di 

Surabaya, Ahad (17/4/2022). Di tempat sama, 

Pembina Forkas Jawa Timur yang juga 

CEOMaspion Group Alim Markus berjanji akan 

mencairkan THR di perusahaannya pada H-10 

sebelum Lebaran. Sementara itu, Gubernur Jawa 

Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau 

seluruh pengusaha agar tidak telat 

membayarkan hak THR kepada para pekerja. 

652. 17 

April 

2022 

Forkas Jawa Timur 

Komitmen Kawal 

Pembayaran THR 

Karyawan Sesuai 

Peraturan 

Positive Ihram.co.id Ketua Umum Forum Komunikasi Asosiasi 

Pengusaha (Forkas) Jawa Timur M Torino 

Junaedi berkomitmen mengawal membayarkan 

tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan 

sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah. 

"Aturannya sebelum H-7 sudah harus terbayar, 

dan kami para pengusaha akan melakukannya," 

ujar dia usai pelantikan Forkas Jawa Timur di 

Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Ahad 

(17/4/2022). Di tempat sama, Pembina Forkas 

Jawa Timur yang juga CEOMaspion Group Alim 

http://obligasi.id/external/140534
http://obligasi.id/external/140534
http://repjogja.republika.co.id/berita/rahs4e327/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://repjogja.republika.co.id/berita/rahs4e327/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://repjogja.republika.co.id/berita/rahs4e327/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://repjogja.republika.co.id/berita/rahs4e327/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://repjogja.republika.co.id/berita/rahs4e327/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://repjogja.republika.co.id/berita/rahs4e327/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://ihram.republika.co.id/berita/rahs4e327/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://ihram.republika.co.id/berita/rahs4e327/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://ihram.republika.co.id/berita/rahs4e327/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://ihram.republika.co.id/berita/rahs4e327/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
http://ihram.republika.co.id/berita/rahs4e327/forkas-jatim-komitmen-kawal-pembayaran-thr-karyawan-sesuai-peraturan
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Markus berjanji akan mencairkan THR di 

perusahaannya pada H-10 sebelum Lebaran. 

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah 

Indar Parawansa mengimbau seluruh pengusaha 

agar tidak telat membayarkan hak THR kepada 

para pekerja. 

653. 17 

April 

2022 

Kemnaker Larang 

Perusahaan Beri 

THR Buruh dalam 

Bentuk Barang atau 

Parsel | 

merdeka.com 

Positive Merdeka Lantas apakah THR keagamaan boleh diberikan 

dalam bentuk barang atau parsel? Mengutip 

laman Instagram @kemnaker, perusahaan tidak 

boleh memberikan THR dalam bentuk barang 

atau parsel, melainkan diberikan dalam bentuk 

uang dengan ketentuan menggunakan mata 

uang rupiah Negara Republik Indonesia. Hal itu 

telah tertuang dalam Peraturan Menteri 

ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang 

THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di 

perusahaan. Kementerian Ketenagakerjaan 

mewajibkan perusahaan membayar Tunjangan 

Hari Raya (THR) paling lambat 7 hari sebelum 

Lebaran 2022 yang diatur melalui surat edaran 

Nomor M/1/HK.04/IV/2022. Pemberian THR 

bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk 

memenuhi kebutuhan dalam merayakan hari 

raya keagamaan. 

654. 18 

April 

2022 

Kepala Daerah 

Diminta Segera 

Ikuti Arahan Sri 

Mulyani, THR ASN 

Cair H-10 Lebaran 

Neutral Sumut Pos Waktu pencairan tersebut disesuaikan dengan 

kebutuhan pendidikan putra/putri ASN, TNI, dan 

Polri. Dia juga menjelaskan, pemberian THR dan 

gaji ke-13 dilakukan bersamaan dengan 

penambahan bantuan sosial kepada warga yang 

bukan ASN, TNI, dan Polri. Dengan berbagai 

kemudahan yang diberikan kepada ASN dan 

para pensiunan untuk mudik tahun ini, Tjahjo 

berpesan agar mereka tetap mematuhi 

peraturan. Pemerintah telah menetapkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 

2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya 

(THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur 

Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan 

Penerima Tunjangan Tahun 2022. 

655. 18 

April 

2022 

Ini Besaran dan 

Syarat Penerimaan 

THR untuk 

Buruh/Karyawan 

Neutral Kuningan Religi DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kuningan mengeluarkan surat edaran untuk 

pimpinan perusahaan untuk segera 

membayarkan hak Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan bagi para pegawainya yang 

http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-larang-perusahaan-beri-thr-buruh-dalam-bentuk-barang-atau-parsel.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-larang-perusahaan-beri-thr-buruh-dalam-bentuk-barang-atau-parsel.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-larang-perusahaan-beri-thr-buruh-dalam-bentuk-barang-atau-parsel.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-larang-perusahaan-beri-thr-buruh-dalam-bentuk-barang-atau-parsel.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-larang-perusahaan-beri-thr-buruh-dalam-bentuk-barang-atau-parsel.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-larang-perusahaan-beri-thr-buruh-dalam-bentuk-barang-atau-parsel.html
http://sumutpos.jawapos.com/nasional/18/04/2022/kepala-daerah-diminta-segera-ikuti-arahan-sri-mulyani-thr-asn-cair-h-10-lebaran
http://sumutpos.jawapos.com/nasional/18/04/2022/kepala-daerah-diminta-segera-ikuti-arahan-sri-mulyani-thr-asn-cair-h-10-lebaran
http://sumutpos.jawapos.com/nasional/18/04/2022/kepala-daerah-diminta-segera-ikuti-arahan-sri-mulyani-thr-asn-cair-h-10-lebaran
http://sumutpos.jawapos.com/nasional/18/04/2022/kepala-daerah-diminta-segera-ikuti-arahan-sri-mulyani-thr-asn-cair-h-10-lebaran
http://sumutpos.jawapos.com/nasional/18/04/2022/kepala-daerah-diminta-segera-ikuti-arahan-sri-mulyani-thr-asn-cair-h-10-lebaran
http://www.kuninganreligi.com/2022/04/ini-besaran-dan-syarat-penerimaan-thr.html
http://www.kuninganreligi.com/2022/04/ini-besaran-dan-syarat-penerimaan-thr.html
http://www.kuninganreligi.com/2022/04/ini-besaran-dan-syarat-penerimaan-thr.html
http://www.kuninganreligi.com/2022/04/ini-besaran-dan-syarat-penerimaan-thr.html
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Perusahaan yang 

Wajib Dibayarkan 

memenuhi syarat. "Kita mengacu pada Surat 

Edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan RI 

nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pemberian 

THR keagamaan bagi pekerja/ buruh di 

perusahaan yang wajib memberikannya," papar 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kuningan, Dr Carlan, kepada 

kuninganreligi.com. Adapun persyaratan buruh 

atau pekerja yang wajib dibayarkan THR oleh 

perusahaan adalah pegawai yang telah 

mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-

menerus atau lebih. "Terakhir, kami mewanti-

wanti agar pembayaran THR kepada karyawan 

ini sesuai dengan aturan yang ada dan wajib 

dibayarkan maksimal 7 hari sebelum hari raya," 

tandasnya. Untuk besaran nominal THR yang 

harus dibayarkan ada ketentuannya, yakni, bagi 

pekerja / buruh yang telah mempunyai masa 

kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, 

maka diberikan THR setara 1 bulan upah. 

656. 18 

April 

2022 

Kemnaker 

Beberkan Daftar 

Kelompok Pekerja 

yang Berhak Dapat 

THR, Siapa Saja? 

Neutral Garuda-

news.com 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. , Jakarta- 

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker 

melalu akun Instagram resminya @kemnaker 

membeberkan kelompok pekerja apa saja yang 

berhak menerima tunjangan hari raya atau THR 

atau tidak. 1. Pekerja PKWTT yang Di-PHK. 

Pekerja/buruh PKWTT yang telah di-PHK oleh 

pengusaha terhitung sejak H-30 hari sebelum 

hari raya keagamaan tetap berhak mendapatkan 

THR. 2. Pekerja/buruh yang Dipindah ke 

Perusahaan Lain. 

657. 18 

April 

2022 

Identik dengan 

Lebaran, 

Bagaimana Sejarah 

THR dan Siapa 

Pencetusnya? - 

Celebrities.Id 

Neutral Celebrities.id JAKARTA, celebrities.id- Tunjangan Hari Raya ( 

THR ) sangat identik dengan hari raya seperti 

lebaran, natal dan hari besar lainnya. 

Pemerintah dengan menerbitkan Undang-

undang Nomor 13 tahun 2013 tentang 

Ketenagakerjaan, yang di dalamnya juga 

mengatur mengenai THR. Tunjangan Hari Raya 

atau THR mulai diperkenalkan di Indonesia pada 

tahun 1950-an. Orang yang pertama 

memperkenalkan istilah THR adalah Perdana 

Menteri dari Masyumi, Soekiman Wirjosandjojo. 

http://www.kuninganreligi.com/2022/04/ini-besaran-dan-syarat-penerimaan-thr.html
http://www.kuninganreligi.com/2022/04/ini-besaran-dan-syarat-penerimaan-thr.html
http://www.garuda-news.com/kemnaker-beberkan-daftar-kelompok-pekerja-yang-berhak-dapat-thr-siapa-saja-81388.html
http://www.garuda-news.com/kemnaker-beberkan-daftar-kelompok-pekerja-yang-berhak-dapat-thr-siapa-saja-81388.html
http://www.garuda-news.com/kemnaker-beberkan-daftar-kelompok-pekerja-yang-berhak-dapat-thr-siapa-saja-81388.html
http://www.garuda-news.com/kemnaker-beberkan-daftar-kelompok-pekerja-yang-berhak-dapat-thr-siapa-saja-81388.html
http://www.garuda-news.com/kemnaker-beberkan-daftar-kelompok-pekerja-yang-berhak-dapat-thr-siapa-saja-81388.html
http://www.celebrities.id/read/thr-identik-dengan-hari-raya-bagaimana-sejara-dan-siapa-pencetusnya-1t71Hq
http://www.celebrities.id/read/thr-identik-dengan-hari-raya-bagaimana-sejara-dan-siapa-pencetusnya-1t71Hq
http://www.celebrities.id/read/thr-identik-dengan-hari-raya-bagaimana-sejara-dan-siapa-pencetusnya-1t71Hq
http://www.celebrities.id/read/thr-identik-dengan-hari-raya-bagaimana-sejara-dan-siapa-pencetusnya-1t71Hq
http://www.celebrities.id/read/thr-identik-dengan-hari-raya-bagaimana-sejara-dan-siapa-pencetusnya-1t71Hq
http://www.celebrities.id/read/thr-identik-dengan-hari-raya-bagaimana-sejara-dan-siapa-pencetusnya-1t71Hq
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658. 18 

April 

2022 

Forkas Jawa Timur 

Sepakat Akan 

Bayar THR H-7 

Sebelum Lebaran 

Neutral Kempalan SURABAYA-KEMPALAN: Forum Komunikasi 

Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur sepakat 

akan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 

keagamaan tahun 2022 sesuai aturan 

pemerintah, yakni paling lambat H-7 sebelum 

lebaran. Hal itu disampaikan Ketua Umum 

Forkas Jawa Timur M Torino Junaedi kepada 

wartawan usai pengukuhan pengurus Forkas 

Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, 

Surabaya, Minggu (17/4). Menurut Torino, 

Forkas berkomitmen mendukung program 

Pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk 

pemulihan ekonomi di masa sulit, yakni di 

berbagai sektor perekonomian. "Forkas 

berkomitmen mendukung pemulihan ekonomi 

di Jawa Timur yang sudah mulai membaik. 

659. 18 

April 

2022 

Mengapresiasi 

Pemerintah 

Wajibkan 

Perusahaan Bayar 

THR 

Positive Beritajabar.id Perusahaan dibebankan kewajiban oleh 

Pemerintah untuk membayarkan secara penuh 

THR di tahun 2022 ini. Oleh karena itu 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan memberlakukan sejumlah 

pengawasan secara ketat melalui pembentukan 

Posko THR 2022. Ketegasan Pemerintah 

berusaha untuk menunjukkan bahwa sejatinya 

status dari pembayaran THR keagamaan itu 

adalah suatu kewajiban yang mutlak harus 

dilaksanakan oleh setiap perusahaan dan 

bukanlah merupakan pemberian hadiah yang 

sifatnya sukarela. Untuk itu Pemerintah juga 

akan terus melakukan berbagai pengecekan dan 

memastikan apabila semisal terdapat 

perusahaan yang beralasan kesulitan ekonomi 

sehingga tidak melunasi 100 persen THR kepada 

karyawan mereka. 

660. 18 

April 

2022 

BSU Belum Cair? 

Ternyata Begini 

Cara Cek Nama Via 

Login 

Kemnaker.go.id/ss

o.bpjsketenagakerj

aan.go.id 

Negative Tribun News 

Kaltim 

BSU belum cair? ternyata begini cara cek BLT Rp 

1 Juta dengan login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau 

kemnaker.go.id. Jangan sampai keliru! cara cek 

BLT Rp 1 Juta dengan login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau 

kemnaker.go.id ini sangat penting untuk 

diketahui. Cara cek penerima BLT subsidi gaji Rp 

1 juta, caranya sangat mudah, login di BPJSTKU 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Simak cara 

http://kempalan.com/2022/04/18/forkas-jatim-sepakat-akan-bayar-thr-h-7-sebelum-lebaran
http://kempalan.com/2022/04/18/forkas-jatim-sepakat-akan-bayar-thr-h-7-sebelum-lebaran
http://kempalan.com/2022/04/18/forkas-jatim-sepakat-akan-bayar-thr-h-7-sebelum-lebaran
http://kempalan.com/2022/04/18/forkas-jatim-sepakat-akan-bayar-thr-h-7-sebelum-lebaran
http://beritajabar.id/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://beritajabar.id/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://beritajabar.id/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://beritajabar.id/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://beritajabar.id/mengapresiasi-pemerintah-wajibkan-perusahaan-bayar-thr
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/18/bsu-belum-cair-ternyata-begini-cara-cek-nama-via-login-kemnakergoidssobpjsketenagakerjaangoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/18/bsu-belum-cair-ternyata-begini-cara-cek-nama-via-login-kemnakergoidssobpjsketenagakerjaangoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/18/bsu-belum-cair-ternyata-begini-cara-cek-nama-via-login-kemnakergoidssobpjsketenagakerjaangoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/18/bsu-belum-cair-ternyata-begini-cara-cek-nama-via-login-kemnakergoidssobpjsketenagakerjaangoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/18/bsu-belum-cair-ternyata-begini-cara-cek-nama-via-login-kemnakergoidssobpjsketenagakerjaangoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/18/bsu-belum-cair-ternyata-begini-cara-cek-nama-via-login-kemnakergoidssobpjsketenagakerjaangoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/18/bsu-belum-cair-ternyata-begini-cara-cek-nama-via-login-kemnakergoidssobpjsketenagakerjaangoid
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mudah mengecek penerima BLT BPJS 

Ketenagakerjaan dengan login 

bsu.kemnaker.go.id. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan 

segera menyalurkan program bantuan subsidi 

upah (BSU) atau subsidi gaji kepada para pekerja 

yang terdampak pandemi Covid-19. Itulah tadi 

info BSU terbaru dan cara cek BLT Rp 1 Juta 

dengan login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau 

kemnaker.go.id. IKUTI BERITA LAINNYA DI. 

Diperkirakan BSU ini mulai cair bertahap 

sebelum Lebaran. 

661. 18 

April 

2022 

Jadwal Pencairan 

BSU 2022? Begini 

Cara Cek Nama, 

Login 

sso.bpjsketenagake

rjaan.go.id/Kemnak

er.go.i 

Neutral Tribun News 

Kaltim 

Cara cek penerima BLT subsidi gaji Rp 1 juta, 

caranya sangat mudah, login di BPJSTKU 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Simak cara 

mudah mengecek penerima BLT BPJS 

Ketenagakerjaan dengan login 

bsu.kemnaker.go.id. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan 

segera menyalurkan program bantuan subsidi 

upah (BSU) atau subsidi gaji kepada para pekerja 

yang terdampak pandemi Covid-19. Cara Cek di 

Laman :. - Akses laman ;. - Jika belum memiliki 

akun, daftar akun terlebih dahulu;. Kapan BSU 

cair? begini cara cek BLT Rp 1 Juta dengan login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau 

kemnaker.go.id. Jangan sampai keliru! cara cek 

BLT Rp 1 Juta dengan login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau 

kemnaker.go.id ini sangat penting untuk 

diketahui. Diperkirakan BSU ini mulai cair 

bertahap sebelum Lebaran. 

662. 18 

April 

2022 

Pekerja Migran 

Asal Cianjur Hilang 

Kontak, Keluarga 

Berharap Segera 

Ditemukan - 

Cianjur Ekspres 

Neutral Cianjur.jabareks

pres.com 

Lina binti Ateng, Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

asal Kampung Cisuba RT 02/RW 04, Desa Muara 

Cikadu, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten 

Cianjur, dikabarkan hilang kontak selama 19 

tahun. Sementara itu, Ketua LSM Forum 

Perlindungan Migran Indonesia (FPMI) DPW 

Jawa Barat, Dhani Rahmad, membenarkan, 

adanya keluarga asal Kecamatan Sindangbarang, 

Kabupaten Cianjur yang mengadu perihal 

anaknya yang bernama Lina telah hilang kontak 

selama 19 tahun. Pihak keluarga berharap Lina 

yang bekerja di Riyadh, Arab Saudi segera 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/18/jadwal-pencairan-bsu-2022-begini-cara-cek-nama-login-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/18/jadwal-pencairan-bsu-2022-begini-cara-cek-nama-login-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/18/jadwal-pencairan-bsu-2022-begini-cara-cek-nama-login-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/18/jadwal-pencairan-bsu-2022-begini-cara-cek-nama-login-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/18/jadwal-pencairan-bsu-2022-begini-cara-cek-nama-login-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/18/jadwal-pencairan-bsu-2022-begini-cara-cek-nama-login-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/18/jadwal-pencairan-bsu-2022-begini-cara-cek-nama-login-ssobpjsketenagakerjaangoidkemnakergoi
http://cianjur.jabarekspres.com/2022/04/18/pekerja-migran-asal-cianjur-hilang-kontak-keluarga-berharap-segera-ditemukan
http://cianjur.jabarekspres.com/2022/04/18/pekerja-migran-asal-cianjur-hilang-kontak-keluarga-berharap-segera-ditemukan
http://cianjur.jabarekspres.com/2022/04/18/pekerja-migran-asal-cianjur-hilang-kontak-keluarga-berharap-segera-ditemukan
http://cianjur.jabarekspres.com/2022/04/18/pekerja-migran-asal-cianjur-hilang-kontak-keluarga-berharap-segera-ditemukan
http://cianjur.jabarekspres.com/2022/04/18/pekerja-migran-asal-cianjur-hilang-kontak-keluarga-berharap-segera-ditemukan
http://cianjur.jabarekspres.com/2022/04/18/pekerja-migran-asal-cianjur-hilang-kontak-keluarga-berharap-segera-ditemukan
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ditemukan. "Memberikan kabar pada tahun 

2009 karena akan pulang. 

663. 18 

April 

2022 

Punya Keluhan Soal 

THR? Adukan 

Kesini. 

Negative Bukamatanews.i

d 

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 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. 

664. 18 

April 

2022 

5 Fakta BLT Subsidi 

Gaji Cair, Jangan 

Kaget Rp1 Juta 

Masuk Rekening 

Sebelum Lebaran 

Positive Okezone Diharapkan seluruh BLT subsidi gaji Rp1 juta cair 

pada bulan ini atau sebelum Lebaran. Pekerja 

yang akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) atau BLT subsidi gaji Rp1 juta pada tahun 

ini. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta adalah 

pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta. BLT 

subsidi gaji bagi pekerja akan diberikan sebelum 

Lebaran. 

http://bukamatanews.id/read/2022/04/18/punya-keluhan-soal-thr-adukan-kesini
http://bukamatanews.id/read/2022/04/18/punya-keluhan-soal-thr-adukan-kesini
http://bukamatanews.id/read/2022/04/18/punya-keluhan-soal-thr-adukan-kesini
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/320/2580206/5-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-jangan-kaget-rp1-juta-masuk-rekening-sebelum-lebaran
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/320/2580206/5-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-jangan-kaget-rp1-juta-masuk-rekening-sebelum-lebaran
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/320/2580206/5-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-jangan-kaget-rp1-juta-masuk-rekening-sebelum-lebaran
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/320/2580206/5-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-jangan-kaget-rp1-juta-masuk-rekening-sebelum-lebaran
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/320/2580206/5-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-jangan-kaget-rp1-juta-masuk-rekening-sebelum-lebaran
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665. 18 

April 

2022 

Daftar Lengkap 

Pekerja yang 

Berhak dan Tidak 

Menerima THR 

Neutral Bukamatanews.i

d 

Pekerja yang Dirumahkan Selama sudah 

memiliki masa kerja sebulan atau lebih secara 

terus menerus dan masih memiliki hubungan 

kerja maka pengusaha wajib memberikan 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. Sementara 

itu, untuk mengedukasi masyarakat, Kemenaker 

melalui akun Instagram resminya @kemnaker 

menjelaskan jenis pekerja apa saja yang berhak 

terima THR dan tidak. Berikut daftar 

pekerja/buruh yang berhak dan tidak berhak 

mendapatkan THR melansir dari @Kemnaker, 

Minggu (17/4/2022). 

666. 18 

April 

2022 

Pekerja Wajib 

Tahu! Ini Fakta THR 

2022, Salah 

Satunya Dipotong 

Pajak 

Negative Kilat.com Artinya, apabila lebaran jatuh pada tanggal 2 

Mei 2022, maka THR wajib diberikan pada 25 

April 2022. Bahwa THR apabila melewati 

Penghasilan Tidak Kena Pajak maka akan 

dipotong PPh pasal 21-nya," ungkap akun 

tersebut. Selain itu, pemotongan juga 

tergantung pada besaran objek pajak yang 

dikenakan, pemotongan PPh 21 juga 

dipengaruhi oleh kepemilikan Nomor Pokok 

Wajib Pajak. 4. Pekerja dirumahkan dapat THR. 

667. 18 

April 

2022 

BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Masuk ke 

Rekening Sebelum 

Lebaran, Ini 

Faktanya 

Positive Okezone Pemerintah resmi mencairkan kembali BLT 

subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022. Ada sebanyak 8,8 juta pekerja dengan 

total anggaran Rp8,8 triliun yang akan menerima 

BLT subsidi gaji tersebut. Dirangkum Okezone, 

Senin (18/4/2022), ini fakta soal BLT subsidi gaji 

masuk rekening sebelum Lebaran:. 2. Pekerja 

yang Dapat BLT Subsidi Gaji. 

668. 18 

April 

2022 

Simulasi dan Cara 

Hitung Besaran 

Pajak THR 2022, 

Dipotong Berapa? 

Neutral Garuda-

news.com 

Lantas kira-kira berapa besaran pajak THR 

2022?. "THR apabila melewati Penghasilan Tidak 

Kena Pajak maka akan dipotong PPh pasal 21-

nya," demikian informasi dari Instagram 

@kemnaker dikutip detikcom, Jumat 

(15/4/2022). Lantas berapa besar pajak THR 

2022 yang harus dibayarkan?. Berikut simulasi 

besaran pajak THR 2022:. 

http://bukamatanews.id/read/2022/04/18/daftar-lengkap-pekerja-yang-berhak-dan-tidak-menerima-thr
http://bukamatanews.id/read/2022/04/18/daftar-lengkap-pekerja-yang-berhak-dan-tidak-menerima-thr
http://bukamatanews.id/read/2022/04/18/daftar-lengkap-pekerja-yang-berhak-dan-tidak-menerima-thr
http://bukamatanews.id/read/2022/04/18/daftar-lengkap-pekerja-yang-berhak-dan-tidak-menerima-thr
http://www.kilat.com/news/46011/pekerja-wajib-tahu-ini-fakta-thr-2022-salah-satunya-dipotong-pajak
http://www.kilat.com/news/46011/pekerja-wajib-tahu-ini-fakta-thr-2022-salah-satunya-dipotong-pajak
http://www.kilat.com/news/46011/pekerja-wajib-tahu-ini-fakta-thr-2022-salah-satunya-dipotong-pajak
http://www.kilat.com/news/46011/pekerja-wajib-tahu-ini-fakta-thr-2022-salah-satunya-dipotong-pajak
http://www.kilat.com/news/46011/pekerja-wajib-tahu-ini-fakta-thr-2022-salah-satunya-dipotong-pajak
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/622/2580403/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-ke-rekening-sebelum-lebaran-ini-faktanya
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/622/2580403/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-ke-rekening-sebelum-lebaran-ini-faktanya
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/622/2580403/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-ke-rekening-sebelum-lebaran-ini-faktanya
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/622/2580403/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-ke-rekening-sebelum-lebaran-ini-faktanya
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/622/2580403/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-ke-rekening-sebelum-lebaran-ini-faktanya
http://www.garuda-news.com/simulasi-dan-cara-hitung-besaran-pajak-thr-2022-dipotong-berapa-81602.html
http://www.garuda-news.com/simulasi-dan-cara-hitung-besaran-pajak-thr-2022-dipotong-berapa-81602.html
http://www.garuda-news.com/simulasi-dan-cara-hitung-besaran-pajak-thr-2022-dipotong-berapa-81602.html
http://www.garuda-news.com/simulasi-dan-cara-hitung-besaran-pajak-thr-2022-dipotong-berapa-81602.html
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669. 18 

April 

2022 

4 Cara Bijak 

Mengatur THR 

Positive Medcom.id Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hal yang 

tak terpisahkan dalam perayaan Idulfitri. 

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Permenaker 6/2016 

dan pasal 9 ayat (1) PP 36/2021, membayar THR 

adalah kewajiban setiap orang yang 

mempekerjakan orang lain dengan imbalan 

upah, baik itu berbentuk perusahaan, 

perorangan, yayasan, atau perkumpulan. THR 

yang diberikan bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam merayakan hari raya 

keagamaan. Yang perlu diperhatikan adalah 

ketika menerima hak dari THR, jangan lupa 

untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. 

670. 18 

April 

2022 

10 Fakta THR 2022, 

Pekerja 

Outsourcing dan 

Honorer 

Perhatikan! 

Neutral Liputan 6 6. Pekerja Honorer Dapat THR. 7. Pekerja 

Outsourcing Berhak Dapat THR. Hal tersebut 

tertuang dalam Surat Edaran Nomor 

M/6/HK.04/IV/2022 pada 6 April yang lalu, 

tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari 

raya Tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di 

perusahaan, yang mewajibkan pengusaha untuk 

memberi THR sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Menaker menegaskan, 

pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau 

buruh merupakan upaya untuk memenuhi 

kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya 

dalam merayakan hari raya keagamaan. 

671. 18 

April 

2022 

Sulitnya Pemulihan 

Ekonomi Rakyat 

Paska Pandemi 

Negative Koran Sulindo Pemulihan ekonomi akibat pembatasan sosial 

kala merebaknya pandemi diprediksi akan 

menemui jalan lebih panjang. Ekonomi rakyat 

masih terpukul akibat pandemi COVID-19. Hal 

itu mengingat apa yang tengah terjadi saat ini. 

Kenaikan harga-harga dapat menimbulkan 

dampak yang lebih panjang dan lebih dalam. 

672. 18 

April 

2022 

Ingatkan 

Pengusaha Bayar 

THR, Menaker: 

InsyaAllah Besar 

Pahala di Akhirat, 

Bisnis Jadi Berkah 

Positive Smol.id Agar keluarga pekerja nanti bisa buka puasa dan 

berlebaran dengan hidangan yang lebih baik," 

kata Menaker. Menurut Menaker, pengusaha 

atau pemilik perusahaan yang murah hati 

InsyaAllah akan mendapatkan pahala besar di 

akhirat nanti selain itu bisnis menjadi berkah 

karena didoakan terus oleh para pekerjanya. 

Bisnisnya pun bakal jadi berkah karena didoakan 

terus oleh pekerjanya," kata Menaker 

meningatkan lagi. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah kembali mengingatkan pengusaha dan 

http://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/lKYqYpQK-4-cara-bijak-mengatur-thr
http://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/lKYqYpQK-4-cara-bijak-mengatur-thr
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4940781/10-fakta-thr-2022-pekerja-outsourcing-dan-honorer-perhatikan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4940781/10-fakta-thr-2022-pekerja-outsourcing-dan-honorer-perhatikan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4940781/10-fakta-thr-2022-pekerja-outsourcing-dan-honorer-perhatikan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4940781/10-fakta-thr-2022-pekerja-outsourcing-dan-honorer-perhatikan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4940781/10-fakta-thr-2022-pekerja-outsourcing-dan-honorer-perhatikan
http://koransulindo.com/sulitnya-pemulihan-ekonomi-rakyat-paska-pandemi
http://koransulindo.com/sulitnya-pemulihan-ekonomi-rakyat-paska-pandemi
http://koransulindo.com/sulitnya-pemulihan-ekonomi-rakyat-paska-pandemi
http://www.smol.id/economy/pr-713223636/ingatkan-pengusaha-bayar-thr-menaker-insyaallah-besar-pahala-di-akhirat-bisnis-jadi-berkah
http://www.smol.id/economy/pr-713223636/ingatkan-pengusaha-bayar-thr-menaker-insyaallah-besar-pahala-di-akhirat-bisnis-jadi-berkah
http://www.smol.id/economy/pr-713223636/ingatkan-pengusaha-bayar-thr-menaker-insyaallah-besar-pahala-di-akhirat-bisnis-jadi-berkah
http://www.smol.id/economy/pr-713223636/ingatkan-pengusaha-bayar-thr-menaker-insyaallah-besar-pahala-di-akhirat-bisnis-jadi-berkah
http://www.smol.id/economy/pr-713223636/ingatkan-pengusaha-bayar-thr-menaker-insyaallah-besar-pahala-di-akhirat-bisnis-jadi-berkah
http://www.smol.id/economy/pr-713223636/ingatkan-pengusaha-bayar-thr-menaker-insyaallah-besar-pahala-di-akhirat-bisnis-jadi-berkah
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pemilik perusahaan segera membayarkan 

Tunjangan Hari Raya (THR) untuk karyawan 

paling telat tujuh hari sebelum lebaran. 

673. 18 

April 

2022 

Pengusaha di Jawa 

Timur Siap 

Bayarkan THR 

Pekerja H-7 

Lebaran 

Positive Sindo News Forum Komunikasi Pengusaha (Forkas) Jawa 

Timur (Jawa Timur), berkomitmen 

membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 

keagamaan tahun 2022 paling lambat H-7 

sebelum lebaran, sesuai aturan. Hal itu 

disampaikan Ketua Umum Forkas Jawa Timur M 

Torino Junaedi usai pelantikan pengurus Forkas 

Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, 

Surabaya, Minggu (17/4/2022). Pembina Forkas 

Jawa Timur yang juga Bos Maspion Group Alim 

Markus berjanji akan mencairkan THR di 

perusahaannya pada H-10 sebelum Lebaran. 

Sementara itu, Pemprov Jawa Timur melalui 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmingrasi 

(Disnakertrans) menyiapkan sebanyak 54 titik 

Posko Tunjangan Hari Raya THR Keagamaan. 

674. 18 

April 

2022 

4 Fakta BLT Subsidi 

Gaji Cair Sebelum 

Lebaran, Ini Tanda-

Tanda BSU Masuk 

Rekening 

Positive Fajar Sumbar JAKARTA- BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 akan menyasar 8,8 juta pekerja 

dengan total anggaran Rp8,8 triliun. BLT subsidi 

gaji Rp1 juta ditargetkan cair pada bulan ini atau 

sebelum Lebaran. Saat ini pemerintah masih 

mereview data penerima BLT subsidi gaji Rp1 

juta, sebagaimana dikutip Okezone.com. Berikut 

fakta BSU Rp1 juta cair sebelum Lebaran yang 

dirangkum di Jakarta, Minggu (17/4/2022). 1. 

Pekerja yang Layak Dapat BLT Subsidi Gaji. 

675. 18 

April 

2022 

Jangan Lupa! 3 BLT 

Hampir Rp2 Juta 

Masuk Kantong 

Sebelum Lebaran 

Positive Okezone Ada sebanyak tiga bantuan langsung tunai (BLT) 

telah dicairkan pemerintah dalam berbagai 

macam program sebelum Lebaran 2022. 3. BLT 

Minyak Goreng. Untuk tiga BLT tersebut terdiri 

dari BLT UMKM, BLT subsidi upah, dan BLT 

minyak goreng. Dirangkum Okezone, Senin 

(18/4/2022), begini cara untuk cek penerima tiga 

BLT tersebut:. 

676. 18 

April 

2022 

Apakah Kamu 

Termasuk 

Penerima BSU 

2022? Begini Cara 

Neutral Tribun Wow 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. 

http://daerah.sindonews.com/read/746139/704/pengusaha-di-jawa-timur-siap-bayarkan-thr-pekerja-h-7-lebaran-1650240281
http://daerah.sindonews.com/read/746139/704/pengusaha-di-jawa-timur-siap-bayarkan-thr-pekerja-h-7-lebaran-1650240281
http://daerah.sindonews.com/read/746139/704/pengusaha-di-jawa-timur-siap-bayarkan-thr-pekerja-h-7-lebaran-1650240281
http://daerah.sindonews.com/read/746139/704/pengusaha-di-jawa-timur-siap-bayarkan-thr-pekerja-h-7-lebaran-1650240281
http://daerah.sindonews.com/read/746139/704/pengusaha-di-jawa-timur-siap-bayarkan-thr-pekerja-h-7-lebaran-1650240281
http://www.fajarsumbar.com/2022/04/4-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-sebelum.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/04/4-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-sebelum.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/04/4-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-sebelum.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/04/4-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-sebelum.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/04/4-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-sebelum.html
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/622/2580434/jangan-lupa-3-blt-hampir-rp2-juta-masuk-kantong-sebelum-lebaran
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/622/2580434/jangan-lupa-3-blt-hampir-rp2-juta-masuk-kantong-sebelum-lebaran
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/622/2580434/jangan-lupa-3-blt-hampir-rp2-juta-masuk-kantong-sebelum-lebaran
http://economy.okezone.com/read/2022/04/17/622/2580434/jangan-lupa-3-blt-hampir-rp2-juta-masuk-kantong-sebelum-lebaran
http://wow.tribunnews.com/2022/04/18/apakah-kamu-termasuk-penerima-bsu-2022-begini-cara-mengecek-dan-syaratnya
http://wow.tribunnews.com/2022/04/18/apakah-kamu-termasuk-penerima-bsu-2022-begini-cara-mengecek-dan-syaratnya
http://wow.tribunnews.com/2022/04/18/apakah-kamu-termasuk-penerima-bsu-2022-begini-cara-mengecek-dan-syaratnya
http://wow.tribunnews.com/2022/04/18/apakah-kamu-termasuk-penerima-bsu-2022-begini-cara-mengecek-dan-syaratnya
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Mengecek dan 

Syaratnya 

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. 

677. 18 

April 

2022 

4 Fakta BLT Subsidi 

Gaji Cair Sebelum 

Lebaran, Ini Tanda-

Tanda BSU Masuk 

Rekening 

Positive Fajar Harapan Saat ini pemerintah masih mereview data 

penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta, sebagaimana 

dikutip Okezone.com. Berikut fakta BSU Rp1 juta 

cair sebelum Lebaran yang dirangkum di Jakarta, 

Minggu (17/4/2022). Pekerja yang akan 

mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau 

BLT subsidi gaji Rp1 juta pada tahun ini. - atau 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan 

menyasar 8,8 juta pekerja dengan total 

anggaran Rp8,8 triliun. BLT subsidi gaji Rp1 juta 

akan langsung ditransfer ke pemilik 4 rekening 

ini. 

678. 18 

April 

2022 

Kemnaker 

Beberkan Daftar 

Kelompok Pekerja 

yang Berhak Dapat 

THR, Siapa Saja? 

Neutral Tempo.co Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker 

melalu akun Instagram resminya @kemnaker 

membeberkan kelompok pekerja apa saja yang 

berhak menerima tunjangan hari raya atau THR 

atau tidak. 1. Pekerja PKWTT yang Di-PHK. 

Pekerja/buruh PKWTT yang telah di-PHK oleh 

pengusaha terhitung sejak H-30 hari sebelum 

hari raya keagamaan tetap berhak mendapatkan 

THR. 2. Pekerja/buruh yang Dipindah ke 

Perusahaan Lain. 

679. 18 

April 

2022 

Seluk Beluk Tiga 

Huruf yang Paling 

Ditunggu 

Kemunculannya 

Menjelang 

Lebaran, THR 

Neutral Voi Selain itu THR yang harus dibayarkan 

perusahaan kepada karyawan tidak dapat 

dilakukan bertahap atau cicilan, demikian 

kepastian yang diberikan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker). Untuk 

mengantisipasi pelanggaran THR oleh 

perusahaan, Kemenaker juga telah membentuk 

Posko THR 2022 yang dapat diakses secara 

virtual. Kemenaker juga mendorong setiap 

provinsi untuk membentuk Posko THR yang 

terintegrasi di situs poskothr.kemnaker. Dalam 

edaran tersebut tertulis, pembayaran THR jelang 

Idul Fitri tahun ini harus dibayarkan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan paling 

lambat tujuh hari sebelum Lebaran. Perusahaan 

http://wow.tribunnews.com/2022/04/18/apakah-kamu-termasuk-penerima-bsu-2022-begini-cara-mengecek-dan-syaratnya
http://wow.tribunnews.com/2022/04/18/apakah-kamu-termasuk-penerima-bsu-2022-begini-cara-mengecek-dan-syaratnya
http://www.fajarharapan.id/2022/04/4-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-sebelum.html
http://www.fajarharapan.id/2022/04/4-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-sebelum.html
http://www.fajarharapan.id/2022/04/4-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-sebelum.html
http://www.fajarharapan.id/2022/04/4-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-sebelum.html
http://www.fajarharapan.id/2022/04/4-fakta-blt-subsidi-gaji-cair-sebelum.html
http://bisnis.tempo.co/read/1583164/kemnaker-beberkan-daftar-kelompok-pekerja-yang-berhak-dapat-thr-siapa-saja
http://bisnis.tempo.co/read/1583164/kemnaker-beberkan-daftar-kelompok-pekerja-yang-berhak-dapat-thr-siapa-saja
http://bisnis.tempo.co/read/1583164/kemnaker-beberkan-daftar-kelompok-pekerja-yang-berhak-dapat-thr-siapa-saja
http://bisnis.tempo.co/read/1583164/kemnaker-beberkan-daftar-kelompok-pekerja-yang-berhak-dapat-thr-siapa-saja
http://bisnis.tempo.co/read/1583164/kemnaker-beberkan-daftar-kelompok-pekerja-yang-berhak-dapat-thr-siapa-saja
http://voi.id/bernas/158565/seluk-beluk-tiga-huruf-yang-paling-ditunggu-kemunculannya-menjelang-lebaran-thr
http://voi.id/bernas/158565/seluk-beluk-tiga-huruf-yang-paling-ditunggu-kemunculannya-menjelang-lebaran-thr
http://voi.id/bernas/158565/seluk-beluk-tiga-huruf-yang-paling-ditunggu-kemunculannya-menjelang-lebaran-thr
http://voi.id/bernas/158565/seluk-beluk-tiga-huruf-yang-paling-ditunggu-kemunculannya-menjelang-lebaran-thr
http://voi.id/bernas/158565/seluk-beluk-tiga-huruf-yang-paling-ditunggu-kemunculannya-menjelang-lebaran-thr
http://voi.id/bernas/158565/seluk-beluk-tiga-huruf-yang-paling-ditunggu-kemunculannya-menjelang-lebaran-thr
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yang terlambat melakukan pembayaran THR 

akan menerima konsekuensi seperti yang 

tertuang dalam PP Nomor 36 tahun 2021 

tentang pengupahan. 

680. 18 

April 

2022 

Pengusaha di Jawa 

Timur Siap 

Bayarkan THR 

Pekerja H-7 

Lebaran 

Positive Idn Pos Pengusaha di Jawa Timur hendak membayarkan 

THR sesuai aturan pada H-7 

lebaran.Foto/ilustrasi. SURABAYA- Forum 

Komunikasi Pengusaha Jawa Timur (Jawa Timur), 

berkomitmen membayarkan Tunjangan Hari 

Raya keagamaan Tahun 2022 paling lambat H-7 

sebelum lebaran, sesuai aturan. Hal itu 

disampaikan Pimpinan Umum Forkas Jawa Timur 

M Torino Junaedi Setelah pelantikan pengurus 

Forkas Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, 

Surabaya, Hari Minggu (17/4/2022). Pembina 

Forkas Jawa Timur yg serta Bos Maspion Group 

Alim Markus berjanji hendak mencairkan THR di 

perusahaannya pada H-10 sebelum Lebaran. 

681. 18 

April 

2022 

Ketahui Jadwal THR 

Cair: ASN H-10 

Lebaran, Pekerja 

Swasta H-7 

Neutral Kontan Perlu diketahui, THR untuk ASN, TNI, Polri, 

pensiunan, dan pejabat negara diberikan pada 

H-10 Lebaran 2022. Menkeu Sri Mulyani bilang, 

pemberian THR bagi ASN merupakan wujud 

penghargaan atas kontribusi dan pengabdian 

aparatur negara dan daerah, pensiunan, 

penerima pensiun, dan penerima tunjangan 

dalam menangani pandemi dengan 

melaksanakan pelayanan masyarakat. Aturan 

mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) telah 

diterbitkan oleh Pemerintah melalui 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

Sementara, dari sisi Kemenkeu, menetapkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 

2022 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga 

Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, 

Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 

Tahun 2022. 

682. 18 

April 

2022 

Bentuk Posko 

Pengaduan 

Negative Suara Ntb Kepala Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara 

Barat I Gede Putu Aryadi mengatakan, fungsi 

Posko THR selain sebagai tempat pengaduan, 

juga sebagai tempat konsultasi perusahaan 

maupun karyawan perusahaan terkait dengan 

perhitungan THR pada lebaran Idul Fitri tahun 

ini. DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

http://www.idnpos.com/terbaru/pengusaha-di-jawa-timur-siap-bayarkan-thr-pekerja-h-7-lebaran
http://www.idnpos.com/terbaru/pengusaha-di-jawa-timur-siap-bayarkan-thr-pekerja-h-7-lebaran
http://www.idnpos.com/terbaru/pengusaha-di-jawa-timur-siap-bayarkan-thr-pekerja-h-7-lebaran
http://www.idnpos.com/terbaru/pengusaha-di-jawa-timur-siap-bayarkan-thr-pekerja-h-7-lebaran
http://www.idnpos.com/terbaru/pengusaha-di-jawa-timur-siap-bayarkan-thr-pekerja-h-7-lebaran
http://nasional.kontan.co.id/news/ketahui-jadwal-thr-cair-asn-h-10-lebaran-pekerja-swasta-h-7
http://nasional.kontan.co.id/news/ketahui-jadwal-thr-cair-asn-h-10-lebaran-pekerja-swasta-h-7
http://nasional.kontan.co.id/news/ketahui-jadwal-thr-cair-asn-h-10-lebaran-pekerja-swasta-h-7
http://nasional.kontan.co.id/news/ketahui-jadwal-thr-cair-asn-h-10-lebaran-pekerja-swasta-h-7
http://www.suarantb.com/bentuk-posko-pengaduan
http://www.suarantb.com/bentuk-posko-pengaduan
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(Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat 

telah membentuk posko pengaduan Tunjangan 

Hari Raya (THR) Lebaran Idul Fitri 2022. "Di 

Disnaker sendiri saat ini sudah terbentuk posko 

pengaduan dan layanan konsultasi teknis, baik 

bagi perusahaan dan pekerja yang belum 

paham," kata I Gede Putu Aryadi kepada Suara 

Nusa Tenggara Barat akhir pekan kemarin. Ia 

mengatakan, jumlah perusahaan di Nusa 

Tenggara Barat yang terdaftar di WLKP online 

sekitar 2.700 perusahaan. 

683. 18 

April 

2022 

Forkas Jawa Timur 

Kawal Pembayaran 

THR 

Neutral Harianbangsa.ne

t 

Surabaya, HB.net- Ketua Umum Forum 

Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa 

Timur M Torino Junaedi komitmen 

membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi 

karyawannya di H-7 Lebaran. Itu disampaikan, 

usai Pengukuhan Pengurus Forkas Jawa Timur, di 

Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu 

(17/4/2022). Forkas berkomitmen mendukung 

program Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, 

untuk pemulihan ekonomi di masa sulit, yakni di 

berbagai sektor perekonomian. "Forkas 

berkomitmen mendukung pemulihan ekonomi 

di Jawa Timur yang sudah mulai membaik. 

684. 18 

April 

2022 

THR Bermasalah? 

Ini Cara Mudah 

Lapor via 

WhatsApp 

Negative Surya Com pada artikel Cara Lapor Masalah THR di 

Posko THR 2022 via WhatsApp. Ini cara lapor ke 

Posko THR 2022 via. Untuk selengkapnya berikut 

ini cara lapor masalah THR via WhatsApp. 

Sehingga saat pertama kali menghubungi call 

center via WhatsApp, pelapor diharapkan 

bersabar menunggu balasan oleh admin 

WhatsApp Posko THR Kemenaker. 

685. 18 

April 

2022 

THR ASN Cair H-10 

Lebaran & Pekerja 

H-7: Ini Sanksi 

Menanti 

Pengusaha yang 

Tak Bayar THR 

Negative Tribun Sulbar Aturan terkait dengan Tunjangan Hari Raya 

(THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 

pekerja telah resmi ditetapkan. Pemberian THR 

kepada ASN ini adalah wujud apresiasi atas 

kontribusi dan pengabdian ASN, pensiunan, 

penerima pensiun, dan penerima tunjangan 

dalam menangani pandemi dengan 

melaksanakan pelayanan masyarakat. Dirinya 

menyampaikan bahwa pemberian THR kepada 

ASN, TNI, Polri, pensiunan, dan pejabat negara 

diberikan pada H-10 Lebaran 2022. Pihak 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah 

http://harianbangsa.net/forkas-jatim-kawal-pembayaran-thr
http://harianbangsa.net/forkas-jatim-kawal-pembayaran-thr
http://harianbangsa.net/forkas-jatim-kawal-pembayaran-thr
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/18/thr-bermasalah-ini-cara-mudah-lapor-via-whatsapp
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/18/thr-bermasalah-ini-cara-mudah-lapor-via-whatsapp
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/18/thr-bermasalah-ini-cara-mudah-lapor-via-whatsapp
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/18/thr-bermasalah-ini-cara-mudah-lapor-via-whatsapp
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/18/thr-asn-cair-h-10-lebaran-pekerja-h-7-ini-sanksi-menanti-pengusaha-yang-tak-bayar-thr
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/18/thr-asn-cair-h-10-lebaran-pekerja-h-7-ini-sanksi-menanti-pengusaha-yang-tak-bayar-thr
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/18/thr-asn-cair-h-10-lebaran-pekerja-h-7-ini-sanksi-menanti-pengusaha-yang-tak-bayar-thr
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/18/thr-asn-cair-h-10-lebaran-pekerja-h-7-ini-sanksi-menanti-pengusaha-yang-tak-bayar-thr
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/18/thr-asn-cair-h-10-lebaran-pekerja-h-7-ini-sanksi-menanti-pengusaha-yang-tak-bayar-thr
http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/18/thr-asn-cair-h-10-lebaran-pekerja-h-7-ini-sanksi-menanti-pengusaha-yang-tak-bayar-thr
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menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP ) Nomor 

16 Tahun 2022 tentang Pemberian THR dan Gaji 

Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, 

Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima 

Tunjangan Tahun 2022. 

686. 18 

April 

2022 

Hasil Kartu Prakerja 

Gelombang 26 

Segera 

Diumumkan, Ini 

Sederet Platform 

untuk Beli 

Pelatihan 

Neutral Tribun News 

Jakarta 

Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 

26 telah ditutup, berikut sederet rekomendasi 

platform untuk beli pelatihan. 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. 

  

http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/18/hasil-kartu-prakerja-gelombang-26-segera-diumumkan-ini-sederet-platform-untuk-beli-pelatihan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/18/hasil-kartu-prakerja-gelombang-26-segera-diumumkan-ini-sederet-platform-untuk-beli-pelatihan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/18/hasil-kartu-prakerja-gelombang-26-segera-diumumkan-ini-sederet-platform-untuk-beli-pelatihan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/18/hasil-kartu-prakerja-gelombang-26-segera-diumumkan-ini-sederet-platform-untuk-beli-pelatihan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/18/hasil-kartu-prakerja-gelombang-26-segera-diumumkan-ini-sederet-platform-untuk-beli-pelatihan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/18/hasil-kartu-prakerja-gelombang-26-segera-diumumkan-ini-sederet-platform-untuk-beli-pelatihan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/18/hasil-kartu-prakerja-gelombang-26-segera-diumumkan-ini-sederet-platform-untuk-beli-pelatihan


 

291 

 

Title Masalah Soal Pembayaran THR? Jangan Takut, 

Laporkan Saja ke Sini 

Author Emil Rusmawansyah 

Media Satukan Indonesia Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.satukanindonesia.com/masalah-soal-pembayaran-thr-jangan-takut-laporkan-

saja-ke-sini 

Summary Com- 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 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. 

 

 

 

 Jakarta, SatukanIndonesia. Com - 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 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 
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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. 
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Title Pengusaha Tidak Bayar THR, Laporkan ke Serikat Buruh 

Nasional 

Author Taufik El Hida 

Media Mata Kalteng Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.matakalteng.com/news/2022/04/14/pengusaha-tidak-bayar-thr-laporkan-ke-

serikat-buruh-nasional 

Summary Presiden Serikat Buruh Nasional (SBN) Karliansyah menegaskan, bagi karyawan yang 

perusahaannya tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bisa dilaporkan kepada 

pihaknya sebagaimana fungsi lembaga dalam mengayomi para buruh. Ini juga sudah 

ditegaskan pemerintah 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," tegasnya. Kalaupun 

perusahaan kesusahan hingga tidak bisa bayar THR, itu juga ada alurnya harus melapor ke 

pemerintah daerah melalui dinas teknis," tegasnya. Pihaknya akan berusaha memfasilitasi 

dan membicarakan kepada perusahaan yang bersangkutan. 

 

 

 

Presiden Serikat Buruh Nasional (SBN) Karliansyah menegaskan, bagi karyawan yang perusahaannya 

tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bisa dilaporkan kepada pihaknya sebagaimana fungsi 

lembaga dalam mengayomi para buruh.Dikatakannya, karyawan yang THR nya belum dibayarkan bisa 

menghubungi dirinya via telepon dengan nomor 0812-5081-0926. Pihaknya akan berusaha memfasilitasi 

dan membicarakan kepada perusahaan yang bersangkutan. Karena sesuai peraturan yang berlaku, 

perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat satu minggu sebelum lebaran."SBN ini baru lahir dan 

dipimpin anak dayak Kalimantan Tengah (Kalimantan Tengah) kelahiran Sampit yakni saya sendiri sebagai 

presidennya. Sekarang sudah punya kantor di Palangkaraya Km 3,5 atau berdekatan dengan Polres 

Palangkaraya. Bagi buruh yang ingin dilindungi haknya bisa menghubungi saya atau datang langsung ke 

kantor SBN," kata Karliansyah yang juga aktivis aktif di Kalimantan Tengah ini, Kamis 14 April 2022.Apalagi 

ujarnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mewajibkan setiap perusahaan membayarkan 

tunjangan hari raya (THR) Lebaran tahun 2022 kepada semua pekerja. Baik karyawan tetap maupun 

pekerja kontrak, outsourcing, dan lain lain wajib mendapatkan THR Lebaran tahun 2022."Kami meminta 

agar para pemberi kerja memberikan THR Tahun 2022 secara kontan kepada pekerja/buruh. Ini juga 



 

294 

 

sudah ditegaskan pemerintah 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," tegasnya.Ia juga mengingatkan, agar perusahaan tidak 

main-main dengan hak karyawan yakni THR sebagai kewajiban dari pengusaha. Terlebih di tahun ini 

besaran THR sudah dikembalikan oleh pemerintah yakni satu bulan gaji karyawan yang 

bersangkutan."Kami harap semua perusahaan mematuhi aturan yang ada, jangan sampai kami 

menemukan ada yang tidak menbayar THR atau pembayarannya ditunda. Kalaupun perusahaan 

kesusahan hingga tidak bisa bayar THR, itu juga ada alurnya harus melapor ke pemerintah daerah melalui 

dinas teknis," tegasnya.(dia/matakalteng.com)Reproduction and distribution of 

https://www.matakalteng.com/?p=74984 content to other sites is prohibited without permission.More 

information, please contact us.Apa komentar Anda? 
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Title Pekerja di Sragen Bisa Bernapas Lega, Hampir Semua Perusahaan 

Sudah Komitmen Bayar THR Tepat Waktu 

Author _noname 

Media Tribun News Solo Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://solo.tribunnews.com/2022/04/14/pekerja-di-sragen-bisa-bernapas-lega-hampir-

semua-perusahaan-sudah-komitmen-bayar-thr-tepat-waktu 

Summary Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sragen mendatangi beberapa perusahaan di 

Kabupaten Sragen terkait pembayaran tunjangan hari raya atau THR 2022, pada Rabu 

(13/4/2022). Mereka melakukan inspeksi mendadak atau sidaj di dua perusahaan, yakni RS 

PKU Muhammadiyah Sragen dan PT Kenaria Kemilau Warna Ceria Sragen. Jumlah karyawan 

di RS PKU Muhammadiyah Sragen total terdapat 215 orang, di mana 80 orang di antaranya 

merupakan pegawai tetap. Komitmen untuk pembayaran THR tanpa dicicil juga disampaikan 

bagian Personalia dan Umum PT Kenaria (Kemilau Warna Ceria) Sragen, Suwardi. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sragen mendatangi beberapa perusahaan di Kabupaten Sragen 

terkait pembayaran tunjangan hari raya atau THR 2022, pada Rabu (13/4/2022).Mereka melakukan 

inspeksi mendadak atau sidaj di dua perusahaan, yakni RS PKU Muhammadiyah Sragen dan PT Kenaria 

Kemilau Warna Ceria Sragen.Kedua perusahaan itu sepakat untuk membayar THR karyawannya sebelum 

batas waktu yang telah ditentukan.Kepala Keuangan RS PKU Muhammadiyah, Dian, mengatakan THR 

akan dibayarkan pada tanggal 18 April 2022 mendatang."Tanggal 18 kami keluarkan, bulan kemarin 

sudah kita sisihkan, jenisnya gaji pokok dan tunjangan," ujarnya kepada TribunSolo.com, Rabu 

(13/4/2022).Jumlah karyawan di RS PKU Muhammadiyah Sragen total terdapat 215 orang, di mana 80 

orang di antaranya merupakan pegawai tetap.Lanjut Dian, perbedaan pembayaran THR sesuai dengan 

komponen gaji yang telah ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja."Untuk perbedaan sesuai komponen 

gaji, satu kali gaji apabila dia sudah bekerja lebih dari 12 bulan, dan proporsional apabila dia kurang dari 

setahun," jelasnya.Komitmen untuk pembayaran THR tanpa dicicil juga disampaikan bagian Personalia 

dan Umum PT Kenaria (Kemilau Warna Ceria) Sragen, Suwardi."Untuk urusan THR, sejak dulu kami belum 

pernah dicicil, bahkan ditahun 2020-2021 kemarin, disini THRnya tahun ini dikasihkan tanggal 22 April," 

jelas Suwardi.Lanjutnya, tak hanya THR, bagi karyawan yang berprestasi juga akan mendapat tambahan 

bonus dari direktur utama atas dedikasi mereka.Bagi karyawan yang masuk saat hari libur nanti, tetap 
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akan diberikan gaji pengganti sesuai dengan peraturan yang berlaku."Di sini libur lebaran mulai dari 29 

April sampai 9 Mei, bagi karyawan yang tidak libur, tetap akan diberikan gaji pengganti, seperti satpam," 

terangnya.Di PT Kenaria sendiri terdapat 530 karyawan, dengan karyawan tetap sebanyak 156 orang 

tanpa ada tenaga outsourcing atau buruh harian lepas.Pemberian THR sesuai dengan peraturan 

pemerintah, yakni satu kali pendapatan untuk karyawan yang sudah bekerja di atas 12 bulan, dan 

proporsional bagi karyawan yang bekerja belum genap satu tahun.Kepala Disnaker Sragen, Muh Yulianto, 

mengatakan secara umum perusahaan di Kabupaten Sragen sepakat untuk membayar THR tanpa 

dicicil."Hasilnya secara umum, tadi juga berbincang dengan ketua apindo Sragen sepakat untuk 

membayar THR tanpa dicicil," jelasnya.Namun, ia tidak menampik masih ada perusahaan di Sragen yang 

masih ragu untuk melakukan pembayaran THR secara penuh.Namun, ia akan terus melakukan 

monitoring agar para karyawan bisa mendapatkan haknya pada hari raya nanti."Kecuali satu perusahaan 

yang masih ragu-ragu, sudah koordinasi dan mempertimbangkan memberikan THR sesuai dengan 

aturan," kata Muh Yulianto."Ini nanti beberapa hari masih kita lakukan monitoring, kita juga akan 

memantau perkembangannya," jelasnya.Serikat Buruh di Sragen Temukan Ada Perusahaan yang Berikan 

THR Karyawan dengan MenyicilFenomena 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."Sementara yang sudah terdeteksi ada satu 

perusahaan (yang akan membayar THR karyawan dengan mencicil)," katanya kepada TribunSolo.com, 

Rabu (13/4/2022).Lanjutnya, saat ini pihak buruh masih terus melakukan pembicaraan dan negoisasi 

dengan pihak perusahaan, agar mereka bisa mendapatkan hak sebagaimana mestinya.Meski begitu, 

pihak buruh tetap menuntut agar perusahaan yang dimaksud bisa menjalankan peraturan SE 

terbaru."Tapi, dari pihak serikat buruh atau buruh terap mendorong agar perusahaan bisa melaksanakan 

aturan dan SE menaker," jelasnya.Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo) Sragen, Suwardi.Menurut Suwardi memang masih ada satu perusahaan 

yang masih ragu untuk membayarkan THR secara penuh."Hampir semua komitmen untuk membayar full 

sesuai dengan peraturan, tapi memang masih ada satu yang masih ragu," kata Suwardi, Rabu 

(13/4/2022)."Perusahaan itu sudah mulai melangkah pasca pandemi ini, tapi masih tertatih-tatih, tapi 

tetap kita dorong untuk bisa membayar THR sebagaimana peraturan yang berlaku," tambahnya.Sebagai 

ketua Apindo, Suwardi tetap mengimbau kepada pengusaha di Kabupaten Sragen dalam hal pembayaran 

THR untuk tidak dicicil."Kalau intinya kita mengimbau untuk satu kali gaji jika itu karyawan yang sudah 

bekerja diatas 12 bulan, dan tidak dicicil," terangnya.Menurut pengamatannya, saat ini beberapa 

perusahaan di Kabupaten Sragen yang sempat seret selama pandemi, kini sudah mulai berjalan normal 

kembali.Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Muh Yulianto akan terus memonitoring 

perusahaan tersebut."Nanti kita pantau terus, dengan memberi pendekatan, mestinya yang lain 

memberi, perusahaan tersebut juga bisa memberi THR sebagaimana mestinya, kita akan dorong terus," 

kata Muh Yulianto. 
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Title Tak Mampu Bayar THR Perusahaan Diinvestigasi, Distransnaker 

Kukar Siapkan Posko Pengaduan - MEDIA KALTIM 

Author Custom Css 

Media Mediakaltim.com Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://mediakaltim.com/tak-mampu-bayar-thr-perusahaan-diinvestigasi-distransnaker-

kukar-siapkan-posko-pengaduan 

Summary Selain itu, Distransnaker Kukar akan menyurati seluruh perusahaan yang ada di wilayah 

Kukar, terkait aturan pembayaran THR bagi karyawan dan buruhnya. "Sudah disiapkan 

poskonya Insya Allah, di Distransnaker Kukar," ungkap Kepala Distransnaker Kukar, Akhmad 

Hardi Dwi Putra pada mediakaltim.com, Kamis (14/4/2022). Untuk memastikan pekerja dan 

buruh di Kutai Kartanegara (Kukar) menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada Idulfitri 1443 

Hijriah, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar akan membuka posko 

pengaduan. Posko tersebut rencananya dibuka selama 14 hari, yakni H-7 sebelum dan H 7 

Idulfitri. 

 

 

 

 Untuk memastikan pekerja dan buruh di Kutai Kartanegara (Kukar) menerima Tunjangan Hari Raya (THR) 

pada Idulfitri 1443 Hijriah, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar akan membuka 

posko pengaduan.Posko tersebut rencananya dibuka selama 14 hari, yakni H-7 sebelum dan H 7 Idulfitri. 

Selain itu, Distransnaker Kukar akan menyurati seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kukar, terkait 

aturan pembayaran THR bagi karyawan dan buruhnya."Sudah disiapkan poskonya Insya Allah, di 

Distransnaker Kukar," ungkap Kepala Distransnaker Kukar, Akhmad Hardi Dwi Putra pada 

mediakaltim.com, Kamis (14/4/2022).Akhmad Hardi mengharapkan tiap perusahaan mematuhi aturan 

yang sudah dikeluarkan melalui Surat Edaran Kemenaker No M/1/HK.04/VI/2022, tentang pelaksanaan 

pemberian THR keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.Aturan itu menyebutkan 

paling lambat sudah memberikan hak para karyawan dan buruh, sepekan sebelum Idulfitri 1443 Hijriah, 

yang diperkirakan jatuh pada 2 Mei 2022. Jika tidak diberikan, bisa dilakukan penindakan kepada 

perusahaan berupa sanksi kepatuhan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.Investigasi pun akan 

dilakukan, kepada perusahaan yang mengaku tidak mampu membayar THR. Pihaknya akan memastikan 

jika itu bukan akal-akalan dari perusahaan yang enggan membayar kewajibannya tersebut. "Yang jelas 

akan kita investigasi jika ada hal itu," tutup Hardi. 
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Title Kawal THR, Kemnaker Sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan THR Author _noname 

Media Ekonomi Mikro Indo Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://ekonomikro.com/id/ekonomi/read/3237/kawal-thr--kemnaker-sosialisasi-aplikasi-

posko-pengaduan-thr 

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi aplikasi Posko 

Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal pelaksanaan pembayaran THR 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 prifasi 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 web ini kata Haiyani, tidak hanya menjadi 

sarana bagi pekerja/buruh untuk mengadukan permasalahan THR. 

 

 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi aplikasi Posko Pengaduan THR 

Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal pelaksanaan pembayaran THR 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 prifasi 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 
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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.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."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," kata Haiyani Rumondang.Reporter : Anhar Rizki 

Affandi 
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Title THR 2022 Kena Pajak Enggak Sih? Ini Jawabannya Author Maulandy Rizki Bayu 

Kencana 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/4938540/thr-2022-kena-pajak-enggak-sih-ini-

jawabannya 

Summary Bahwa THR apagila melewati Penghasilan Tidak Kena Pajak maka akan dipotong PPh pasal 

21-nya," ungkap akun tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mewajibkan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 7 hari sebelum 

Lebaran 2022 yang diatur melalui surat edaran Nomor M/1/HK.04/IV/2022. Pemberian 

Tunjangan Hari Raya atau THR bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi 

kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Tapi 

apakah THR 2022 yang diterima pekerja ikut dikenakan pajak?. Kementerian 

Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 7 hari 

sebelum Lebaran 2022 yang diatur melalui surat edaran Nomor M/1/HK.04/IV/2022. 

Pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk 

memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya 

keagamaan. 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan perusahaan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) 7 hari sebelum Lebaran 2022 yang diatur melalui surat edaran Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022.Pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR bagi pekerja/buruh merupakan upaya 

untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.THR 

Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus 

menerus atau lebih. THR diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan 

pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.Tapi 

apakah THR 2022 yang diterima pekerja ikut dikenakan pajak?Dikutip dari akun Instagram resminya 

@kemnaker, Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan, THR termasuk pendapatan pekerja/buruh 

sekaligus objek pajak penghasilan (PPh 21) khususnya bagi wajib pajak orang pribadi.Pemotongan PPh 

21 atas gaji, THR dan bonus untuk setiap pekerja tidak sama."Perlu dicatat ya Rekanaker! Bahwa THR 

apagila melewati Penghasilan Tidak Kena Pajak maka akan dipotong PPh pasal 21-nya," ungkap akun 

tersebut.Disamping tergantung pada besaran objek pajak yang dikenakan, pemotongan PPh 21 juga 

dipengaruhi oleh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak.Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan 

perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 7 hari sebelum Lebaran 2022 yang diatur melalui surat 

edaran Nomor M/1/HK.04/IV/2022.Pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR bagi pekerja/buruh 

merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari 

raya keagamaan.THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 

bulan secara terus menerus atau lebih. THR diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan 

kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu 

tertentu.Lalu berapa besaran THR?Besaran THR Keagamaan diberikan bagi pekerja/buruh yang telah 

mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan 

upah.Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 
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12 (dua belas) bulan, maka THR Lebaran diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yaitu 

masa kerja:12 x 1 bulan upah.Aturan itu mengatur, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan 

perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung dengan cara, pekerja/buruh yang telah 

mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rala-rala upah yang 

diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan."Pekerja/buruh yang mempunyai masa 

kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang 

diterima tiap bulan selama masa kerja," demikian dikutip dari aturan tersebut.Bagi pekerja/buruh yang 

upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 

bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.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 maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada 

pekerja/buruh sesuaidengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau 

kebiasaan yang telah dilakukan.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menegaskan 

pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

pengusaha kepada pekerja atau buruh."THR keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib 

dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya 

keagamaan," kata Menaker dalam konferensi pers peluncuran Posko THR Keagamaan tahun 2022, Jumat 

(8/4/2022).Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 

M/6/HK.04/IV/2022 pada 6 April yang lalu, tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya Tahun 

2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan, yang mewajibkan pengusaha untuk memberi THR sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.Menaker menegaskan, pemberian THR keagamaan bagi 

pekerja atau buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya 

dalam merayakan hari raya keagamaan."Di surat edaran ini juga menjelaskan tentang jenis-jenis status 

pekerja yang berhak atas THR yaitu pekerja PKWT, PKWTT, buruh harian, pekerja rumah tangga, pekerja 

outsourcing tenaga honorer dan lain-lain," ujarnya.Atas dasar itu, Kementerian Ketenagakerjaan kembali 

membentuk posko THR untuk memberikan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum, dalam rangka 

Pemantauan dan pengawasan kepatuhan pelaksanaan THR keagamaan tahun 2022.Pelaksanaan posko 

THR ini melibatkan seluruh unit teknis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Tim posko ini 

bertugas untuk memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR dan penegakan 

hukumnya.Pelayanan ini dapat dimanfaatkan oleh pekerja atau buruh dan pengusaha secara daring atau 

online melalui poskothr.kemnaker.go.id, mulai 8 April sampai 8 Mei tahun 2022.Sementara, bagi yang 

ingin melakukan pengajuan atau konsultasi secara fisik kami juga fasilitasi di posko THR di Kementerian 

ketenagakerjaan, yang ini menyatu dengan fasilitas pegawai pengelola informasi dan data di 

Kementerian Ketenagakerjaan."Tetap kami akan memfasilitasi jika temen-temen pengusaha dan pekerja 

jika ingin melakukan pengaduan secara langsung. Namun, kalau dilihat dari data memang tahun 2022 

lebih banyak temen-temen memanfaatkan posko secara online," ujarnya.Menaker pun menghimbau 

agar Pemerintah daerah juga turut membentuk THR melalui website poskothr.kemenaker.go.id, yang 

nantinya seluruh data akan terintegrasi dalam website tersebut.Keberadaan posko THR keagamaan ini 

adalah bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan THR bener-bener 

bisa dibayarkan, sesuai ketentuan yang ada adanya.Adanya posko daerah keagamaan tahun 2022 ini 

diharapkan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme, dan ketentuan perundangan yang tertib dan efektif 

tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak baik itu pekerja maupun 

pengusaha."Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan bahwa pengawas Ketenagakerjaan akan 

memberikan rekomendasi, dari hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran pemberian THR keagamaan ini 

kepada Gubernur, Bupati, Walikota untuk penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan 

kewenangannya," pungkas Menaker. 
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Title Malaysia: Gaji Minimum ART Indonesia Rp4 Juta, Tak Bisa Rp5 

Juta 

Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnnindonesia.com/internasional/20220414094124-106-784679/malaysia-gaji-

minimum-art-indonesia-rp4-juta-tak-bisa-rp5-juta 

Summary Malaysia menyatakan gaji asisten rumah tangga asal Indonesia disesuaikan dengan upah 

minimum di Negeri Jiran, yaitu mulai 1.200 ringgit atau Rp4 juta, tak bisa 1.500 ringgit (Rp5 

juta) seperti permintaan RI. "Ketika kami berdiskusi [dengan Indonesia], meski saya suka 

gagasannya, saya tak bisa sepakat dengan 1.500 ringgit karena upah minimum kami [saat 

itu] 1.200 ringgit," ujar Menteri Ketenagakerjaan Malaysia, M Saravanan, seperti dilansir 

New Straits Times. Saravanan kemudian menegaskan, "Meski ada tekanan dari Indonesia, 

mustahil mencapai 1.500 ringgit." Meski demikian, Saravanan mengatakan bahwa ART 

Indonesia dapat meminta kenaikan upah hingga 1.500 ringgit kepada majikannya. 

 

 

 

Malaysia menyatakan gaji asisten rumah tangga asal Indonesia disesuaikan dengan upah minimum di 

Negeri Jiran, yaitu mulai 1.200 ringgit atau Rp4 juta, tak bisa 1.500 ringgit (Rp5 juta) seperti permintaan 

RI."Ketika kami berdiskusi [dengan Indonesia], meski saya suka gagasannya, saya tak bisa sepakat dengan 

1.500 ringgit karena upah minimum kami [saat itu] 1.200 ringgit," ujar Menteri Ketenagakerjaan 

Malaysia, M Saravanan, seperti dilansir New Straits Times.Saravanan kemudian menegaskan, "Meski ada 

tekanan dari Indonesia, mustahil mencapai 1.500 ringgit."Meski demikian, Saravanan mengatakan bahwa 

ART Indonesia dapat meminta kenaikan upah hingga 1.500 ringgit kepada majikannya.Ia melontarkan 

pernyataan ini setelah menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penerimaan dan 

perlindungan ART Indonesia di Jakarta pada 1 April lalu.Dengan MoU ini, perlindungan ART Indonesia di 

Malaysia terjamin hukum. Malaysia sendiri diprediksi bakal menerima sekitar 10 ribu ART Indonesia 

setelah Lebaran.Menurut Saravanan, Malaysia kini sudah mencabut aturan karantina Covid-19 sehingga 

ongkos perekrutan ART Indonesia dapat ditekan.Awalnya, biaya pengiriman ART Indonesia ke Malaysia 

bisa mencapai 9.000 ringgit atau Rp30 juta, termasuk biaya retribusi dan asuransi.Setelah aturan 

karantina dihapus, biaya pengiriman ART Indonesia ke Malaysia diperkirakan bisa berkurang menjadi 

sekitar 6.000 ringgit atau setara Rp20,3 juta.Secara keseluruhan, biaya perekrutan ART Indonesia 
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diperkirakan lebih rendah dari estimasi sebelumnya yang mencapai 15 ribu ringgit.Saravanan lantas 

menenangkan kekhawatiran sejumlah warga Malaysia yang menganggap biaya untuk merekrut ART 

Indonesia terlalu tinggi."Saya tidak bilang 15 ribu ringgit. Ketika memulai diskusi dengan Indonesia, masih 

ada beberapa masalah, seperti karantina dan ketentuan kesehatan, jadi diskusi awal masih mencakup 

biaya tambahan seperti karantina hotel," tuturnya."Melihat itu, kami menyebut biayanya bisa mencapai 

15 ribu ringgit atau lebih rendah, karena sejumlah warga mengatakan dulu mereka harus membayar 

hingga 25 ribu ringgit untuk merekrut ART. 
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Title Pemprov DKI Harap Perusahaan Bayar THR Sesuai Aturan Author Putri Anisa Yuliani 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://mediaindonesia.com/megapolitan/485813/pemprov-dki-harap-perusahaan-bayar-

thr-sesuai-aturan 

Summary WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau agar para perusahaan tak 

menunda-nunda pembayaran tunjangan hari raya (THR) karyawan maupun buruh tahun ini. 

Ia mengimbau agar perusahaan menaati aturan pemerintah pusat yakni membayarkan THR 

maksimal H-7 lebaran. Dalam kesempatan terpisah, Pemerintah Kota Jakarta Barat melalui 

Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, membuka posko pengaduan THR. Posko 

dibuka untuk melayani warga yang mengadukan persoalan THR, terutama jika hak mereka 

tak dipenuhi perusahaan. 

 

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau agar para perusahaan tak menunda-nunda 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) karyawan maupun buruh tahun ini.Ia mengimbau agar 

perusahaan menaati aturan pemerintah pusat yakni membayarkan THR maksimal H-7 lebaran. "Ya kan 

sudah ada aturannya. Harus sesuai aturan," kata Riza di Balai Kota, Rabu, (13/4).Dalam kesempatan 

terpisah, Pemerintah Kota Jakarta Barat melalui Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, 

membuka posko pengaduan THR. Posko dibuka untuk melayani warga yang mengadukan persoalan THR, 

terutama jika hak mereka tak dipenuhi perusahaan.Warga bisa langsung melapor ke Kantor Suku Dinas 

Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi yang berada di Kantor Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar). "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, di Jakarta, Rabu (13/4).Selain mengadu ke posko 

secara langsung, pihaknya juga mengimbau warga untuk melapor secara 'online' melalui website 

https://poskothr. kemnaker.go.id.Efan mengatakan, pihaknya hanya melayani aduan warga yang hak 

THR-nya belum dibayarkan hingga melebihi H-7 lebaran. Hal tersebut sesuai dengan Permenaker Nomor 

6 Tahun 2016 tentang THR.Nantinya, laporan tersebut ditangani oleh pihak mediator untuk memediasi 

masalah yang diadukan warga. Jika masalah berlanjut, laporan tersebut akan dilanjutkan ke bagian 

pengawasan yang berfungsi memanggil perusahaan terkait untuk diperiksa.Pihak pengawasan pun 

berhak memberikan surat peringatan hingga menutup perusahaan. "Sanksinya administrasi baik dari 

peringatan sampai ujung pembatasan kegiatan usaha. Pembatasan dalam arti tidak dikeluarkan izin yang 

baru dan yang paling akhir ditutup," kata dia.Efan berharap upaya pembuatan posko ini dapat membantu 

warga untuk mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan selama bulan Ramadan. 
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Title Bupati Gowa dukung program kerja paruh musim ke Korsel Author Alinea Id 

Media Alinea Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.alinea.id/daerah/bupati-gowa-dukung-program-kerja-paruh-musim-ke-korsel-

b2fim9CMS 

Summary Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mendukung program Kerja Paruh Musim yang dinisiasi 

Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (KAPTEN) Indonesia bersama Pemerintah 

Korea Selatan. Tekan pengangguran, Bupati Gowa dukung program kerja paruh musim ke 

Korsel. Turut hadir mendampingi Bupati Gowa dalam audiensi, Sekretaris Dinas Ketenaga 

Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Umar Majid. Adnan mengatakan, Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Gowa mendukung program ini untuk menekan angka pengangguran. 

 

 

 

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mendukung program Kerja Paruh Musim yang dinisiasi Komunitas 

Penyedia Tenaga Kerja Internasional (KAPTEN) Indonesia bersama Pemerintah Korea Selatan. Adnan 

mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa mendukung program ini untuk menekan angka 

pengangguran."Kalau ini berjalan pasti akan mampu mengurangi angka pengangguran dan tentu akan 

berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan," kata Adnan saat beraudiensi dengan pengurus 

KAPTEN Indonesia DPW Sulawesi Selatan, Rabu (13/4).Adnan menjelaskan, Pemkab Gowa terbuka untuk 

kerja sama yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pandemi Covid-19 menyebabkan banyak 

masyarakat kehilangan pekerjaannya."Prinsipnya pemerintah Kabupaten Gowa siap untuk bekerja sama. 

Selama menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat kita dukung," sambungnya.Tekan 

pengangguran, Bupati Gowa dukung program kerja paruh musim ke KorselSerikat buruh wanti-wanti 

Menaker Ida: Jangan cicil THR lagi!Icon  anak usaha PLN buka lowongan, ini posisi yang dibutuhkanOrang 

nomor satu di Kabupaten Gowa ini meminta KAPTEN segera mengirim regulasi dari program Kerja Paruh 

Musim ke Pemkab untuk dikaji dan dipelajari terlebih dahulu. Adnan juga akan melibatkan pemerintah 

provinsi dan pemerintah pusat untuk menghindari maladministrasi."Sehingga program ini bisa berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan dan nantinya pengiriman pekerja paruh musim yang akan bekerja di 

Korea Selatan bisa terdata dengan baik dan melewati proses-proses yang sesuai aturan dan ketentuan 

yang berlaku," pungkasnya.Sementara itu, Ketua DPW KAPTEN Indonesia Sulawesi Sulatan, Muh Juanda 

Syamsul menyampaikan, Kerja Paruh Musim ini merupakan program baru dari KAPTEN Indonesia. Dirinya 
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menambahkan, Gowa merupakan daerah pertama di Sulawesi Selatan yang ditunjuk untuk pelaksanaan 

program ini."Memang program ini kita pertama tawarkan di Kabupaten Gowa, kemudian beberapa 

daerah selanjutnya ada Sukabumi, Pacitan dan Purwokerto, bahkan memang untuk pertama kita 

perkenalkan di Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan)," ungkapnya. Juanda menjelaskan, KAPTEN Indonesia 

akan merekrut tenga kerja sebayak-banyaknya di Kabupaten Gowa untuk bekerja di Korea Selatan. Para 

pekerja sebelum diberangkatkan, terlebih dahulu akan dilakukan pembekalan bahasa dan akan bekerja 

selama 5 bulan."Kita akan rekrut sebanyak-banyaknya, tapi kita belum bisa bicara terlalu jauh berapa 

jumlah kuota untuk Kahupaten Gowa. Tapi yang jelas sebanyak-banyaknya untuk mengurangi tingkat 

pengangguran di Kabupaten Gowa dan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat dan devisa negara," 

tuturnya.Turut hadir mendampingi Bupati Gowa dalam audiensi, Sekretaris Dinas Ketenaga Kerjaan dan 

Transmigrasi Kabupaten Gowa, Umar Majid. 
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Title Kemenaker Terus Kawal Pemberian Hak THR 2022 Author _noname 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://wartaekonomi.co.id/read407678/kemenaker-terus-kawal-pemberian-hak-thr-2022 

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 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. Melalui siaran resmi Kemenaker, Dirjen Binwasnaker & K3 

Kemnaker, Haiyani Rumondang mengatakan bahwa 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. 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. 

 

 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 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.Melalui siaran resmi 

Kemenaker, Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang mengatakan bahwa 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 
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sebelumnya."Tentu ada dinamika nanti ya. Selain tugas Bapak/Ibu untuk mengawal pemberian THR, 

dinamikanya nanti yakni merespons melalui Posko, melaksanakan pengaduan, dan bagaimana cara 

menerapkan aturan tersebut," ujar Haiyani Rumondang.Haiyani Rumondang menjelaskan, dalam 

mengawal pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan ini, pihaknya tak dapat bekerja sendiri. Sangat 

diperlukan komitmen, koordinasi 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."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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Title Pemkab Mesuji Tegaskan Pengusaha Harus Bayar THR Tepat 

Waktu 

Author _noname 

Media Tribun News Lampung Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://lampung.tribunnews.com/2022/04/14/pemkab-mesuji-tegaskan-pengusaha-harus-

bayar-thr-tepat-waktu 

Summary Pemerintah Kabupaten Mesuji meminta kepada pengusaha untuk membayarkan Tunjangan 

Hari Raya (THR) tepat waktu. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten 

Mesuji Najmul Fikri mengatakan, untuk pembayaran THR pada tahun ini lebih tegas. 

Kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR kepada karyawannya ini didasarkan Surat 

Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : Ml 1 lHK. Dalam edaran 

tersebut, sangat tegas menerangkan bahwa pembayaran THR di 2022 tidak dapat dicicil dan 

harus tepat waktu. 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Mesuji meminta kepada pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya 

(THR) tepat waktu.Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji Najmul Fikri 

mengatakan, untuk pembayaran THR pada tahun ini lebih tegas.Kewajiban pengusaha untuk 

membayarkan THR kepada karyawannya ini didasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor : Ml 1 lHK. MllV 12022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Dalam edaran tersebut, sangat tegas 

menerangkan bahwa pembayaran THR di 2022 tidak dapat dicicil dan harus tepat waktu."Kalau sekarang 

ini tegas ya tidak boleh dicicil dan harus tepat waktu. Jadi tidak ada pemakluman seperti tahun kemarin," 

kata Najmul Fikri yang akrab disapa Kiki, Kamis (14/4/2022)."Saya melihatnya begitu, tidak ada bahasa 

pemakluman di dalam aturan yang ada," ujarnya menambahkan.Pasalnya, kata dia, pada tahun lalu ada 

pemakluman bagi perusahaan yang belum membayarkan THR secara tepat waktu, dicicil atau yang 

lainnya.Dengan syarat melampirkan hasil audit keuangan perusahaan dari lembaga keuangan 

independent.Kiki menegaskan, bagi perusahaan yang melanggar ketentuan mengenai pembayaran THR, 

sanksi teguran dan pembekuan kegiatan berusaha."Nantinya Disnakertrans Mesuji dapat melaporkan 

bentuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan untuk dilaporkan ke Kementerian," ucap Kiki.() 
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Title Pilihan Mudik 2022 Gratis: Kemenhub, Jasa Raharja, Pemprov 

Jawa Tengah, Kimia Farma 

Author Adi Wikanto 

Media Kontan Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.kontan.co.id/news/pilihan-mudik-2022-gratis-kemenhub-jasa-raharja-

pemprov-jateng-kimia-farma 

Summary Instansi yang dipastikan menggelar mudik gratis 2022 antara lain Kementerian Perhubungan, 

PT Jasa Raharja, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta PT Kimia Farma. 1. Mudik gratis 

2022 Jasa Raharja. PT Jasa Raharja akan menggelar mudik Lebaran 2022 gratis bagi 

masyarakat umum, dengan kuota 10.500 orang ke sejumlah daerah. Jadwal keberangkatan 

mudik Lebaran gratis 2022 di Jasa Raharja akan dilaksanakan pada 27 April-1 Mei 2022. 

 

 

 

Pilihan mudik gratis Lebaran 2022 semakin banyak. Semakin banyak instansi pemerintah maupun 

perusahaan yang menyediakan layanan mudik gratis Lebaran 2022. Simak daftar instansi penyedia 

layanan mudik gratis Lebaran 2022, beserta link untuk pendaftaran.Presiden Joko Widodo telah 

mengizinkan mudik Lebaran 2022. Mudik Lebaran tahun 2022 ini diperkirakan akan ramai karena sudah 

dua tahun mudik dilarang akibat pandemi Covid-19.Untuk memfasilitasi perjalanan pemudik, sejumlah 

instansi menggelar mudik gratis tahun 2022. Instansi yang dipastikan menggelar mudik gratis 2022 antara 

lain Kementerian Perhubungan, PT Jasa Raharja, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta PT Kimia 

Farma.Lalu, bagaimana cara daftar dan syarat mudik gratis 2022?Dilansir dari Kompas.com, berikut 

instansi yang melaksanakan mudik gratis 2022 beserta cara dan syarat pendaftarannya1. Mudik gratis 

2022 Jasa RaharjaPT Jasa Raharja akan menggelar mudik Lebaran 2022 gratis bagi masyarakat umum, 

dengan kuota 10.500 orang ke sejumlah daerah. Bagi masyarakat yang berminat mendaftar, pendaftaran 

sudah dibuka sejak 9 April dan ditutup pada 15 April 2022.Jadwal keberangkatan mudik Lebaran gratis 

2022 di Jasa Raharja akan dilaksanakan pada 27 April-1 Mei 2022.Proses pendaftaran mudik Lebaran 

gratis 2022 di Jasa Raharja dilakukan secara online melalui laman mudik.jasaraharja.co.id dan aplikasi 

mobile JRku khusus untuk moda kereta api. Namun, pendaftar harus memenuhi beberapa syarat mudik 

Lebaran gratis 2022 berikut:Memiliki sepeda motor dan SIM C Satu orang pendaftar dapat mengajak 

maksimal 4 orang dewasa (di atas 3 tahun) Pendaftar dan calon peserta harus mempunyai hubungan 

keluarga dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Nikah atau Akta Lahir Surat Nikah atau Akta 
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Lahir Peserta hanya diizinkan mendaftar satu kaliDokumen-dokumen syarat mudik Lebaran gratis 2022 

Jasa RaharjaPeserta mudik Lebaran gratis 2022 di Jasa Raharja yang sudah menerima vaksinasi dosis 

ketiga atau booster, tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen saat berangkat. Peserta 

mudik Lebaran gratis 2022 di Jasa Raharja yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua harus menunjukkan 

hasil negatif tes PCR dalam kurun waktu 3x24 jam atau tes antigen dalam kurun waktu 1x24 jam. Peserta 

mudik Lebaran gratis 2022 di Jasa Raharja yang baru mendapat vaksin dosis pertama, wajib menyertakan 

hasil negatif PCR yang diambil dalam waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan.2. Mudik gratis 2022 

Kementerian Perhubungan RIKementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menyediakan layanan mudik 

Lebaran 2022 gratis bagi masyarakat umum, dengan kuota 10.500 pemudik. Bagi masyarakat yang 

berminat mendaftar mudik Lebaran gratis 2022 di Kemenhub, pendaftaran dibuka pada 10-24 April 2022 

melalui laman mudikgratishubdat.dephub.go.id.Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila ingin 

mendaftar mudik gratis Kemenhub 2022:Wajib mempunyai dokumen kependudukan, seperti KTP dan KK 

Sudah menerima vaksin booster Peserta mudik Lebaran gratis 2022 di Kemenhub yang mendapatkan 

vaksinasi dosis kedua harus menunjukkan hasil negatif tes PCR dalam kurun waktu 3x24 jam atau tes 

antigen dalam kurun waktu 1x24 jam Bagi pemudik yang baru mendapat vaksin dosis pertama, wajib 

menyertakan hasil negatif PCR yang diambil dalam waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan Peserta 

mudik Lebaran gratis 2022 di Kemenhub yang belum menerima vaksin, harus menyertakan hasil negatif 

tes PCR dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan dan surat keterangan tidak bisa menerima 

vaksin dari rumah sakit pemerintah Peserta mudik Lebaran gratis 2022 di Kemenhub yang membawa 

anak wajib menyertakan KK Seluruh peserta mudik Lebaran gratis 2022 di Kemenhub wajib mengunduh 

PeduliLindungi Peserta mudik Lebaran gratis 2022 di Kemenhub yang tidak memiliki hp, wajib membawa 

bukti fisik kartu vaksinJadwal keberangkatan mudik gratis ini akan dilaksanakan selama dua hari, yaitu 

28-29 April 2022. Pada 28 April 2022, layanan mudik gratis 2022 akan berangkat dari Terminal tipe A di 

Bogor, Depok, dan Tangerang. Sementara keberangkatan layanan mudik gratis pada 29 April 2022 dari 

Terminal tipe A di Jakarta.3. Mudik gratis 2022 Pemprov Jawa TengahMengutip Kompas.com, Gubernur 

Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan mudik gratis pada Idul Fitri tahun ini bagi warganya di 

perantauan setelah dua tahun ditiadakan akibat pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan mengingat 

banyaknya permintaan terkait mudik gratis dari masyarakat.Ganjar mengatakan mudik gratis Lebaran 

tahun 2022 ini akan kembali diadakan tapi dengan dana yang terbatas. "Ada masyarakat yang banyak 

menyampaikan kepada saya 'Pak Gubernur ada mudik gratis enggak?', pemprov menyiapkan tapi hanya 

sedikit sekali bisnya. Sebenarnya kita mau batalkan tapi karena sangat antusias maka ini saya hidupkan," 

kata Ganjar usai memimpin rapat di kantornya, Senin (11/4/2022).Ini Artinya Ganjar bakal menggandeng, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pelaksanaan mudik 

gratis Lebaran 2022. "Yuk sodara-sodara kita yang mau mudik kita antarkan mereka ke tempat masing-

masing yuk. Kita bantu mereka yuk, sehingga mereka akan bisa kembali selamat nyaman," 

ujarnya.Dengan adanya mudik gratis Lebaran diharapkan tak hanya akan membangun suasana 

spiritualitas dan mempererat hubungan relasi keluarga akan tetapi ekonomi juga akan bergerak. Sebab, 

menurutnya, aturan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sudah jelas terkait tunjangan hari raya 

(THR) yang harus segera dicairkan oleh perusahaan.Selain itu, Ganjar mengajak para bupati dan wali kota 

di Jawa Tengah untuk memperhatikan warganya di perantauan yang akan mudik. "Sehingga momentum 

mudik itu juga menjadi pengungkit ekonomi. Nah saya ajak para bupati wali kota juga yuk kita openi, kita 

perhatikan warga kita diperantauan yang hendak mudik sambil menjaga prokes. Ini (mudik) 

permintaannya agak banyak, mungkin sudah kangen ya udah dua tahun," jelas Ganjar.4. Mudik gratis 

2022 PT Kimia FarmaKompas.com memberitakan, pendaftaran peserta mudik gratis Lebaran 2022 PT 

Kimia Farma dibuka pada 11-20 April 2022. Cara pendaftaran mudik gratis Kimia Farma 2022 adalah 

sebagai berikut:Buka laman mudik.kimiafarma.co.id Klik menu "Pendaftaran" di baris atas website Isi 
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kolom biodata untuk registrasi akun Lalu, klik ikon "Daftar Akun" Setelah itu, login dengan akun yang 

sudah didaftarkan Lengkapi formulir pendaftaran Peserta mudik yang sudah mendaftar dan diverifikasi 

oleh tim Kimia Farma, akan diminta melengkapi syarat administrasi Pendaftaran ulang harus dilakukan 

pada 21-25 April 2022.Untuk melakukan pendaftaran mudik bersama Kimia Farma, masyarakat bisa 

mengakses link berikut: https://mudik.kimiafarma.co.id. Rute mudik gratis Kimia Farma 2022 nantinya 

sebagai berikut:Jakarta-Bukit Tinggi Jakarta Padang Jakarta-Yogyakarta Jakarta-Semarang Jakarta-

Malang Jakarta-Surabaya Jakarta-Solo.Itulah berbagai layanan pilihan dan cara daftar mudik gratis 

Lebaran 2022. Segera daftar mudik gratis 2022 sebelum kuota habis. 

  



 

313 

 

Title Siapa Saja yang Wajib Menerima THR Lebaran 2022? Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/14/siapa-saja-yang-wajib-menerima-thr-

lebaran-2022 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menetapkan status pekerja yang wajib 

mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2022. Dalam SE dijelaskan, THR 

tidak hanya diberikan kepada para pekerja yang berstatus tetap, melainkan juga bagi pekerja 

perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) ataupun perjanjian kerja waktu tertentu 

(PKWT), outsourcing (alih daya), tenaga honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, supir, 

hingga pekerja rumah tangga alias PRT. Pemberian THR merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Di tahun ini, karena situasi ekonomi 

sudah lebih baik, kami kembalikan besaran THR kepada aturan semula, yaitu satu bulan gaji 

bagi yang sudah bekerja minimal 12 bulan. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menetapkan status pekerja yang wajib mendapatkan 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2022.Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 

2022.Dalam SE dijelaskan, THR tidak hanya diberikan kepada para pekerja yang berstatus tetap, 

melainkan juga bagi pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) ataupun perjanjian kerja 

waktu tertentu (PKWT), outsourcing (alih daya), tenaga honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, 

supir, hingga pekerja rumah tangga alias PRT.Adapun THR wajib dicairkan paling lambat 7 hari sebelum 

hari raya keagamaan.Pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha 

kepada pekerja/buruh.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta para pemberi kerja 

memberikan THR tahun 2022 secara kontan kepada pekerja/buruh."THR itu hak pekerja dan kewajiban 

pengusaha. Di tahun ini, karena situasi ekonomi sudah lebih baik, kami kembalikan besaran THR kepada 

aturan semula, yaitu satu 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, Sabtu (9/4/2022), 

dikutip dari laman setkab.go.id.Cara Menghitung THRMasih bersumber dari surat edaran yang sama, 

berikut adalah cara menghitung THR:1. Karyawan yang Mempunyai Masa Kerja 12 Bulan atau LebihBagi 
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pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, akan menerima THR sebesar sebesar 1 

kali gaji.2. Karyawan yang Mempunyai Masa Kerja Kurang dari 12 BulanBagi karyawan yang bekerja lebih 

dari 1 bulan atau kurang dari 12 bulan, ada rumus sederhana untuk menghitung THR, yakni:(Besaran gaji 

1 bulan : 12) x masa kerjaContoh perhitungan THR (dengan gaji Rp 2.400.000):(Rp 2.400.000 : 12) x 8 

bulan masa kerja= Rp 200. 000 x 8 bulan masa kerja= Rp 1.600.0003. Karyawan dengan Perjanjian Kerja 

HarianBagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1 (satu) bulan dihitung 

sebagai berikut:1) Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 

1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir 

sebelum hari raya keagamaan.2) Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua 

belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama 

masa kerja.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 

  



 

315 

 

Title Gandeng Seribu SMK, PT Tera Data Indonusa Siap Cetak 50 Ribu 

Teknopreneur 

Author _noname 

Media Investor Daily Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://investor.id/it-and-telecommunication/290614/gandeng-seribu-smknbsppt-tera-

data-indonusa-siap-cetak-50-ribunbspteknopreneur 

Summary - PT Tera Data Indonusa (TDI) berkomitmen untuk mendorong peningkatan angka wirausaha 

di Indonesia khususnya Teknopreneur melalui program Sentra Digital SMK. TDI menargetkan 

kerja sama melalui penandatanganan sebanyak 1.000 SMK, harapannya dari 1 SMK dapat 

melahirkan 50 entrepreneur di bidang IT, sehingga target TDI adalah bisa menciptakan 

50,000 Teknopreneur dari program Sentra Digital tersebut. Program sentra ini menjadi 

sebuah wadah yang mumpuni bagi siswa/i yang ingin mengasah kemampuan menjadi 

seorang teknopreneur. Seremoni peluncuran program Sentra Digital SMK ditandai dengan 

kegiatan Penandatanganan MOU Axioo Class Program dengan SMK Se-Kota dan Kabupaten 

Probolinggo yang dihadiri oleh Umayya selaku GM Retail Sales PT Tera Data Indonusa beserta 

Timmy Timotius Theopelus selaku Education Program Director Axioo dan juga oleh Walikota 

Probolinggo serta jajaran kepala dinas kota & Kabupaten, Kepala Cabang Dinas SMK 

Probolinggo serta para Kepala Sekolah SMK di Probolinggo pada Selasa, (12/04). 

 

- PT Tera Data Indonusa (TDI) berkomitmen untuk mendorong peningkatan angka wirausaha di Indonesia 

khususnya Teknopreneur melalui program Sentra Digital SMK.TDI menargetkan kerja sama melalui 

penandatanganan sebanyak 1.000 SMK, harapannya dari 1 SMK dapat melahirkan 50 entrepreneur di 

bidang IT, sehingga target TDI adalah bisa menciptakan 50,000 Teknopreneur dari program Sentra Digital 

tersebut.Belum lama ini , TDI telah memulai rangkaian program ini yang dimulai dengan mengadakan 

seminar dan workshop bagi 100 SMK di Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan ini mendapatkan antusiasme 

yang positif, terlihat dari jumlah peserta mencapai 400 orang serta didukung oleh pemerintah setempat. 

Acara serupa kembali diadakan pada Kamis, (14/04) di Malang, Jawa Timur.TDI sebagai salah satu 

perusahaan IT terkemuka di Indonesia dengan brand laptop unggulannya yaitu Axioo mencermati kondisi 

kebutuhan akan talenta muda berkompeten di Indonesia. Program sentra ini menjadi sebuah wadah yang 

mumpuni bagi siswa/i yang ingin mengasah kemampuan menjadi seorang teknopreneur.Seremoni 

peluncuran program Sentra Digital SMK ditandai dengan kegiatan Penandatanganan MOU Axioo Class 

Program dengan SMK Se-Kota dan Kabupaten Probolinggo yang dihadiri oleh Umayya selaku GM Retail 

Sales PT Tera Data Indonusa beserta Timmy Timotius Theopelus selaku Education Program Director Axioo 

dan juga oleh Walikota Probolinggo serta jajaran kepala dinas kota & Kabupaten, Kepala Cabang Dinas 

SMK Probolinggo serta para Kepala Sekolah SMK di Probolinggo pada Selasa, (12/04).General Manager 

Retail PT Tera Data Indonusa, Umayya mengungkapkan, peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari 

tidak dapat dilepaskan, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi, TDI terus 

berusaha menghadirkan aksi nyata bagi perkembangan teknologi di Indonesia."Kehadiran program 

Sentra Digital SMK merupakan bentuk respon kami untuk mengasah talenta generasi muda Indonesia 

untuk siap membuka usaha sendiri dibidang teknologi digital," ujarnya dalam keterangan pers yang 

diterima redaksi.Saat ini telah berdiri Axioo Sentra Digital SMK pertama yaitu SMK Pertiwi Kuningan, 

Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, selaku SMK Rujukan Nasional Utama Axioo Class Program untuk 
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Indonesia. Program ini terbukti telah mendukung terciptanya SMK pencetak wirausaha.Pemerintah 

Indonesia melalui berbagai kementerian turut serta menggalakan program-program pengembangan 

potensi diri khususnya bagi pendidikan vokasi. Ada pun kementerian yang mendukung program pelatihan 

ini adalah Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.Pada pelaksanaan programnya, TDI telah 

merancang serangkaian program strategis yang akan dijalankan oleh peserta kegiatan nantinya. Ada pun 

beberapa program tersebut antara lain Training & Workshop untuk guru, Pembangunan Business Centre, 

Pelatihan dan Sertifikasi bagi murid SMK, mentoring alumni serta pelatihan siap kerja bagi 

alumni."Rangkaian program yang akan kami hadirkan merupakan inisiatif yang kami yakini mampu 

mendesain pemikiran peserta untuk berorientasi pada proses serta penyelesaian sebuah masalah. Lain 

dari itu, kami yakin kurikulum yang kami terapkan pada pelatihan akan disesuaikan pula dengan 

kebutuhan peserta," tambah Umayya.Ninik Ira Wibawati selaku Sekretaris Daerah mewakili Wali Kota 

Probolinggo menyampaikan harapannya di depan puluhan undangan dari pimpinan SMK Negeri/Swasta 

se-Kabupaten dan Kota Probolinggo, agar kedepan mampu membuka lapangan kerja yang lebih 

luas."Kami sangat mendukung dan menyambut baik kerja sama antara sekolah dan swasta, SMK harus 

bisa mencetak anak didik yang hebat dan handal. Mudah-mudahan selanjutnya masih banyak dunia 

usaha yang merangkul sekolah-sekolah, bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja seluas-

luasnya," ujarnya.Keterlibatan TDI dalam perkembangan teknologi di Indonesia juga mendapatkan 

apresiasi dari Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Kementerian Tenaga Kerja RI. Ada pun program yang 

dilaksanakan adalah transfer knowledge bagi Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK). Mulai dari cara dan 

meyelenggarakan proses seleksi dan training yang berbasiskan metode dunia industri sampai ke cara 

mencari dukungan bagi kegiatan agar pelatihan bisa berjalan dengan mandiri dilakukan di pelatihan 

ini.Metode ini terbukti berhasil menyalurkan 100% lulusannya masuk ke dunia kerja. Melalui program ini 

pula, TDI berhasil mendapat apresiasi juga dari organisasi buruh internasional (ILO)."Kami berharap 

program yang di hadirkan dapat disambut dengan antusiasme dan semangat yang positive dari peserta. 

Program ini terbuka bagi seluruh generasi muda yang memiliki visi sama seperti kami untuk membangun 

ekosistem Teknopreneur di Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi bagi 

kebutuhan teknologi di Indonesia," tutup Umayya.Sebagai tambahan informasi, TDI mendukung 

pembangunan keberlanjutan (SDG's) melalui berbagai pilar inisiatif Environtmental, Social and 

Governance (ESG). Ada pun sejumlah program yang dihadirkan berlandaskan pilar-pilar tersebut antara 

lain Axioo Mengajar, Axioo Sentra Digital dan Bisa Bersama Axioo. Program tersebut telah berlangsung 

sejak tahun 2009 hingga sekarang telah bersinergi bersama lebih dari 500 SMK, 9.000 peserta program 

dan 30.000 sesi training bagi siswa/i. 
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Title Berita Populer Kamis 14 April 2022, dari BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan sampai Penganiayaan Ade Armando - Ayo 

Indonesia 

Author Rizma 

Riyandi 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013202832/berita-populer-kamis-14-april-

2022-dari-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-sampai-penganiayaan-ade-armando 

Summary Berikut ini adalah cek penerima BSU 2022 lewat link resmi BLT BPJS Ketenagakerjaan, apakah 

nama anda terdaftar? Cek penerima BSU 2022 pada artikel ini merupakan link resmi dari 

Kemenaker untuk mengecek penerima BLT PBJS Ketenagakerjaan. Diketahui bahwa 

pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah atau BSU BLT BLT BPJS 

Ketenagakerjaan pada tahun 2022 ini. Anda bisa cek apakah nama terdaftar sebagai 

penerima melalui link resmi. 

 

 

 

Berikut ini adalah cek penerima BSU 2022 lewat link resmi BLT BPJS Ketenagakerjaan, apakah nama anda 

terdaftar? Cek penerima BSU 2022 pada artikel ini merupakan link resmi dari Kemenaker untuk mengecek 

penerima BLT PBJS Ketenagakerjaan.Diketahui bahwa pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU BLT BLT BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2022 ini. Anda bisa cek apakah nama terdaftar 

sebagai penerima melalui link resmi. 
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Title Perusahaan tak Bayarkan THR, Laporkan ke Sini! Author _noname 

Media Singgalang Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://hariansinggalang.co.id/perusahaan-tak-bayarkan-thr-laporkan-ke-sini 

Summary Haiyani mengatakan secara teknis THR Keagamaan yang wajib diberikan pengusaha kepada 

pekerja 2022 ini sangat berbeda dibandingkan dengan pemberian THR 2020 dan 2021. 

Haiyani Rumondang menjelaskan dalam mengawal pelaksanaan pembayaran THR 

Keagamaan ini, pihaknya tak dapat bekerja sendiri. "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," kata Haiyani 

Rumondang. 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.. 

 

 

 

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 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 2022 ini sangat berbeda dibandingkan dengan 

pemberian THR 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.Haiyani Rumondang 
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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."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," kata Haiyani Rumondang. 
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Title Dinperinaker Bakal Bekukan Izin Operasional, Jika Perusahaan 

Tidak Bayarkan THR 7 Hari Sebelum Lebaran 

Author Andi Susanto 

Media Ini Purworejo Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://purworejo.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-2374251319/dinperinaker-bakal-

bekukan-izin-operasional-jika-perusahaan-tidak-bayarkan-thr-7-hari-sebelum-lebaran 

Summary Perusahaan diminta membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran. Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Temanggung, bakal memberi sanksi untuk 

perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR). 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. 

Kepala Dinperinaker Kabupaten Temanggung, Agus Sarwono mengatakan, pemberian THR 

adalah kewajiban dari pengusaha pada pekerja. 

 

 

 

 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Temanggung, bakal memberi sanksi untuk 

perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR). Perusahaan diminta membayarkan THR 

paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran. Jika tidak, pihak perusahaan terancam sanksi, mulai teguran 

hingga pembekuan izin 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. Kepala Dinperinaker Kabupaten Temanggung, Agus Sarwono 

mengatakan, pemberian THR adalah kewajiban dari pengusaha pada pekerja. "Pengusaha harus 

memberikan THR pada pekerja, sesuai aturan THR diberikan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran," 

kata Agus Sarwono, kemarin.Agus mengatakan, ada 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. Berdasar aturan, katanya, THR 
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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, 

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 tersebut. 
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Title Pemprov DKI Buka Posko Pengaduan THR Author Putri Anisa Yuliani 

Media Medcom.id Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.medcom.id/nasional/metro/0k8XJgOk-pemprov-dki-buka-posko-pengaduan-

thr 

Summary Pemerintah Provinsi ( Pemprov) DKI Jakarta membuka posko pengaduan masalah tunjangan 

hari raya ( THR). Posko dibuka untuk melayani warga yang mengadukan persoalan THR, 

terutama jika hak mereka tak dipenuhi perusahaan. Kemnaker.go.id. Wakil Gubernur DKI 

Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau para perusahaan tak menunda pembayaran THR 

karyawan maupun buruh tahun ini. Efan mengatakan, pihaknya hanya melayani aduan 

warga yang hak THR-nya belum dibayarkan hingga melebihi H-7 lebaran. 

 

Pemerintah Provinsi ( Pemprov) DKI Jakarta membuka posko pengaduan masalah tunjangan hari raya ( 

THR). Salah satunya, ada di Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat."Kita buka 

kesempatan warga untuk melapor langsung ke kita," Kepala Seksi Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga 

Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat, Efan Aptito, dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 14 April 

2022.Posko dibuka untuk melayani warga yang mengadukan persoalan THR, terutama jika hak mereka 

tak dipenuhi perusahaan.Warga bisa langsung melapor ke kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi 

dan Energi yang berada di Kantor Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar). Warga diajak memanfaatkan fasilitas 

ini."Mulai minggu depan kita akan siapkan spanduk dan atur jadwal piket posko pengaduan di kantor," 

ujar dia.Efan mengatakan, pihaknya hanya melayani aduan warga yang hak THR-nya belum dibayarkan 

hingga melebihi H-7 lebaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR.Nantinya, laporan tersebut ditangani oleh pihak 

mediator untuk memediasi masalah yang diadukan warga. Jika masalah berlanjut, laporan tersebut akan 

diteruskan ke bagian pengawasan yang berfungsi memanggil perusahaan terkait untuk diperiksa. Pihak 

pengawasan pun berhak memberikan surat peringatan hingga menutup perusahaan."Sanksinya 

administrasi baik dari peringatan sampai ujung pembatasan kegiatan usaha. Pembatasan dalam arti tidak 

dikeluarkan izin yang baru dan yang paling akhir ditutup," kata dia.Efan berharap posko ini dapat 

membantu warga mendapatkan haknya sebagai karyawan. Selain mengadu ke posko secara langsung, 

pihaknya juga mengimbau warga untuk melapor secara online melalui situs https://poskothr. 

kemnaker.go.id.Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau para perusahaan tak 

menunda pembayaran THR karyawan maupun buruh tahun ini. Ia mengimbau perusahaan menaati 

aturan pemerintah pusat yakni membayarkan THR maksimal tujuh hari menjelang lebaran."Ya kan sudah 

ada aturannya. Harus sesuai aturan," kata Riza di Balai Kota, Rabu, 13 April 2022. 
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Title Sukses Kawal UU TPKS, KSP Dorong Percepatan Pengesahan RUU 

PPRT - Fajar Badung 

Author Christ - 

Media Fajar Badung Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://fajarbadung.com/sukses-kawal-uu-tpks-ksp-dorong-percepatan-pengesahan-ruu-

pprt/18125/2022 

Summary KSP siap memberikan dukungan penuh. Dan kami (KSP) sudah pengalaman mengawal UU 

TPKS yang baru disahkan 12 april kemarin," tegas Moeldoko, dalam rapat koordinasi 

percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, bersama Kemenaker, Kemenko PMK, 

KemenPPA, Kemenkum HAM, dan sejumlah lembaga, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis 

(14/4). Moeldoko mengatakan, RUU PPRT sangat diharapkan untuk mengisi kekosongan 

hukum perlindungan pekerja rumah tangga, dan memberikan rasa aman kepada PRT dari 

tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan. KSP juga menggelar rapar-rapat koordinasi 

lintas K/L dan OMS, yang mencuatkan pandangan tentang pentingnya pembentukan gugus 

tugas RUU PPRT. 

 

 

 

 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sampai saat ini masih 

belum jelas nasibnya. Selama 18 tahun, RUU ini mengendap di gedung parlemen. Meski sudah disepakati 

sebagai inisiatif DPR, namun RUU yang diharapkan menjadi payung hukum dan perlindungan bagi PRT 

ini, tak kunjung dibawa ke agenda pembahasan di sidang paripurna. Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. 

Moeldoko mengajak kementerian/lembaga untuk bergerak bersama mengawal pengesahan RUU PPRT. 

"RUU PPRT sudah lama tertidur, saatnya kita bangunkan lagi. KSP siap memberikan dukungan penuh. Dan 

kami (KSP) sudah pengalaman mengawal UU TPKS yang baru disahkan 12 april kemarin," tegas Moeldoko, 

dalam rapat koordinasi percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, bersama Kemenaker, 

Kemenko PMK, KemenPPA, Kemenkum HAM, dan sejumlah lembaga, di gedung Bina Graha Jakarta, 

Kamis (14/4).Moeldoko mengatakan, RUU PPRT sangat diharapkan untuk mengisi kekosongan hukum 

perlindungan pekerja rumah tangga, dan memberikan rasa aman kepada PRT dari tindakan diskriminasi, 

eksploitasi, dan pelecehan. Mengutip data Jala PRT, Ia membeberkan, selama 2018-2020 tercatat 1.743 

kasus kekerasan terhadap PRT. "Data ini sudah menunjukkan Urgensi RUU PPRT untuk segera disahkan. 

Agar ada aturan yang jelas soal hak dan kewajiban bagi PRT, kepala keluarga, hingga lembaga-lembaga 
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penyalurnya,"jelas Moeldoko. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI 2013-2015 ini juga mengakui, tidak 

mudah mengawal percepatan pembahasan dan pengesahan sebuah Undang-Undang. Terlebih, jika UU 

tersebut dianggap marjinal dan tidak menguntungkan secara politik. Menurutnya, butuh kerja keras dan 

kolaborasi yang kuat antar kementerian/lembaga, serta dukungan dari masyarakat sipil."Ini perlu gugus 

tugas yang melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat sipil. Segera dirumuskan manajemen 

pembentukannyanya. Untuk cara kerjanya, kita bisa mengadopsi bagaimana kerja tim Gugus Tugas RUU 

TPKS,"tambah Moeldoko. Sebagai informasi, Kantor Staf Presiden sebelumya telah menginisiasi 

pertemuan dengan berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) dan Komnas Perempuan terkait 

pembahasan percepatan pengesahan RUU PPRT. KSP juga menggelar rapar-rapat koordinasi lintas K/L 

dan OMS, yang mencuatkan pandangan tentang pentingnya pembentukan gugus tugas RUU PPRT. 
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Title Pakar: Standar K3 Harus jadi Landasan Utama Pendirian Gedung Author _noname 

Media Suara Surabaya Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pakar-standar-k3-harus-jadi-landasan-

utama-pendirian-gedung 

Summary Standar K3, harusnya menjadi salah satu faktor utama dalam SOP untuk mendapatkan izin 

pendirian gedung. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam gedung perkantoran perlu 

menjadi perhatian, khususnya jika terjadi sebuah bencana seperti kebakaran maupun 

kejadian lainnya. Harus ditingkatkan emergency-nya jadi kalau sewaktu-waktu ada kejadian 

seperti kebakaran, mereka tidak kebingungan dalam mengambil langkah awal," jelasnya. 

Yupiter Adi Parwayoga Praktisi health, safety, and evironment (HSE)/K3 Pakar Fire Assement 

pada Radio Suara Surabaya, Kamis (14/4/2022) mengatakan, faktor kebakaran gedung 

sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor Satu Tahun 1970 tentang K3, serta 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang sistem proteksi 

kebakaran pada bangunan dan gedung. 

 

 

 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam gedung perkantoran perlu menjadi perhatian, khususnya 

jika terjadi sebuah bencana seperti kebakaran maupun kejadian lainnya.Yupiter Adi Parwayoga Praktisi 

health, safety, and evironment (HSE)/K3 Pakar Fire Assement pada Radio Suara Surabaya, Kamis 

(14/4/2022) mengatakan, faktor kebakaran gedung sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor Satu Tahun 1970 tentang K3, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 

tentang sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung.Standar K3, harusnya menjadi salah satu 

faktor utama dalam SOP untuk mendapatkan izin pendirian gedung."Ada proteksi aktif seperti 

penyediaan evakuasi titik kumpul aman, pemberitahuan evakuasi, dan safety briefing tentang K3 berupa 

penyediaan banner petunjuk arah evakuasi maupun penyampaian secara langsung. Sementara untuk 

proteksi pasif, bentuknya seperti penempatan hydrant, sprinkle, dan apar (alat pemadam ringan)," 

terang Adi.Adi menambahkan, apar harus dipasang dengan jarak masing-masing 20 meter. Sedangkan 

untuk hydrant ditempatkan di lokasi yang mudah terjangkau dan tidak tertutup oleh fasilitas lain.Terkait 

standar K3 suatu gedung, dalam permohonan perizinan pembangunannya, pihak pengelola akan 

melakukan rapat bersama dengan 13 instansi pemerintah terkait rekomendasi."Biasanya ada dari Dinas 
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Pemadam Kebakaran yang memberikan rekomendasi terkait standart, dan itu memang harus dipenuhi 

karena sesuai dengan peraturan Kementerian PU," jelasnya.Jika rekomendasi terkait K3 tidak terpenuhi, 

Lanjut Adi, izin pendirian gedung bisa saja tidak diberikan.Terkait gedung yang memiliki standar K3, 

diantaranya harus memiliki Sprinkle, Smog dan Heat Detector, Hydrant, dan Apar. Selain itu harus 

memiliki petugas yang memiliki kompetisi sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja."Pelatihan 

untuk karyawan sangat penting, khususnya yang mengatur keselamatan pekerja dan orang-orang yang 

ada didalam sana. Harus ditingkatkan emergency-nya jadi kalau sewaktu-waktu ada kejadian seperti 

kebakaran, mereka tidak kebingungan dalam mengambil langkah awal," jelasnya.Adi juga menjelaskan, 

jika akses evakuasi tidak boleh menjadi satu dengan jalur masuk."Harus ada tangga darurat juga diluar 

gedung jika memungkinkan, seperti anak tangga contohnya," tuturnya.Sejauh ini, penerapan K3 di 

Indonesia dinilai masih belum maksimal. Adi Berharap, pemerintah bisa memberikan edukasi untuk 

penerapan K3 yang baik."Saat ini yang sudah menjalankan K3 paling bagus itu hanya di rumah sakit. 

sisanya seperti mall dan pusat perbelanjaan lainnya masih belum," pungkasnya. 
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Title Pengusaha yang Telat Bayar THR akan Kena Denda Author _noname 

Media Times Indonesia Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.timesindonesia.co.id/read/news/405694/pengusaha-yang-telat-bayar-thr-

akan-kena-denda 

Summary Dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 tersebut dijelaskan, jika pengusaha terlambat 

membayar THR Keagamaan akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR 

Keagamaan yang harus dibayarkan. "Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola 

dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh yang diatur dalam peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerjasama," bunyi pasal 1p ayat 3 dalam Permenaker tersebut.  

 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau pengusaha untuk membayar tunjangan 

hari raya (THR) keagamaan paling lambat tujuh hari sebelum sebelum hari raya keagamaan.Hal tersebut 

tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan."THR Keagamaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 

(tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan," dikutip dari pasal 5 ayat 4 Permenaker nomor 6 tahun 2016 

pada Kamis (14/4/2022).Dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 tersebut dijelaskan, jika pengusaha 

terlambat membayar THR Keagamaan akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR Keagamaan 

yang harus dibayarkan."Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dipergunakan untuk 

kesejahteraan pekerja/buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama," bunyi 

pasal 1p ayat 3 dalam Permenaker tersebut.Meski telah dikenakan denda, tidak menghilangkan 

kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh.Diberitakan 

sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, karena situasi ekonomi 

sudah lebih baik, besaran THR kembali pada aturan semula, yaitu 1 bulan gaji bagi yang sudah bekerja 

minimal 12 bulan dan bagi yang kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional."THR Keagamaan 

dibayarkan tanpa dicicil, alias kontan," ujar Menaker Ida Fauziyah beberapa waktu lalu. (*)* 
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Title Malaysia Tak Bisa Penuhi Permintaan RI Soal Besaran Gaji ART Author Taryani 

Media Berita Trans Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.beritatrans.com/artikel/224402/malaysia-tak-bisa-penuhi-permintaan-ri-soal-

besaran-gaji-art- 

Summary Malaysia menyatakan gaji asisten rumah tangga asal Indonesia disesuaikan dengan upah 

minimum di Negeri Jiran, yaitu mulai 1.200 ringgit atau Rp4 juta, tak bisa 1.500 ringgit (Rp5 

juta) seperti permintaan RI. "Ketika kami berdiskusi (dengan Indonesia), meski saya suka 

gagasannya, saya tak bisa sepakat dengan 1.500 ringgit karena upah minimum kami (saat 

itu) 1.200 ringgit," ujar Menteri Ketenagakerjaan Malaysia, M Saravanan, seperti dilansir 

New Straits Times. Dengan MoU ini, perlindungan ART Indonesia di Malaysia terjamin 

hukum. Malaysia sendiri diprediksi bakal menerima sekitar 10 ribu ART Indonesia setelah 

Lebaran. 

 

Malaysia menyatakan gaji asisten rumah tangga asal Indonesia disesuaikan dengan upah minimum di 

Negeri Jiran, yaitu mulai 1.200 ringgit atau Rp4 juta, tak bisa 1.500 ringgit (Rp5 juta) seperti permintaan 

RI."Ketika kami berdiskusi (dengan Indonesia), meski saya suka gagasannya, saya tak bisa sepakat dengan 

1.500 ringgit karena upah minimum kami (saat itu) 1.200 ringgit," ujar Menteri Ketenagakerjaan 

Malaysia, M Saravanan, seperti dilansir New Straits Times.Saravanan kemudian menegaskan, "Meski ada 

tekanan dari Indonesia, mustahil mencapai 1.500 ringgit."Meski demikian, Saravanan mengatakan bahwa 

ART Indonesia dapat meminta kenaikan upah hingga 1.500 ringgit kepada majikannya.Ia melontarkan 

pernyataan ini setelah menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penerimaan dan 

perlindungan ART Indonesia di Jakarta pada 1 April lalu.Dengan MoU ini, perlindungan ART Indonesia di 

Malaysia terjamin hukum. Malaysia sendiri diprediksi bakal menerima sekitar 10 ribu ART Indonesia 

setelah Lebaran.Menurut Saravanan, Malaysia kini sudah mencabut aturan karantina Covid-19 sehingga 

ongkos perekrutan ART Indonesia dapat ditekan.Awalnya, biaya pengiriman ART Indonesia ke Malaysia 

bisa mencapai 9.000 ringgit atau Rp30 juta, termasuk biaya retribusi dan asuransi.Setelah aturan 

karantina dihapus, biaya pengiriman ART Indonesia ke Malaysia diperkirakan bisa berkurang menjadi 

sekitar 6.000 ringgit setara Rp20,3 juta.Secara keseluruhan, biaya perekrutan ART Indonesia diperkirakan 

lebih rendah dari estimasi sebelumnya yang mencapai 15 ribu ringgit.Saravanan lantas menenangkan 

kekhawatiran sejumlah warga Malaysia yang menganggap biaya untuk merekrut ART Indonesia terlalu 

tinggi."Saya tidak bilang 15 ribu ringgit. Ketika memulai diskusi dengan Indonesia, masih ada beberapa 

masalah, seperti karantina dan ketentuan kesehatan, jadi diskusi awal masih mencakup biaya tambahan 

seperti karantina hotel," tuturnya."Melihat itu, kami menyebut biayanya bisa mencapai 15 ribu ringgit 

atau lebih rendah, karena sejumlah warga mengatakan dulu mereka harus membayar hingga 25 ribu 

ringgit untuk merekrut ART." (tr/ 
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Title Cara Cek Penerima BSU atau BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta Lewat Situs 

BPJS Ketenagakerjaan dan WA 

Author _noname 

Media Tribun Wow Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://wow.tribunnews.com/2022/04/14/cara-cek-penerima-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-rp-

1-juta-lewat-situs-bpjs-ketenagakerjaan-dan-wa 

Summary Cara cek penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subisidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta tersaji di dalam artikel ini. Dilansir Tribunnews.com, 

pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap program BSU 

BPJS Ketenagakerjaan akan kembali disalurkan pada 2022 ini. Penerima BSU ini nantinya 

tetap mengacu pada basis data peserta BPJS Ketenagakerjaan. Anda lolos verfikasi dan 

validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk 

verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. 

 

 

 

Cara cek penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subisidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS 

Ketenagakerjaan Rp 1 juta tersaji di dalam artikel ini.Dilansir Tribunnews.com, pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap program BSU BPJS Ketenagakerjaan akan 

kembali disalurkan pada 2022 ini."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.Terkait pelaksanaannya, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah menjelaskan rincian kriteria dan 

mekanisme BSU 2022 sedang dipersiapkan oleh Kemnaker.Berikut ini 4 cara cek penerima Bantuan 

Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta.1. Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id;2. Pada halaman utama, cari 

bagian ;3. Masukkan nomor KTP-mu;4. Masukkan nama lengkap;5. Masukkan tanggal lahir;6. Kemudian, 

klik ;7. Klik ;8. Tunggu beberapa saat hingga muncul apakah kamu terdaftar sebagai penerima BSU atau 

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 
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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."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.1. Kirim Pesan ke nomor ;2. Jika sudah mendapatkan balasan, pilih 

"Informasi Calon Penerima BSU 2021".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.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.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. 
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Title Segini Besaran & Hitungan THR Karyawan Swasta 2022 Author Redaksi 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414114410-33-331667/segini-besaran-

hitungan-thr-karyawan-swasta-2022 

Summary Berikut adalah ketentuan penghitungan THR berdasarkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022. Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai berikut:. Salah satu yang 

ditunggu masyarakat Indonesia khususnya karyawan ketika perayaan Idul Fitri adalah THR 

atau Tunjangan Hari Raya. THR atau Tunjangan Hari Raya merupakan pendapatan non pokok 

yang wajib dibayarkan perusahaan kepada karyawan setiap kali menjelang hari raya. THR 

selalu identik dengan lebaran bagi masyarakat muslim. 

 

Salah satu yang ditunggu masyarakat Indonesia khususnya karyawan ketika perayaan Idul Fitri adalah 

THR atau Tunjangan Hari Raya.THR atau Tunjangan Hari Raya merupakan pendapatan non pokok yang 

wajib dibayarkan perusahaan kepada karyawan setiap kali menjelang hari raya. THR selalu identik dengan 

lebaran bagi masyarakat muslim.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.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 perundang-undangan. Selain itu, 

bagi perusahaan yang mampu diimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh 

tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan." 
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Title Menuju Indonesia Pusat Produk Halal Dunia, Kemendag Gelar 

Pameran di Gandaria City 

Author _noname 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://wartaekonomi.co.id/read407700/menuju-indonesia-pusat-produk-halal-dunia-

kemendag-gelar-pameran-di-gandaria-city 

Summary Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyelenggarakan pameran sesuai dengan arahan 

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, yang betujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai 

produsen halal dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan 

fesyen muslim di pasar lokal dan global, serta mendukung Road to Jakarta Muslim Fashion 

Week (JMFW) 2023. Pameran In Store Promotion Ramadan Fashion Festival 2022 dihadiri 

Direktur Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Ida Rustini, Direktur 

Pengembangan Produk Ekspor Miftah Farid, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja 

Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja, Pimpinan Mal Gandaria City Stefanus Ridwan, 

Perwakilan Direktur PT Mustika Ratu Tbk Astrid Warganegara, serta Ketua Dharma Wanita 

Persatuan Kemendag Dwika Dasawarsih Suhanto. "In Store Promotion Ramadhan Fashion 

Festival merupakan jembatan dalam menyukseskan JMFW 2023, sesuai dengan Roadmap 

Fashion Muslim Indonesia. "In Store Promotion Ramadan Fashion Festival diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran publik atas perkembangan dari industri produk halal Indonesia. 

 

 

 

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyelenggarakan pameran sesuai dengan arahan Wakil 

Presiden RI, Ma'ruf Amin, yang betujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal dunia, 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan fesyen muslim di pasar lokal dan 

global, serta mendukung Road to Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2023.Pameran tersebut 

merupakan kegiatan In Store Promotion Ramadan Fashion Festival 2022 yang digelar di Mal Gandaria 

City pada 13-17 April 2022."In Store Promotion Ramadhan Fashion Festival merupakan jembatan dalam 

menyukseskan JMFW 2023, sesuai dengan Roadmap Fashion Muslim Indonesia. Diharapkan, merek-

merek yang berpatisipasi di In Store Promotion dengan cakupan lokal ini ke depannya akan makin kuat 

sehingga mampu naik kelas dan mencetak merek yang dapat dikenal oleh pasar mancanegara," ujar 

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan, dalam siaran resmi Kemenaker, Kamis 
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(14/4/2022).Oke menjelaskan, JMFW 2022 memfokuskan pada penguatan mereka (branding). 

Sementara, JMFW 2023 fokusnya akan tetap berkesinambungan dan menjadi langkah selanjutnya, yaitu 

penguatan jejaring kerja (networking) di industri fesyen internasional."In Store Promotion Ramadan 

Fashion Festival diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik atas perkembangan dari industri 

produk halal Indonesia. Selain itu, dapat mengajak konsumen untuk membeli produk fesyen muslim 

dalam negeri buatan usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki desain dan kualitas bagus," 

ujarnya.Oke menuturkan, kinerja industri halal Tanah Air menunjukkan perkembangan yang cukup pesat 

dalam dua tahun terakhir dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. 

Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021, sektor fesyen muslim Indonesia 

menempati posisi ke-3 dunia setelah Arab Saudi dan Turki.Nilai transaksi industri halal pada 2021, umat 

muslim dunia membelanjakan sekitar dari US$2,02 triliun untuk kebutuhan bidang makanan, farmasi, 

kosmetik, fesyen, pariwisata, dan sektor-sektor syariah lainnya. Jumlah tersebut meningkat 3,2 persen 

dibandingkan tahun 2018."Sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia 

merupakan pasar yang sangat prospektif. Untuk itu, Pemerintah saat ini tengah mendorong 

perkembangan industri halal di Indonesia. Kemendag bersama mitra strategis bekerja sama dalam 

mengembangkan dan mempromosikan industri halal dalam negeri agar bisa bersaing dan menjadi 

pemenang tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional," ujar Oke.Menurut Oke, 

ada dua kunci utama untuk mempercepat proses transformasi digitalisasi UKM Indonesia, yaitu dengan 

kolaborasi dan inovasi. Kolaborasi yang sinergis dari Pemerintah dan sektor privat dapat membantu UKM 

memperlebar akses pasar melalui pengembangan kapasitas bagi UKM dan perluasan jaringan bekerja 

sama dengan pelaku usaha. Sementara, inovasi melalui pemanfaatan teknologi di platform niaga 

elektronik (e-commerce) dapat membantu para UKM beradaptasi dan meraih peluang di samping 

perdagangan konvensional."Melalui dua kunci utama kolaborasi dan inovasi, didukung regulasi yang baik, 

kami meyakini UKM Indonesia dapat tumbuh dan berkontribusi lebih terhadap ekonomi nasional. Dalam 

konteks industri produk halal, dengan adanya tren konsumsi produk halal khususnya fesyen busana 

muslim dan produk terkait lainnya yang cenderung meningkat, kita harus jeli dalam menangkap 

kesempatan emas ini," ujarnya kembali.Selain itu, lanjut Oke, Indonesia harus memanfaatkan kemajuan 

teknologi seperti sosial media dan platform e-commerce untuk menggenjot aktivitas perdagangan 

termasuk produk halal. "Sebagai salah satu pemain untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT), 

Indonesia perlu terus menghasilkan beragam inovasi produk guna menjawab permintaan pasar domestik 

dan internasional sehingga pada akhirnya Indonesia dapat menjadi pusat produsen fesyen muslim 

terbesar di dunia," ungkap Oke.Pameran In Store Promotion Ramadan Fashion Festival 2022 dihadiri 

Direktur Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Ida Rustini, Direktur Pengembangan Produk 

Ekspor Miftah Farid, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja, 

Pimpinan Mal Gandaria City Stefanus Ridwan, Perwakilan Direktur PT Mustika Ratu Tbk Astrid 

Warganegara, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemendag Dwika Dasawarsih Suhanto."Atas nama 

Kementerian Perdagangan, kami menyampaikan apresiasi kepada APBBI, Mustika Ratu, pengelola 

Gandaria City, para peserta pameran, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya 

kegiatan ini. Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi penuh dari kita semua untuk menjadi 

pahlawan di negeri sendiri. Teruslah mendukung, membeli, dan memakai dengan bangga produk buatan 

Indonesia," tutup Oke. 
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Title Cair Sebelum Idulfitri, Ini Cara Cek Penerima BSU 2022 di 

Kemnaker dan BP Jamsostek 

Author _noname 

Media Tribun News Cirebon Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://cirebon.tribunnews.com/2022/04/14/cair-sebelum-idulfitri-ini-cara-cek-penerima-

bsu-2022-di-kemnaker-dan-bp-jamsostek 

Summary 1. Cek penerima BSU 2022 di BPJS Ketenagakerjaan / BP Jamsostek. Jika Anda terdaftar 

sebagai calon penerima, maka informasi yang ditampilkan adalah: "Anda lolos verifikasi dan 

validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon oenerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk 

verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. 2. Cek penerima BSU 2022 di website 

Kemnaker. Itulah dua cara cek penerima BSU 2022n melalui website Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan. 

 

 

 

1. Cek penerima BSU 2022 di BPJS Ketenagakerjaan / BP JamsostekCara pertama untuk cek daftar 

penerima BSU 2022 atau bukan adalah melalui laman BPJS Ketenagakerjaan. Berikut cara cek penerima 

BSU di BPJS Ketenagakerjaan:-Masuk ke url https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/-Di bagian "Cek 

apakah kamu termasuk penerima BSU?" isikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama sesuai KTP, dan 

tanggal lahir-Cek bagian verifikasi-Ketik "Lanjutkan"Hasil akan ditampilkanJika Anda terdaftar sebagai 

calon penerima, maka informasi yang ditampilkan adalah: "Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai calon oenerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan 

dilakukan oleh Kemnaker.Proses verifikasi dan validasi penerima BSU 2022 dilakukan sesuai dengan 

Permenaker Nomor 16 tahun 2021. Namun jika tidak terdaftar, maka teks yang ditampilkan adalah: 

"Mohon maaf, Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima BSU sesuai Permenaker Nomor 16 

tahun 2021".2. Cek penerima BSU 2022 di website Kemnaker-Kunjungi laman Kemnaker.go.id-Daftar 

akun di laman ini, jika belum memiliki akun-Jika sudah memiliki akun, lakukan login ke akun yang Anda 

miliki-Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe 

lokasi-Cek pemberitahuan untuk mendapatkan notifikasi sebagai penerima atau bukanItulah dua cara 

cek penerima BSU 2022n melalui website Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Segera cek nama Anda 

apakah menjadi penerima BSU 2022 atau tidakBantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja dengan gaji 

tertentu segera cair di bulan April 2022.Berikut dua cara untuk cek penerima BSU sebesar Rp 1 juta 
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tersebut.Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pemberian BSU 2022 berlangsung sebelum 

Lebaran idulfitri.BSU ini sebesar Rp 500. 000 per bulan dan diberikan selama 2 bulan, diperuntukkan bagi 

pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga 

Hartanto dalam konferensi pers pada 5 April 2022 menyatakan BSU diperkirakan untuk pekerja dengan 

gaji di bawah Rp 3,5 juta."Ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah 

untuk gaji di bawah Rp 3,5 juta. Besarnya Rp 1 juta per penerima," kata Airlangga.BSU 2022 ini akan 

diberikan pada 8,8 juta orang, sehingga anggaran yang dibutuhkan senilai Rp 8,8 triliun.Rencananya BSU 

2022 akan disalurkan pada April ini, meski belum diketahui pasti tanggalnya.Jika anda memiliki gaji di 

bawah Rp 3,5 juta, cari tahu apakah Anda termasuk sebagai salah satu penerima BSU 2022 atau bukan. 
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Title Jelang Hari K3 Dunia 2022, ILO Pandang Positif Kinerja Pemerintah Author mds 

Media Nusabali Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.nusabali.com/berita/115795/jelang-hari-k3-dunia-2022-ilo-pandang-positif-

kinerja-pemerintah 

Summary .com- Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO memberikan pandangan yang positif 

pada kinerja pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Pandangan 

ILO ini berhubungan dengan keberlangsungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama 

masa pandemi. Ini disampaikan oleh Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Michiko 

Miyamoto ketika pertemuan dengan Kemenaker di Jakarta untuk memaparkan pencapaian 

dan kegiatan menuju Hari K3 Sedunia 20yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 28 

April. Pada tahun 2021 sampai dengan 20 ILO sudah memprakarsai pendekatan yang 

mendorong berbagai pihak, termasuk media massa dan masyarakat umum. 

 

 

 

.com - Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO memberikan pandangan yang positif pada kinerja 

pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Pandangan ILO ini berhubungan 

dengan keberlangsungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama masa pandemi.Ini disampaikan 

oleh Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Michiko Miyamoto ketika pertemuan dengan 

Kemenaker di Jakarta untuk memaparkan pencapaian dan kegiatan menuju Hari K3 Sedunia 20yang 

setiap tahunnya diperingati pada tanggal 28 April.Menurut Michiko, pihaknya telah melihat sistem K3 

yang baik serta terintegrasi dengan melibatkan pengusaha, pemerintah, pekerja, komunitas dan semua 

pihak yang terkait pada tingkat nasional dan perusahan serta bisa melindungi lingkungan kerja dan 

memastikan ketahanan usaha.Hari K3 Sedunia ingin dunia internasional focus pada kebutuhan untuk 

mencegah kematian, cedera hingga penyakit kerja serta usaha untuk mempromosikan budaya 

keselamatan dan Kesehatan yang bisa membantu mencegah tragedy ini. Salah satunya yaitu dengan 

penggunaan .Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan mulai dari Januari sampai dengan September 2021, 

ada 82 ribu kasus kecelakaan kerja dan 179 penyakit kerja dimana 65% disebabkan oleh COVID-19.Tema 

Hari K3 Sedunia pada tahun ini focus pada usaha membangun budaya K3 yang positif, inklusif serta 

kontinyu dengan keterlibatan semua pihak.Pengusaha ataupun pekerja diharapkan bisa menjadikan K3 

sebagai bagian penting dari kehidupan pekerjaan serta keseharian mereka dengan memprioritaskan 
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keselamatan diri serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Termasuk penggunaan sepatu safety untuk 

melindungi keselamatan kaki. Beberapa sepatu yang direkomendasikan antara lain .Pada tahun 2021 

sampai dengan 20 ILO sudah memprakarsai pendekatan yang mendorong berbagai pihak, termasuk 

media massa dan masyarakat umum.Tujuannya yaitu agar lebih menyadari budaya pencegahan K3 

melalui berbagai kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman serta upaya membangun rasa 

kepemilikan dan komitmen bersama.K3 sendiri merupakan bidang multidisiplin yang peduli dengan 

kelangsungan bisnis serta perlindungan kerja.K3 menjadi kunci pembangunan berkelanjutan dan 

investasi dalam K3 bisa membantu berkontribusi pada pencapaian Agenda 2030 untuk pembangunan 

yang berkelanjutan. Diharapkan seluruh pekerja bisa menggunakan pada tahun itu. 
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Title Daftar Karyawan Dapat THR 2022 Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412131159-97-783685/daftar-karyawan-

dapat-thr-2022 

Summary Adapun ketentuan mengenai daftar karyawan dapat THR 2022 ini sudah tertuang 

berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/3/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Daftar Karyawan Dapat THR 2022.  

 

Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan instruksi bagi para pengusaha untuk membayarkan 

Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya secara penuh tanpa dicicil.Adapun ketentuan mengenai 

daftar karyawan dapat THR 2022 ini sudah tertuang berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 

M/3/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 

bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Selain kriteria karyawan yang berhak mendapat THR, SE tersebut juga 

menjelaskan perihal besaran THR untuk diberikan kepada setiap karyawan, di antaranya:Bagi 

pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus atau lebih, 

diberikan sebesar 1 (satu bulan) upah. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan 

secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proposional sesuai dengan 

perhitungan = (masa kerja/12) x 1 bulan upah.Daftar Karyawan Dapat THR 2022Dikutip dari laman resmi 

Kemnaker, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut bahwa THR tidak hanya berlaku bagi para 

pekerja dengan status tetap, melainkan berlaku juga untuk pekerja lainnya, di 

antaranya:pegawai/karyawan kontrak outsourcing tenaga honorer buruh harian lepas pekerja rumah 

tangga, dan sebagainya.Ketentuan karyawan yang berhak dapat THR 2022:Pekerja/buruh berdasarkan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yang 

mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Pekerja/buruh berdasarkan PKWTT 

yang di-PHK oleh pengusaha terhitung sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Pekerja/buruh yang 

dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum 

mendapatkan THR.Jadwal Pembayaran THR KaryawanUntuk jadwal pembayaran THR, Ida menjelaskan 

sesuai SE bahwa pihaknya mewajibkan setiap perusahaan memberikan THR kepada karyawan paling 

lambat satu minggu sebelum hari raya."THR keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib 

dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya 

keagamaan," ujar Ida dalam konferensi pers, Jumat (8/4).Posko Aduan THRJika ditemukan ada 

perusahaan yang tidak melaksanakan pemberian THR sesuai peraturan perundang-undangan, maka 

mereka akan mendapat sanksi administratif.Sanksi pertama berupa teguran tulisan, kemudian 

pembatasan kegiatan usaha, lalu penghentian sementara, sebagaian, atau seluruh alat produksi, hingga 

pembekuan kegiatan usaha.Sementara untuk para karyawan dan pihak perusahaan yang mengalami 

kendala dalam pembayaran THR, bisa melakukan konsultasi ke posko THR Kemnaker.Posko THR yang 

disediakan Kemnaker untuk melayani pengaduan dan konsultasi dari para pekerja atau pengusaha dapat 

diaskes melalui https://poskothr.kemnaker.go.id/dashboard.Itulah daftar karyawan dapat THR 2022 

serta kriterianya, beserta layanan aduan yang bisa Anda manfaatkan. 
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Title Karyawan Kontrak Apakah Dapat THR di Tahun 2022 Ini? 

Catat Penjelasan Selengkapnya Berikut! 

Author Chyntia Sami 

Bhayangkara 

Media Suara.com Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suara.com/news/2022/04/14/121500/karyawan-kontrak-apakah-dapat-thr-di-

tahun-2022-ini-catat-penjelasan-selengkapnya-berikut 

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menegaskan bahwa 

para pengusaha atau badan usaha wajib membayarkan THR 2022 secara penuh. Tunjangan 

Hari Raya alias THR jadi topik yang paling menarik jelang Lebaran. Jika karyawan tetap 

dipastikan akan mendapatkan THR, bagaimana dengan karyawan kontrak? Karyawan 

kontrak apakah dapat THR juga? 

 

 

 

 Tunjangan Hari Raya alias THR jadi topik yang paling menarik jelang Lebaran. Jika karyawan tetap 

dipastikan akan mendapatkan THR, bagaimana dengan karyawan kontrak ? Karyawan kontrak apakah 

dapat THR juga? Tenang, mari simak penjelasannya di bawah ini. Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menegaskan bahwa para pengusaha atau badan usaha wajib 

membayarkan THR 2022 secara penuh. Adapun THR wajib dibayarkan paling lambat satu pekan sebelum 

lebaran. Lantas, karyawan kontrak apakah dapat THR juga?Kewajiban pembayaran THR ini sejatinya 

bukan hanya bagi pegawai yang berstatus karyawan tetap saja, namun juga karyawan yang berstatus 

kontrak. Ketentuan ini tercantum di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 

Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.Ketiga, karyawan yang 

dimutasi ke perusahaan lainnya dengan perhitungan masa kerja berlanjut, dan pada perusahaan lama 

belum mendapatkan THR. 
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Title THR 2022 untuk Pegawai Baru, Bagaimana Aturannya? Author _noname 

Media Terkini.id Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://makassar.terkini.id/thr-2022-untuk-pegawai-baru-bagaimana-aturannya 

Summary Meski wajib, aturan THR untuk pegawai baru dan lama ternyata berbeda. Berdasarkan Surat 

Edaran (SE) Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) no M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022, besaran THR 

yang diterima bisa berbeda tergantung kriteria karyawan. Khusus untuk pegawai baru yang 

belum bekerja selama satu tahun, maka jumlah THR yang diterima dihitung secara 

proporsional. Cara penghitungan THR untuk pegawai baru yaitu besaran gaji 1 bulan dibagi 

12 kemudian dikalikan masa kerjanya. 

 

THR atau Tunjangan Hari Raya diberikan perusahaan pada karyawannya menjelang hari raya keagamaan. 

Meski wajib, aturan THR untuk pegawai baru dan lama ternyata berbeda.Berdasarkan Surat Edaran (SE) 

Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) no M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022, besaran THR yang diterima bisa berbeda tergantung 

kriteria karyawan.Dalam SE tersebut telah diatur pula jenis-jenis status pekerjaan yang berhak menerima 

THR. Jenis pekerja yang berhak menerima THR yaitu pekerja tetap, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT), dan Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT).Selain itu, para buruh harian, pekerja 

rumah tangga, pegawai honorer, dan pekerja outsourching juga berhak mendapatkan THR.Khusus untuk 

pegawai baru yang belum bekerja selama satu tahun, maka jumlah THR yang diterima dihitung secara 

proporsional.Untuk pegawai yang sudah bekerja satu tahun di tempat yang sama maka akan 

mendapatkan THR sebesar 1 kali gaji.Cara penghitungan THR untuk pegawai baru yaitu besaran gaji 1 

bulan dibagi 12 kemudian dikalikan masa kerjanya.Peraturan terkait perhitungan pemberian THR 

tersebut tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2016 pasal 3.Dilansir dari kompas. com 

pada Rabu 13 April 2022, para pemberi kerja wajib membayar THR penuh tahun ini sesuai dengan 

ketentuan pemerintah yang berlaku.Ida Fauziyah selaku Menteri Tenagakerja mengatakan THR yang 

diberikan harus 100% sebab meski masih masa pandemi, kini ekonomi Indonesia sudah mulai bangkit 

kembali."Pembayaran THR tidak boleh dicicil, harus kontan," ujar Ida.Hal itu sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2016 pasal 5 yang menyebutkan bahwa pembayaran THR maksimal 7 

hari sebelum hari raya keagamaan. 
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Title THR Karyawan Wajib Dibayar H-7 Author _noname 

Media Radar Lamsel Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.radarlamsel.com/thr-karyawan-wajib-dibayar-h-7 

Summary Setiap pelaku usaha wajib untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja 

paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah (H-7). "Merujuk pada SE 

Menaker itu, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh pengusaha kepada pekerja dan buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya 

keagamaan," ungkap Kepala Disnakertrans Lamsel, Dra. Dia menerangkan, SE Nomor 

M3/1/HK.04/IV/2022 yang diterbitkan pada 6 April 2022 lalu, mengenai Pelaksanaan 

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan yang 

mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Untuk diketahui, surat edaran tersebut sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di 

Perusahaan. 

 

 

 

Setiap pelaku usaha wajib untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja paling lambat 

tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah (H-7). Sebagaimana aturan yang dikeluarkan oleh 

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lamsel, tengah 

memproses SE Menaker tersebut menjadi SE Bupati Lamsel. Yang ditargetkan bakal rampung dan 

didistribusikan ke setiap pelaku usaha atau perusahaan pada pekan ini."Merujuk pada SE Menaker itu, 

pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada 

pekerja dan buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," ungkap Kepala Disnakertrans 

Lamsel, Dra. Intji Indriati didampingi Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans Lamsel, 

Mayadi Sapta Yuristama kepada Radar Lamsel, Rabu (13/4) kemarin.Dia menerangkan, SE Nomor 

M3/1/HK.04/IV/2022 yang diterbitkan pada 6 April 2022 lalu, mengenai Pelaksanaan Pemberian THR 

Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan yang mewajibkan pengusaha untuk 

memberikan THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Untuk diketahui, surat 

edaran tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 
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dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau 

Buruh di Perusahaan.Adapun jenis-jenis status pekerja yang berhak untuk menerima THR, yaitu Pekerja 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), buruh harian, 

pekerja rumah tangga, pekerja outsourcing, tenaga honorer, dan lain-lain."SE Bupati tentang pemberian 

THR kepada pekerja ini juga tidak keluar dari acuan SE Menaker. Sekarang sedang dalam proses. Pekan 

ini kami pastikan sudah selesai dan langsung kami sebar ke perusahaan-perusahaan," terangnya.Untuk 

mengawasi jalannya pemberian THR dari pelaku usaha kepada pekerja dan buruh, lanjutnya, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuka Posko Pengaduan THR secara online. Begitu juga 

dengan Disnakertrans Lamsel yang membuka aduan masyarakat via telepon."Kalau pemerintah pusat 

buka aduan via online, kita di daerah juga menerima aduan pekerja via sambungan telepon. Yang masa, 

sekretariat aduannya langsung berada di Kanntor Disnakertrans di lingkungan Komplek Pemda Lamsel," 

pungkasnya 
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Title Hukatan Jambi Tagih Janji Menaker Revisi Aturan JHT | Bicara 

Apa Adanya 

Author Danang 

Media Detail.id Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://detail.id/2022/04/hukatan-jambi-tagih-janji-menaker-revisi-aturan-jht 

Summary DETAIL.ID, Jambi- Koordinator Daerah Federasi Kehutanan, Industri Umum, Pertanian, dan 

Perkebunan (Hukatan) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi 

menagih janji Menteri Tenaga Kerja untuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Menurut Koordinator Daerah Federasi Hukatan Provinsi 

Jambi Masta Melda Aritonang, SH, hingga sekarang belum ada tanda-tanda Menteri Tenaga 

Kerja merevisi Permenaker tersebut. Masta Aritonang menambahkan, dengan belum adanya 

aturan resmi dari revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, anggota Hukatan Jambi yang ingin 

mencairkan JHT mengalami kendala. "Sudah lama, janjinya diucapkan 2 bulan lalu, tapi 

hingga sekarang belum juga persoalan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dikembalikan ke 

aturan lama," ujar Masta Aritonang kepada detail, Kamis, 14 April 2022. 

 

DETAIL.ID, Jambi - Koordinator Daerah Federasi Kehutanan, Industri Umum, Pertanian, dan Perkebunan 

(Hukatan) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi menagih janji Menteri 

Tenaga Kerja untuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT).Setelah 

menuai penolakan, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah berjanji akan merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 

2022 ke aturan lama. Menurut Koordinator Daerah Federasi Hukatan Provinsi Jambi Masta Melda 

Aritonang, SH, hingga sekarang belum ada tanda-tanda Menteri Tenaga Kerja merevisi Permenaker 

tersebut. "Sudah lama, janjinya diucapkan 2 bulan lalu, tapi hingga sekarang belum juga persoalan 

pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dikembalikan ke aturan lama," ujar Masta Aritonang kepada detail, 

Kamis, 14 April 2022. Masta meminta agar Menteri Tenaga Kerja segera merealisasikan janjinya. 

"Sebentar lagi Hari Buruh Internasional, May Day. Kami berharap saat May Day aturan tertulis dari revisi 

Permenaker No 2 Tahun 2022 sudah diterbitkan," kata Masta. Masta Aritonang menambahkan, dengan 

belum adanya aturan resmi dari revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, anggota Hukatan Jambi yang 

ingin mencairkan JHT mengalami kendala. Ramai diberitakan sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja 

menerbitkan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang JHT. Dalam beleid tersebut diatur dana JHT bisa 

dicairkan jika buruh sudah berumur 56 tahun. Aturan baru ini mendapatkan penolakan dimana-mana. 

Buruh yang diputus hubungan kerja keberatan jika uang JHT-nya bisa dicairkan jika sudah berumur 56 

tahun. Padahal, uang JHT tersebut akan dipergunakan untuk bertahan hidup hingga kembali mendapat 

pekerjaan. Akhirnya, Menteri Tenaga Kerja melunak. Dia berjanji untuk pencairan JTH akan dikembalikan 

ke aturan lama, yakni Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. 
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Title THR Pegawai Kena Pajak, Begini Cara Hitungnya Author Merdeka 

Media Merdeka Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/thr-pegawai-kena-pajak-begini-cara-hitungannya.html 

Summary Bahwa THR apagila melewati Penghasilan Tidak Kena Pajak maka akan dipotong PPh pasal 

21-nya," ungkap akun tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan 

perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lama 7 hari sebelum Lebaran 2022 

yang diatur melalui surat edaran Nomor M/1/HK.04/IV/2022. Pemberian Tunjangan Hari 

Raya atau THR bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan 

pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. THR Keagamaan 

diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus 

menerus atau lebih. THR diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja 

dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja 

waktu tertentu. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) paling lama 7 hari sebelum Lebaran 2022 yang diatur melalui surat edaran Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022.Pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR bagi pekerja/buruh merupakan upaya 

untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.THR 

Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus 

menerus atau lebih. THR diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan 

pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.Tapi 

apakah THR 2022 yang diterima pekerja ikut dikenakan pajak?Dikutip dari akun Instagram resminya 

@kemnaker, Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan, THR termasuk pendapatan pekerja/buruh 

sekaligus objek pajak penghasilan (PPh 21) khususnya bagi wajib pajak orang pribadi.Pemotongan PPh 

21 atas gaji, THR dan bonus untuk setiap pekerja tidak sama."Perlu dicatat ya Rekanaker! Bahwa THR 

apagila melewati Penghasilan Tidak Kena Pajak maka akan dipotong PPh pasal 21-nya," ungkap akun 

tersebut.Di samping tergantung pada besaran objek pajak yang dikenakan, pemotongan PPh 21 juga 

dipengaruhi oleh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak.Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan 

perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 7 hari sebelum Lebaran 2022 yang diatur melalui surat 
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edaran Nomor M/1/HK.04/IV/2022.Pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR bagi pekerja/buruh 

merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari 

raya keagamaan.THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 

bulan secara terus menerus atau lebih. THR diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan 

kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu 

tertentu.Lalu berapa besaran THR?Besaran THR Keagamaan diberikan bagi pekerja/buruh yang telah 

mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah.Bagi 

pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, 

maka THR Lebaran diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yaitu, masa kerja : 12 x 1 

bulan upah.Advertisement 
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Title THR Pekerja dan Implementasinya Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/kolom/pr-014252162/thr-pekerja-dan-implementasinya 

Summary Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 Pengaturan THR 

Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan, yang dilengkapi dengan Surat Edaran 

Menaker No. M/1/HK.04/IV/2022 Perihal Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 

2022 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Pemerintah sendiri telah mengantisipasi potensi 

timbulnya masalah dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan (2022), dengan 

membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) ketenagakerjaan pelayanan 

konsultasi dan penegakan hukum THR di setiap provinsi. Untuk besaran THR ditentukan 

dalam pasal 3 ayat 1 Permenaker No. 6 Tahun 2016 sebesar 1 (satu) bulan upah bagi mereka 

yang memiliki masa kerja setahun atau lebih dan yang baru bekerja 1 (satu) bulan secara 

terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, maka akan dihitung secara 

proporsional dengan rumus : masa kerja x 1 bulan :12. Tentunya bilamana besaran THR telah 

diatur secara khusus dalam perjanjian kerja (PK), PP, ataupun PKB, atau kebiasaan yang telah 

dilakukan dan nilainya lebih besar daripada nilai THR keagamaan, maka dibayarkan sesuai 

PK,PP, PKB, atau kebiasaan dimaksud. 

 

 

 

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan wajib dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum 

tibanya hari raya keagamaan". Demikian regulasi berkaitan dengan THR sebagaimana diktum pasal 9 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

(Permenaker) No. 6 Tahun 2016 Pengaturan THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan, yang 

dilengkapi dengan Surat Edaran Menaker No. M/1/HK.04/IV/2022 Perihal Pelaksanaan Pemberian THR 

Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.Bilamana THR dimaksud dibayar terlambat, 

maka pengusaha dapat dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar semenjak 

berakhirnya batas waktu kewajiban majikan untuk membayar (Pasal 62 ayat 1 PP No. 36 Tahun 2021). 

Pengenaan penalti dimaksud tidak menghilangkan kewajiban pengusaha guna tetap membayar THR 

keagamaan kepada pekerja. Denda yang diperoleh dari hal ini dapat dipergunakan untuk kesejahteraan 

pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama 
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(PKB).Pemerintah sendiri telah mengantisipasi potensi timbulnya masalah dalam pelaksanaan 

pembayaran THR keagamaan (2022), dengan membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) 

ketenagakerjaan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum THR di setiap provinsi.THR merupakan 

jenis pendapatan bagi pekerja yang terkategori non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada 

pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan serta diberikan kepada buruh yang telah 

mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih, baik melalui perjanjian kerja 

waktu tertentu (kontrak) maupun tidak waktu tertentu (tetap).Untuk besaran THR ditentukan dalam 

pasal 3 ayat 1 Permenaker No. 6 Tahun 2016 sebesar 1 (satu) bulan upah bagi mereka yang memiliki masa 

kerja setahun atau lebih dan yang baru bekerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 

(dua belas) bulan, maka akan dihitung secara proporsional dengan rumus : masa kerja x 1 bulan 

:12.Tentunya yang menjadi kriteria upah sebulan adalah gaji tanpa tunjangan yang merupakan upah 

bersih (clean wages) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Namun untuk pekerja harian, definisi 

upah sebulan bagi mereka yang telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih adalah upah rata-rata yang 

diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan dan untuk yang masa kerja kurang dari 

12 bulan, merupakan upah rata-rata yang diterima setiap bulan selama masa kerja.Tentunya bilamana 

besaran THR telah diatur secara khusus dalam perjanjian kerja (PK), PP, ataupun PKB, atau kebiasaan 

yang telah dilakukan dan nilainya lebih besar daripada nilai THR keagamaan, maka dibayarkan sesuai 

PK,PP, PKB, atau kebiasaan dimaksud.THR PENUHBerbeda dengan dua tahun sebelumnya (sehubungan 

pandemi C-19), di mana pengusaha dapat mencicil pemberian THR kepada pekerja, maka pada tahun ini, 

pemerintah telah mengatur pemberian THR wajib diberikan secara penuh, tidak ada relaksasi, dan 

dibayarkan sekaligus, seiring dengan kecenderungan pemulihan industri domestik dari dampak pandemi 

dan pertumbuhan ekonomi mulai bergerak positif.Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(APINDO) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik di Bandung, 8 April lalu, optimis anggota APINDO dapat 

membayar THR dengan tepat waktu dan tidak dicicil.Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga 

Kerja dan Keselamatan Kesehatan Kerja, Haiyani Rumondang 8 April lalu, menyatakan, jika perusahaan 

tidak membayar THR keagaamaan kepada pekerja alias buruh atau melakukan pembayaran tidak sesuai 

dengan ketentuan, maka perusahaan akan terkena sanksi administratif secara bertahap, diawali dari 

teguran terttulis, berlanjut ke pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau 

seluruh kegiatan produksi sampai kepada pembekuan kegiatan usaha. Hal ini mengacu kepada pasal 79 

dari PP. No. 36 Tahun 2021.***Penulis, praktisi ketenagakerjaan. Alumnus Fakultas Hukum UNPAR 

Bandung & pemegang 7 Rekor MURI (peraih gelar akademik & sertifikasi pendidikan terbanyak di 

Indonesia). 
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Title Aturan Pembayaran THR Lebaran, Karyawan Baru Belum Bekerja 1 

Tahun Dapat THR Berapa? 

Author _noname 

Media Tribun Sulbar Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://sulbar.tribunnews.com/2022/04/14/aturan-pembayaran-thr-lebaran-karyawan-

baru-belum-bekerja-1-tahun-dapat-thr-berapa 

Summary Status pekerja yang wajib mendapatkan THR tahun ini telah tercantum dalam Surat Edaran 

(SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang ditandatangani oleh 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. 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. Menaker Ida Fauziyah menyampaikan, secara khusus 

dirinya meminta kepada perusahaan yang kinerjanya tumbuh positif dan profitnya bagus 

agar memberikan THR lebih dari 1 bulan gaji kepada pekerja. Kedua, pekerja yang 

mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR 

diberikan secara proporsional sesuai dengan penghitungan masa kerja dibagi 12, dikali satu 

bulan upah. 

 

 

 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan status pekerja 

yang wajib mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini.Status pekerja yang wajib mendapatkan 

THR tahun ini telah tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang 

ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.Dalam SE tersebut disebutkan 

bahwa THR tidak hanya diberikan kepada para pekerja yang berstatus tetap, melainkan juga bagi pekerja 

perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) ataupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), 

outsourcing (alih daya), tenaga honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, supir, bahkan hingga pekerja 

rumah tangga alias PRT."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," ucap Menaker Ida Fauziyah, dikutip dari kemnaker.go.id pada Kamis 
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(14/4/2022).Dalam SE tersebut juga dijelaskan bahwa para pemberi kerja atau pengusaha untuk 

membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh, tidak dicicil.Dan pemberian THR kepada para 

pekerja harus dilakukan tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun ini.Menaker Ida Fauziyah 

menyampaikan, secara khusus dirinya meminta kepada perusahaan yang kinerjanya tumbuh positif dan 

profitnya bagus agar memberikan THR lebih dari 1 bulan gaji kepada pekerja. Hal itu sekaligus untuk 

menaikkan daya beli pekerja."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," jelasnya.Adapun 

besaran THR yang diterima oleh para pekerja dengan berbagai status berbeda-beda.Pertama, bagi 

pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, mereka wajib diberikan sebesar 1 bulan 

gaji.Kedua, pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 

bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan penghitungan masa kerja dibagi 12, dikali satu 

bulan upah.Ketiga, pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas yang 

mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah THR dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima 

dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.Sedangkan, bagi pekerja yang mempunyai masa 

kerja kurang dari 12 bulan, THR dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama 

masa kerja.Bagi buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah satu bulan dihitung 

berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. 
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Title Disnaker Kota Semarang Minta Perusahaan Bagikan THR H-7 

Lebaran 

Author _noname 

Media Republik Merdeka Jateng Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.rmoljawatengah.id/disnaker-kota-semarang-minta-perusahaan-bagikan-thr-h-

7-lebaran 

Summary Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang meminta kepada perusahaan yang ada di Kota 

Semarang untuk bisa menyerahkan tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja paling 

lambat tujuh hari atau H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Sementara itu Disnaker 

juga mengeluarkan surat edaran pelaksanaan pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi 

pekerja atau buruh di wilayah Kota Semarang Nomor 560/1465/IV/2022 tanggal 6 April lalu. 

"Surat ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022. Kita tekankan agar perusahaan memberikan THR secara penuh atau 

tidak dicicil," kata Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno, Kamis, (14/4). Hal ini sesuai 

dengan aturan perundang-undangan. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang meminta kepada perusahaan yang ada di Kota Semarang 

untuk bisa menyerahkan tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja paling lambat tujuh hari atau H-

7 sebelum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal ini sesuai dengan aturan perundang-

undangan.Pemerintah Pusat telah mengeluarkan aturan agar perusahaan memberikan THR secara 

penuh. Sementara itu Disnaker juga mengeluarkan surat edaran pelaksanaan pemberian THR Keagamaan 

Tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di wilayah Kota Semarang Nomor 560/1465/IV/2022 tanggal 6 April 

lalu."Surat ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022. Kita tekankan agar perusahaan memberikan THR secara penuh atau tidak dicicil," 

kata Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno, Kamis, (14/4).Mengacu pada aturan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah, Disnaker membuka posko aduan yang bisa dimanfaatkan oleh para pekerja yang belum 

mendapatkan THR. Posko aduan dibuka di kantor Disnaker mulai Senin (11/4) sampai Sabtu (30/4)."Kita 

juga meminta perusahaan yang sudah memberikan THR untuk dilaporkan ke Dinskaer secara online di 

smg.city/laporthr2," paparnya.Selain itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga telah 

mengeluarkan surat tembusan ke Kabupaten/Kota tentang pemberian THR Keagamaan kepada pekerja 
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yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.Sutrisno juga menjelaskan 

bagi para pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan berdasarkan perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu, ketentuannya adalah jika sudah bekerja 12 

bulan, maka harus diberikan THR sebesar satu kali upah. Aturan itu juga mengatur pemberian THR bagi 

perjanjian kerja harian lepas."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 x 1 satu bulan upah," pungkasnya. 
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Title Disnakertrans Gandeng AP2TKI Cegah Pemberangkatan Non 

Prosedural 

Author _noname 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.suarantb.com/disnakertrans-gandeng-ap2tki-cegah-pemberangkatan-non-

prosedural 

Summary "Mohon kerja sama yang baik antara Disnakertrans Provinsi, kabupaten dan kota dan AP2TKI 

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 Barat, Selasa, 12 April 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. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Gede 

Putu Aryadi, S.Sos, MH mengingatkan pentingnya penguatan kolaborasi dan sinergi antara 

Asosiasi Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (AP2TKI) dengan Pemerintah Daerah. 

Untuk penempatan Malaysia, Disnakertrans Prov. 

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH 

mengingatkan pentingnya penguatan kolaborasi dan sinergi antara Asosiasi Pengelola Pelatihan Tenaga 

Kerja Indonesia (AP2TKI) dengan Pemerintah Daerah. Tujuannya, dalam menyiapkan tenaga kerja yang 

kompeten sekaligus mewujudkan program Zero Unprosedural PMI."Mohon kerja sama yang baik antara 

Disnakertrans Provinsi, kabupaten dan kota dan AP2TKI 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 Barat, Selasa, 12 April 

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 dikeluarkan oleh BNSP. " Hal 

hal seperti inilah yang sedang kami tertibkan, dan kami minta keterlibatan dari Asosiasi bersama 

stakeholder terkait lainnya untuk mengintensifkan pembinaaan dan juga pengawasan," 

ungkapnya.Kaitan MoU dengan Malaysia, Mantan Kepala Dinas Kominfotik Nusa Tenggara Barat ini 

memaparkan satu-satunya daerah yang mendesak Menteri Ketenagakerjaan RI agar segera membuka 

penempatan ke Negara Malaysia adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.Ada dua aspek yang menjadi fokus 
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pemerintah, yaitu gaji atau 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 Prov. 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 diboomingkan, diseminasikan dan ditularkan sampai ke 

tingkat desa. Sehingga tidak terjebak iming-iming calo dan mafia," pungkasnya. 
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Title Ketentuan dan Kriteria Karyawan yang Berhak Mendapat THR 

Tahun 2022 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-014252495/ketentuan-dan-kriteria-karyawan-

yang-berhak-mendapat-thr-tahun-2022 

Summary Lantas, seperti apa ketentuan dan kriteria karyawan yang bisa mendapat THR tahun 2022?. 

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan. Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu 

masyarakat Indonesia khususnya para karyawan. Kementerian Ketenagakerjaan telah 

menginstruksikan para pengusaha dan institusi untuk membayar THR kepada karyawannya 

secara penuh tanpa dicicil. 

 

Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia khususnya 

para karyawan. Lantas, seperti apa ketentuan dan kriteria karyawan yang bisa mendapat THR tahun 

2022?Kementerian Ketenagakerjaan telah menginstruksikan para pengusaha dan institusi untuk 

membayar THR kepada karyawannya secara penuh tanpa dicicil.Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) 

Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 

Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Dalam SE tersebut, disebutkan kriteria-kriteria karyawan 

yang berhak mendapat THR dan juga besarannya sebagai berikut:1. Bagi pekerja/buruh yang 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 proposional sesuai dengan perhitungan = (masa kerja/12) x 1 bulan 

upah.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut bahwa THR tidak hanya berlaku bagi para pekerja 

dengan status tetap, melainkan berlaku juga untuk pekerja lainnya, yakni:1. Pegawai/karyawan kontrak2. 

Outsourcing3. Tenaga honorer4. Buruh harian lepas5. Pekerja rumah tangga (PRT) dan 

sebagainya.Ketentuan karyawan yang berhak mendapat THR1. Pekerja atau buruh berdasarkan 

perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang 

mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.2. Pekerja atau buruh berdasarkan 

PKWTT yang di-PHK oleh pengusaha terhitung sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan.3. Pekerja 

atau buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan 

lama belum mendapatkan THR.Kemnaker juga telah menyediakan Posko Pengaduan THR di laman 

https://poskothr.kemnaker.go.id. 
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Title Tutut THR, Ribuan Karyawan Mogok Kerja Author admin 

Media Suara Cirebon Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://suaracirebon.com/2022/04/14/tutut-thr-ribuan-karyawan-mogok-kerja 

Summary Ribuan karyawan PT Kreasi Garment Cirebon (KGC) yang berada di Desa Bojongnegara, 

Kecamatan Ciledug,Kabupaten Cirebon, melakukan aksi mogok kerja, Rabu (13/4/2022). 

Mogok kerja itu dilakukan dengan cara berkumpul di depan pabrik, tanpa satu karyawan pun 

yang masuk kerja. Salah seorang karyawan yang namanya enggan dikorankan 

mengungkapkan, yang menjadi pemicu sampai seluruh karyawan KGC melakukan aksi 

mogok kerja lantaran setiap tahun pihak perusahaan memberikan THR tidak sesuai 

Peraturan Kemenaker Nomor 6 Tahun 2016. "Ini terjadi setiap tahun dan tahun ini 

puncaknya, sehingga seluruh karyawan melakukan aksi mogok kerja. 

 

 

 

Ribuan karyawan PT Kreasi Garment Cirebon (KGC) yang berada di Desa Bojongnegara, Kecamatan 

Ciledug,Kabupaten Cirebon, melakukan aksi mogok kerja, Rabu (13/4/2022).Aksi itu dilakukan menyusul 

kebijakan perusahaan yang dirasakan banyak merugikan karyawan, salah satu tuntutan agar Tunjangan 

Hari Raya (THR) karyawan dibayar full. Mogok kerja itu dilakukan dengan cara berkumpul di depan pabrik, 

tanpa satu karyawan pun yang masuk kerja.Salah seorang karyawan yang namanya enggan dikorankan 

mengungkapkan, yang menjadi pemicu sampai seluruh karyawan KGC melakukan aksi mogok kerja 

lantaran setiap tahun pihak perusahaan memberikan THR tidak sesuai Peraturan Kemenaker Nomor 6 

Tahun 2016."Berdasarkan Kemenaker No 6 Tahun 2016 karyawan yang telah bekerja lebih dari setahun 

berhak menerima THR sejumlah satu bulan gaji, akan tetapi mereka hanya diberi THR tidak full gaji 

dengan alasan sesuai kontrak baru yang belum setahun," katanya kepada Suara cirebon.Padahal, lanjut 

dia, banyak karyawan yang telah bekerja 2-4 tahun, namun tidak ada yang mendapat THR satu bulan 

gaji."Ini terjadi setiap tahun dan tahun ini puncaknya, sehingga seluruh karyawan melakukan aksi mogok 

kerja. Kalau alasannya menyesuaikan dengan karyawan yang belum satu tahun kan aneh, karena 

karyawan di KGC tidak ada karyawan tetap, semua karyawan adalah karyawan kontrak dan setiap tahun 

melakukan kontrak kerja baru," ungkapnya.Ditambahkannya, karyawan yang sudah bekerja meski sudah 

lebih dari tiga tahun yang berakhir kontrak Desember 2021 dan melanjutkan kontrak baru sampai 

Desember 2022, diberikan THR tidak full satu bulan gaji."THR hanya dihitung 5 bulan berjalan. Ini jelas 
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sudah sangat keterlaluan," katanya.Hal ini yang membuat kekecewaan semua karyawan karena hampir 

semua mengalami nasib serupa. Ia mengatakan, hari ini ( kemarin) karyawan yang datang ke perusahaan 

namun hanya berbaris di depan gerbang melakukan aksi agar tuntutan ditanggapi pihak 

perusahaan.Kemudian seluruh karyawan yang jumlahnya ribuan tersebut secara serentak membubarkan 

diri pulang ke rumah masing-masing dengan melakukan protes mogok kerja."Tuntutan kita saat ini cuma 

satu, meminta hak kita (THR) dibayarkan secara full," tegasnya.Sementara informasi yang dihimpun Suara 

Cirebon dari beberapa karyawan KGC, pihak perusahaan sudah menghubungi seluruh karyawan untuk 

kembali melakukan aktivitas kerja seperti biasanya dan pihak perusahaan bersedia memenuhi tuntutan 

para karyawannya. 
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Title Disperinaker Bojonegoro Buka Posko Pengaduan Pekerja Terkait 

THR 

Author _noname 

Media Suara Banyuurip Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/disperinaker-bojonegoro-buka-posko-

pengaduan-pekerja-terkait-thr 

Summary Menindaklanjuti SE itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperinaker) Bojonegoro, 

Jawa Timur membuka posko pengaduan pekerja jika hak tersebut tidak dipenuhi 

perusahaan. Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinperinaker Bojonegoro Slamet 

menjelaskan, jumlah perusahaan di Bojonegoro sebanyak 1.424. Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker) sudah menerbitkan surat edaran (SE) tentang pencairan tunjangan hari raya 

(THR) 2022.  

 

 

 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sudah menerbitkan surat edaran (SE) tentang pencairan 

tunjangan hari raya (THR) 2022. Menindaklanjuti SE itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(Dinperinaker) Bojonegoro, Jawa Timur membuka posko pengaduan pekerja jika hak tersebut tidak 

dipenuhi perusahaan.Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinperinaker Bojonegoro Slamet 

menjelaskan, jumlah perusahaan di Bojonegoro sebanyak 1.424. Rinciannya, perusahaan kecil sebanyak 

1.231 perusahaan, menengah 153, dan perusahaan besar 40."Untuk mengantisipasi jika hak pekerja tidak 

dipenuhi perusahaan, kami membuka posko pengaduan. Baik secara offline maupun online dengan 

mengisi google form," katanya, Rabu (13/4/2022).Dia mengatakan, untuk mengantisipasi timbulnya 

keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR sesuai regulasi Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) 

membentuk pos komando (Posko) satuan tugas (Satgas). Yakni untuk pelayanan konsultasi dan 

penegakan hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022."Pengaduannya terintegrasi melalui website 

https://poskothr. kemnaker.qo.id. untuk online," katanya.Slamet mengatakan, sesuai aturan Kemenaker 

THR wajib dibayarkan paling lambat 7 tujuh hari sebelum hari raya. Hal tersebut sesuai dengan 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR.Karena itu, bagi perusahaan diimbau untuk membayar 

THR lebih awal sebelum jatuh tempo. Dia mengatakan, perusahaan diharapkan membayar THR sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."Dan diharapkan adanya pembuatan posko ini dapat 

membantu warga untuk mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan selama bulan Ramadan," katanya. 
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Title Desak 300 Perusahaan di Kota Pasuruan Penuhi THR Author _noname 

Media Radar Bromo Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/14/04/2022/desak-300-perusahaan-di-kota-

pasuruan-penuhi-thr 

Summary Di Kota Pasuruan, ada 300 perusahaan yang wajib membayar THR untuk karyawannya 

sebelum lebaran nanti. Di Kota Pasuruan, ada 300 perusahaan yang wajib membayar THR 

untuk karyawannya sebelum lebaran nanti. Perusahaan-perusahaan yang ada di Kota 

Pasuruan diwanti-wanti agar tak luput membayar tunjangan hari raya (THR) menjelang Idul 

Fitri. Pemkot Pasuruan bahkan membuka posko pengaduan. 

 

 

 

Perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Pasuruan diwanti-wanti agar tak luput membayar tunjangan 

hari raya (THR) menjelang Idul Fitri. Pemkot Pasuruan bahkan membuka posko pengaduan. Hal itu 

menjadi kesempatan bagi para buruh mengadukan perusahaan tempatnya bekerja bilamana tak 

memenuhi kewajiban membayarkan THR.Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Mahbub Efendi 

mengatakan, posko pengaduan dibuka menyusul adanya surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang 

pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2022. "Sekarang sudah kami sediakan posko pengaduan," 

katanya, Rabu (13/4).Ia memastikan posko pengaduan tersebut akan terbuka terhadap keluhan buruh 

mengenai persoalan THR oleh perusahaan. Bila memang ada buruh yang melayangkan aduan terkait 

pembayaran THR, timnya akan melakukan mediasi. Agar terdapat solusi antara dua pihak. Yakni 

perusahaan dan buruh itu sendiri."Kemarin kami juga langsung bersurat ke perusahaan-perusahaan 

terkait pembayaran THR karyawan. Kami minta kesanggupannya memenuhi THR sesuai petunjuk 

Menaker," kata Mahbub.Di Kota Pasuruan, ada 300 perusahaan yang wajib membayar THR untuk 

karyawannya sebelum lebaran nanti. Sementara pembayaran THR sendiri harus diberikan dengan 

besaran sekali gaji penuh. Hal itu berlaku bagi buruh dengan masa kerja di atas setahun. Sedangkan untuk 

yang bekerja dengan masa kurang dari setahun, tidak harus sebesar gaji yang diterima setiap 

bulan."Tetapi meski di bawah setahun bekerja, tetap dapat, hanya saja tidak satu kali gaji penuh," 

ujarnya.Tak hanya menunggu aduan, lanjut Mahbub, dinasnya juga akan menurunkan tim untuk 

memantau keberlangsungan pembayaran THR di setiap perusahaan. Menurutnya, pola semacam itu 

sudah dilakukan setiap tahun. Agar pembayaran THR tidak sampai menimbulkan 
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permasalahan.PASURUAN, Radar Bromo - Perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Pasuruan diwanti-

wanti agar tak luput membayar tunjangan hari raya (THR) menjelang Idul Fitri. Pemkot Pasuruan bahkan 

membuka posko pengaduan. Hal itu menjadi kesempatan bagi para buruh mengadukan perusahaan 

tempatnya bekerja bilamana tak memenuhi kewajiban membayarkan THR.Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Kota Pasuruan Mahbub Efendi mengatakan, posko pengaduan dibuka menyusul adanya surat edaran 

Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2022. "Sekarang sudah 

kami sediakan posko pengaduan," katanya, Rabu (13/4).Ia memastikan posko pengaduan tersebut akan 

terbuka terhadap keluhan buruh mengenai persoalan THR oleh perusahaan. Bila memang ada buruh yang 

melayangkan aduan terkait pembayaran THR, timnya akan melakukan mediasi. Agar terdapat solusi 

antara dua pihak. Yakni perusahaan dan buruh itu sendiri."Kemarin kami juga langsung bersurat ke 

perusahaan-perusahaan terkait pembayaran THR karyawan. Kami minta kesanggupannya memenuhi 

THR sesuai petunjuk Menaker," kata Mahbub.Di Kota Pasuruan, ada 300 perusahaan yang wajib 

membayar THR untuk karyawannya sebelum lebaran nanti. Sementara pembayaran THR sendiri harus 

diberikan dengan besaran sekali gaji penuh. Hal itu berlaku bagi buruh dengan masa kerja di atas setahun. 

Sedangkan untuk yang bekerja dengan masa kurang dari setahun, tidak harus sebesar gaji yang diterima 

setiap bulan."Tetapi meski di bawah setahun bekerja, tetap dapat, hanya saja tidak satu kali gaji penuh," 

ujarnya.Tak hanya menunggu aduan, lanjut Mahbub, dinasnya juga akan menurunkan tim untuk 

memantau keberlangsungan pembayaran THR di setiap perusahaan. Menurutnya, pola semacam itu 

sudah dilakukan setiap tahun. Agar pembayaran THR tidak sampai menimbulkan permasalahan. 
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Title Serikat Buruh Minta Perusahaan Bayar THR Sepekan 

Sebelum Lebaran 

Author Azzis Zulkhairil 

Media Idn Times Jabar Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis-zilkhairil/serikat-buruh-minta-perusahaan-

bayar-thr-sepekan-sebelum-lebaran 

Summary Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa 

Barat (Jawa Barat) meminta perusahaan dapat membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 

pada buruh sepekan sebelum lebaran. Perusahaan yang tidak membayar THR diberikan 

sanksi administratif dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha," katanya. 

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik 

mengatakan, sejauh ini Apindo sudah menginstruksikan agar para anggotanya bisa 

memberikan THR sesuai aturan tersebut. Roy Jinto, Ketua DPD KSPSI Jawa Barat 

mengatakan, selain sesuai aturan, hal ini juga sudah berdasarkan arahan dari Pimpinan Pusat 

Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP 

TSK-SPSI). 

 

 

 

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat (Jawa 

Barat) meminta perusahaan dapat membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada buruh sepekan 

sebelum lebaran. Mereka menilai hal ini sesuai dengan aturan tertulis.Roy Jinto, Ketua DPD KSPSI Jawa 

Barat mengatakan, selain sesuai aturan, hal ini juga sudah berdasarkan arahan dari Pimpinan Pusat 

Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK-

SPSI)."Meminta agar perusahaan membayar THR 2022 sesuai ketentuan yang berlaku minimal 1 bulan 

upah, dibayarkan paling lambat satu minggu sebelum hari raya Idulfitri, sebagaimana Permenaker 6 

Tahun 2016," ujar Roy pada IDN Times, Kamis (14/4/2022).1. Jangan ada perusahaan melanggar 

PermenakerDalam Permenaker nomor 6 2016 menyatakan bahwa perusahaan wajib hukumnya 

membayar THR kepada pekerja/buruh secara tunai dan sekaligus. Roy bilang, jangan ada perusahaan di 

Jawa Barat membayar THR secara dicicil."Sejak dulu Permenaker 6 2016 tentang Pembayaran THR tidak 

mengatur THR boleh dicicil atau ditunda, pelanggaran pembayaran THR terus terjadi sampai saat ini 

masih ada perusahaan yang belum membayar THR 2021 kepada buruh," ungkapnya.2. THR merupakan 
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hak buruh yang harus dipenuhiDengan kondisi demikian, Roy mengatakan bahwa ketegasan pemerintah 

dalam menegakkan aturan THR sangat ditunggu oleh pekerja/buruh. Sehingga sanksi tersebut akan 

menimbulkan efek jera terhadap perusahaan-perusahaan yang yang nakal."THR merupakan hak normatif 

pekerja/buruh sehingga 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," katanya.3. Buruh jangan jadi korban ketidaktegasan 

pemerintahPemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi pada perusahaan nakal. Roy bilang, jika 

sanksi ditegakan maka aturan THR tidak hanya tertulis tapi dapat diimplementasikan dengan baik oleh 

pemerintah."Jangan pekerja/buruh yang terus menjadi korban dari ketidaktegasan pemerintah, dan 

pemerintah tidak boleh ragu-ragu dalam memberikan sanksi," ucapnya.DPD KSPSI Jawa Barat, kata Roy, 

akan mengawal pelaksanaan pembayaran THR serta membuka posko pengaduan THR 2022 di setiap 

kab/kota. Pihaknya juga akan melakukan advokasi terhadap pekerja/buruh yang tidak dibayarkan THR-

nya atau penangguhan pembayaran oleh perusahaan.4. Apindo Jawa Barat sudah keluarakan surat 

instruksiSebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik 

mengatakan, sejauh ini Apindo sudah menginstruksikan agar para anggotanya bisa memberikan THR 

sesuai aturan tersebut. Jangan ada keterlambatan sehingga para pekerja bisa mendapatkan haknya."Saya 

memastikan 99,9 persen perusahaan yang tergabung dalam Apindo Jawa Barat akan bayar THR full dan 

tepat waktu," ujar Ning Wahyu, Minggu (10/4/2022).Menurutnya, karena dampak pandemik pada 

perekonomian cukup besar maka ada juga perusahaan masih berjuang bangkit dari keterpukurannya. 

Meski demikian karena pemerintah sudah mengatur persoalan THR, maka kondisi tersebut seharusnya 

tidak jadi halangan pemenuhan hak pegawai.Ning menyadari keadaan setiap perusahaan memang 

tidaklah sama. Maka, jika ada perusahaan yang kemungkinan tidak bisa membayar THR tepat waktu bisa 

melakukan komunikasi dengan para pekerjanya dari sekarang."Mungkin ada perusahaan yang merugi 

dan tidak bisa bayar THR, sebaiknya ada diskusi dengan buruh supaya ada kesepakatan," ucapnya.Dari 

data Apindo Jawa Barat baru ada satu perusahaan yang sempat membayarkan THR dalam dua termin. 

Namun, mayoritas anggota Apindo Jawa Barat sudah bisa memenuhi hak THR karyawan tepat waktu. 
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Title Kemnaker: Pekerja PKWT berhak mendapatkan THR keagamaan Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-

mendapatkan-thr-keagamaan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dia mengingatkan 

terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, 

seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka berhak mendapatkan THR satu 

bulan upah. Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan 

Sosial Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis, mengatakan 

bahwa dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa 

pekerja PKWT berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). 

Kalau sekarang baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak atas tunjangan hari raya 

keagamaan," ujar Sri dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan Kemnaker. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas 

THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)."Inilah perubahan-perubahan ke arah 

yang lebih baik, bagaimana supaya tidak ada diskriminasi terhadap pekerja. Kalau dulu hanya pekerja 

yang punya hubungan kerja. Kalau sekarang baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak atas tunjangan 

hari raya keagamaan," ujar Sri dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan Kemnaker.Namun, dia mengingatkan terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT 

maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka 

berhak mendapatkan THR satu bulan upah.Bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan 

juga berhak mendapatkan THR, meski diberikan secara proporsional dengan penghitungan tertentu.Hal 

itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Dalam edaran tersebut, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bahwa pemberian THR tahun ini harus dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara penuh.Hal itu berbeda dengan 

pembayaran THR 2020, ketika perusahaan yang terdampak pandemi diberikan kelonggaran untuk 

memberikan THR secara bertahap.Dalam edaran itu juga tertulis bahwa THR keagamaan tahun ini wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan."Pemberian THR ini dalam rangka 

membantu pekerja menyiapkan perayaan hari raya, supaya pekerja ini mempunyai daya beli yang baik 

dalam rangka mempersiapkan hari raya," tutur Sri. 
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Title Kemnaker: Pekerja PKWT berhak mendapatkan THR 

keagamaan 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-

mendapatkan-thr-keagamaan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dia mengingatkan 

terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, 

seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka berhak mendapatkan THR satu 

bulan upah. Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan 

Sosial Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis, mengatakan 

bahwa dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa 

pekerja PKWT berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). 

Kalau sekarang baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak atas tunjangan hari raya 

keagamaan," ujar Sri dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan Kemnaker. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas 

THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)."Inilah perubahan-perubahan ke arah 

yang lebih baik, bagaimana supaya tidak ada diskriminasi terhadap pekerja. Kalau dulu hanya pekerja 

yang punya hubungan kerja. Kalau sekarang baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak atas tunjangan 

hari raya keagamaan," ujar Sri dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan Kemnaker.Namun, dia mengingatkan terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT 

maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka 

berhak mendapatkan THR satu bulan upah.Bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan 

juga berhak mendapatkan THR, meski diberikan secara proporsional dengan penghitungan tertentu.Hal 

itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Dalam edaran tersebut, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bahwa pemberian THR tahun ini harus dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara penuh.Hal itu berbeda dengan 

pembayaran THR 2020, ketika perusahaan yang terdampak pandemi diberikan kelonggaran untuk 

memberikan THR secara bertahap.Dalam edaran itu juga tertulis bahwa THR keagamaan tahun ini wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan."Pemberian THR ini dalam rangka 

membantu pekerja menyiapkan perayaan hari raya, supaya pekerja ini mempunyai daya beli yang baik 

dalam rangka mempersiapkan hari raya," tutur Sri. 
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Title Habis Kontrak Sebelum Hari Raya Apakah Dapat THR? 

Ini Penjelasan Resmi dari Kemnaker 

Author Chyntia Sami 

Bhayangkara 

Media Suara.com Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suara.com/news/2022/04/14/131000/habis-kontrak-sebelum-hari-raya-

apakah-dapat-thr-ini-penjelasan-resmi-dari-kemnaker 

Summary Menjelang lebaran ada beberapa hal yang dinantikan, misalnya pulang kampung untuk 

bertemu keluarga, momen belanja lebaran, dan tentu saja THR atau Tunjangan Hari Raya. 

Habis kontrak sebelum hari raya apakah dapat THR? 2. THR juga diberikan kepada 

karyawan/pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan tetapi kurang dari 12 bulan 

masa kerja dengan nilai atau besaran yang proporsional sesaui masa kerjanya sesuai dengan 

Pasal 3 Ayat 1 huruf b Permenaker 6/2016. Demikian itu penjelasan singkat terkait dengan 

pertanyaan habis kontrak sebelum hari raya apakah dapat THR? 

 

 

 

1. THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja sudah mencapai 12 bulan 

secara terus menerus dengan nilai sebesar 1 bulan upah sesuai Pasal 3 Ayat 1 huruf a.2. THR juga 

diberikan kepada karyawan/pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan tetapi kurang dari 12 

bulan masa kerja dengan nilai atau besaran yang proporsional sesaui masa kerjanya sesuai dengan Pasal 

3 Ayat 1 huruf b Permenaker 6/2016.Demikian itu penjelasan singkat terkait dengan pertanyaan habis 

kontrak sebelum hari raya apakah dapat THR? Pemberian THR 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.Menjelang lebaran ada beberapa hal yang dinantikan, misalnya 

pulang kampung untuk bertemu keluarga, momen belanja lebaran, dan tentu saja THR atau Tunjangan 

Hari Raya. Nilai THR sebesar satu kali gaji. THR ini diberikan kepada seseorang yang masih terdaftar 

sebagai pegawai di sebuah perusahaan. Jadi, jika ada yang bertanya apabila seseorang habis kontrak 

sebelum hari raya apakah dapat THR? Jawabannya tidak. Penjelasannya di bawah ini.Habis kontrak 

sebelum hari raya apakah dapat THR? Sesuai dengan penjelasan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) 

yang diuraiakan di media sosial resmi akun twitter Kemnaker menjelaskan bahwa pekerja yang 

kontraknya habis sebelum lebaran dan tidak melakukan atau mendapatkan perpanjangan kontrak tidak 

berhak atas THR. Hal ini sesuai dengan dasar hukum Pasal 7 ayat 3 tahun 2016 yang membahas tenang 
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THR Keagamaan untuk pekerja/buruh di perusahaan.Dalam pasal yang sama dijelaskan, pekerja atau 

buruh yang berhak atas THR adalah mereka yang masih memiliki hubungan kerja berdasarkan pernjanjian 

kerja waktu tertentu (PKWT/Kontrak).Disebutkan pula bagi yang sudah habis masa kerjanya sebelum hari 

raya keagamaan, maka tidak berhak atas THR keagamaan. Sehingga, kalau Anda sudah habis kontrak 

sebelum hari raya apakah dapat THR, jawabannya sudah jelas ya, tidak akan mendapatkan THR.Untuk 

lebih jelasnya, dalam aturan itu tercantum tiga jenis karyawan kontrak yang jelas berhak atas THR sebagai 

berikut rinciannya:1. Karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.2. 

Karyawan PKWTT yang mengalami pemutusan kontrak pada 30 hari sebelum hari raya keagamaan3. 

Karyawan yang mengalami pemutasian atau dikirim perusahaan lain dengan penghitungan masa kerja 

berlanjut dan para perusahaan lama belum emndapatkan THR.Penghitungan THRMengenai 

penghitungan THR untuk karyawan kontrak tidak berbeda jauh dari pegawai tetap di perusahaan dengan 

aturan sebagai berikut: 
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Title Kemnaker: Pekerja PKWT berhak mendapatkan THR 

keagamaan 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Riau Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-

mendapatkan-thr-keagamaan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dia mengingatkan 

terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, 

seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka berhak mendapatkan THR satu 

bulan upah. Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan 

Sosial Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis, mengatakan 

bahwa dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa 

pekerja PKWT berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). 

Kalau sekarang baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak atas tunjangan hari raya 

keagamaan," ujar Sri dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan Kemnaker. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas 

THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)."Inilah perubahan-perubahan ke arah 

yang lebih baik, bagaimana supaya tidak ada diskriminasi terhadap pekerja. Kalau dulu hanya pekerja 

yang punya hubungan kerja. Kalau sekarang baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak atas tunjangan 

hari raya keagamaan," ujar Sri dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan Kemnaker.Namun, dia mengingatkan terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT 

maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka 

berhak mendapatkan THR satu bulan upah.Bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan 

juga berhak mendapatkan THR, meski diberikan secara proporsional dengan penghitungan tertentu.Hal 

itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Dalam edaran tersebut, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bahwa pemberian THR tahun ini harus dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara penuh.Hal itu berbeda dengan 

pembayaran THR 2020, ketika perusahaan yang terdampak pandemi diberikan kelonggaran untuk 

memberikan THR secara bertahap.Dalam edaran itu juga tertulis bahwa THR keagamaan tahun ini wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan."Pemberian THR ini dalam rangka 

membantu pekerja menyiapkan perayaan hari raya, supaya pekerja ini mempunyai daya beli yang baik 

dalam rangka mempersiapkan hari raya," tutur Sri. 



 

367 

 

Title Kawal Pembayaran THR Hari Raya Idul Fitri 1443 H , Kemnaker 

Buka Layanan Pengaduan Berbasis Web 

Author _noname 

Media Priangantimur Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224252692/kawal-

pembayaran-thr-hari-raya-idul-fitri-1443-h-kemnaker-buka-layanan-pengaduan-berbasis-

web 

Summary Untuk mengawal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan di Tahun 2022. 

Pengawalan aplikasi pengaduan THR keagamaan tahun 2022 untuk pelaksanaan 

pembayaran THR 2022 dari pengusaha kepada pekerja/buruh melalui 

https://poskothr.kemnaker.go.id. Menurut Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani 

Rumondang menyebut, layanan posko pengaduan THR berbasis web ini dibuat untuk 

mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan 

pembayaran THR keagamaan yang dilakukan secara mandiri, individu dan terjamin privacy 

para pengadu. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi 

Aplikasi Posko Pengaduan 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," kata Haiyani Rumondang 

dikutip priangantimurnews.pikiran-rakyat.com dari Instagram @kemenaker Kamis 14 April 

2022. 

 

 

 

Untuk mengawal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan di Tahun 2022. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan THR.Pengawalan aplikasi 

pengaduan THR keagamaan tahun 2022 untuk pelaksanaan pembayaran THR 2022 dari pengusaha 

kepada pekerja/buruh melalui https://poskothr.kemnaker.go.id.Menurut Dirjen Binwasnaker dan K3 

Kemnaker, Haiyani Rumondang menyebut, layanan posko pengaduan THR berbasis web ini dibuat untuk 

mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran THR 

keagamaan yang 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 
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Indonesia," kata Haiyani Rumondang dikutip priangantimurnews.pikiran-rakyat.com dari Instagram 

@kemenaker Kamis 14 April 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."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," kata, Haiyani.Haiyani menjelaskan, dalam mengawal 

pelaksanaan pembayaran THR keagamaan ini, pihaknya tak dapat bekerja sendiri."Pengawalan THR 

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 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. 

  



 

369 

 

Title Kemnaker: Pekerja PKWT berhak mendapatkan THR keagamaan Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821181/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-

mendapatkan-thr-keagamaan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dia mengingatkan 

terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, 

seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka berhak mendapatkan THR satu 

bulan upah. Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan 

Sosial Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis, mengatakan 

bahwa dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa 

pekerja PKWT berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). 

Kalau sekarang baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak atas tunjangan hari raya 

keagamaan," ujar Sri dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan Kemnaker. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas 

THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)."Inilah perubahan-perubahan ke arah 

yang lebih baik, bagaimana supaya tidak ada diskriminasi terhadap pekerja. Kalau dulu hanya pekerja 

yang punya hubungan kerja. Kalau sekarang baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak atas tunjangan 

hari raya keagamaan," ujar Sri dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan Kemnaker.Namun, dia mengingatkan terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT 

maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka 

berhak mendapatkan THR satu bulan upah.Bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan 

juga berhak mendapatkan THR, meski diberikan secara proporsional dengan penghitungan tertentu.Hal 

itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Dalam edaran tersebut, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bahwa pemberian THR tahun ini harus dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara penuh.Hal itu berbeda dengan 

pembayaran THR 2020, ketika perusahaan yang terdampak pandemi diberikan kelonggaran untuk 

memberikan THR secara bertahap.Dalam edaran itu juga tertulis bahwa THR keagamaan tahun ini wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan."Pemberian THR ini dalam rangka 

membantu pekerja menyiapkan perayaan hari raya, supaya pekerja ini mempunyai daya beli yang baik 

dalam rangka mempersiapkan hari raya," tutur Sri. 
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Title Kemnaker Tegaskan Karyawan Kontrak Berhak Dapat 

THR | Pilar.ID 

Author M. Fathur Rohman 

Media Pilar Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.pilar.id/kemnaker-tegaskan-karyawan-kontrak-berhak-dapat-thr 

Summary Terkait dengan hak karyawan untuk mendapatkan THR, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) menegaskan bahwa bukan hanya pekerja tetap saja yang mendapatkan THR. 

Menjelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, sebagian besar karyawan dan pekerja di 

Indonesia sama-sama menunggu pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Sehingga, THR 

menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa tersebut. Namun, para 

karyawan kontrak dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) juga memiliki hak 

untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan. 

 

 Menjelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, sebagian besar karyawan dan pekerja di Indonesia 

sama-sama menunggu pencairan Tunjangan Hari Raya (THR).Terutama, karena di masa Lebaran Idul Fitri, 

pengeluaran sebagian besar masyarakat meningkat dengan pesat. Sehingga, THR menjadi penting untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa tersebut.Terkait dengan hak karyawan untuk mendapatkan 

THR, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa bukan hanya pekerja tetap saja yang 

mendapatkan THR.Namun, para karyawan kontrak dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) juga memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan. Kebijakan ini sudah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Tepatnya, sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016. Dalam PMK tersebut disebutkan bahwa karyawan 

PKWT berhak mendapatkan THR, sama seperti Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT).Hal ini 

disampaikan oleh Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis (14/4/2022)."Inilah perubahan-

perubahan ke arah yang lebih baik, bagaimana supaya tidak ada diskriminasi terhadap pekerja. Kalau 

dulu hanya pekerja yang punya hubungan kerja. Kalau sekarang baik PKWT maupun PKWTT semuanya 

berhak atas tunjangan hari raya keagamaan," ujar Sri dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina 

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker.Namun, dia mengingatkan terdapat persyaratan agar 

pekerja, baik PKWT maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan 

atau lebih, maka berhak mendapatkan THR satu bulan upah.Bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang 

dari 12 bulan juga berhak mendapatkan THR, meski diberikan secara proporsional dengan penghitungan 

tertentu.Hal itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Dalam edaran 

tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bahwa pemberian THR tahun ini harus 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara penuh.Hal itu berbeda 

dengan pembayaran THR 2020, ketika perusahaan yang terdampak pandemi diberikan kelonggaran 

untuk memberikan THR secara bertahap.Dalam edaran itu juga tertulis bahwa THR keagamaan tahun ini 

wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan."Pemberian THR ini dalam 

rangka membantu pekerja menyiapkan perayaan hari raya, supaya pekerja ini mempunyai daya beli yang 

baik dalam rangka mempersiapkan hari raya," tutur Sri. (fat) 
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Title Kemnaker: Pekerja Kontrak Berhak Dapat THR Author Antara 

Media Okezone Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2579016/kemnaker-pekerja-kontrak-

berhak-dapat-thr 

Summary Hal itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker, Sri Astuti 

mengatakan bahwa dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 

dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu (PKWTT). Namun, dia mengingatkan terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT 

maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau 

lebih, maka berhak mendapatkan THR satu bulan upah. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Sri Astuti mengatakan bahwa dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 

2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu (PKWTT)."Inilah perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, bagaimana supaya tidak ada 

diskriminasi terhadap pekerja. Kalau dulu hanya pekerja yang punya hubungan kerja. Kalau sekarang baik 

PKWT maupun PKWTT semuanya berhak atas tunjangan hari raya keagamaan," ujar Sri dikutip Antara, 

Kamis (14/4/2022).Namun, dia mengingatkan terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun 

PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka berhak 

mendapatkan THR satu bulan upah.Bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan juga 

berhak mendapatkan THR, meski diberikan secara proporsional dengan penghitungan tertentu.Hal itu 

juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 



 

372 

 

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Dalam edaran tersebut, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bahwa pemberian THR tahun ini harus dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara penuh.Hal itu berbeda dengan 

pembayaran THR 2020, ketika perusahaan yang terdampak pandemi diberikan kelonggaran untuk 

memberikan THR secara bertahap.Dalam edaran itu juga tertulis bahwa THR keagamaan tahun ini wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan."Pemberian THR ini dalam rangka 

membantu pekerja menyiapkan perayaan hari raya, supaya pekerja ini mempunyai daya beli yang baik 

dalam rangka mempersiapkan hari raya," tutur Sri. 
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Title Kemnaker: Pekerja PKWT berhak mendapatkan THR keagamaan Author _noname 

Media Antara Bengkulu Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://bengkulu.antaranews.com/berita/229769/kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-

mendapatkan-thr-keagamaan 

Summary memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk 

mendapatkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Namun, dia mengingatkan terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun 

PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka 

berhak mendapatkan THR satu bulan upah. Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja 

Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti 

dari Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas THR, sama seperti perjanjian 

kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Kalau sekarang baik PKWT maupun PKWTT semuanya 

berhak atas tunjangan hari raya keagamaan," ujar Sri dalam diskusi yang diadakan Direktorat 

Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker. 

 

memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan 

tunjangan hari raya (THR) keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual 

yang diikuti dari Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja waktu 

tidak tertentu (PKWTT)."Inilah perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, bagaimana supaya tidak 

ada diskriminasi terhadap pekerja. Kalau dulu hanya pekerja yang punya hubungan kerja. Kalau sekarang 

baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak atas tunjangan hari raya keagamaan," ujar Sri dalam diskusi 

yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker.Namun, dia 

mengingatkan terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, 

seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka berhak mendapatkan THR satu bulan 

upah.Bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan juga berhak mendapatkan THR, meski 

diberikan secara proporsional dengan penghitungan tertentu.Hal itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran 

Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan.Dalam edaran tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

memastikan bahwa pemberian THR tahun ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan dilakukan secara penuh.Hal itu berbeda dengan pembayaran THR 2020, ketika perusahaan 

yang terdampak pandemi diberikan kelonggaran untuk memberikan THR secara bertahap.Dalam edaran 

itu juga tertulis bahwa THR keagamaan tahun ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari 

raya keagamaan."Pemberian THR ini dalam rangka membantu pekerja menyiapkan perayaan hari raya, 

supaya pekerja ini mempunyai daya beli yang baik dalam rangka mempersiapkan hari raya," tutur Sri. 
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Title Pekerja Kontrak Berhak Terima THR Lebaran, Ini 

Hitungannya 

Author Henny Rachma Sari 

Media Merdeka Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/pekerja-kontrak-berhak-terima-thr-lebaran-ini-

hitungannya.html 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti tertuang dalam 

dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu (PKWTT). Namun, dia mengingatkan terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT 

maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau 

lebih, maka berhak mendapatkan THR satu bulan upah. Bagi pekerja yang memiliki masa 

kerja kurang dari 12 bulan juga berhak mendapatkan THR, meski diberikan secara 

proporsional dengan penghitungan tertentu. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.Seperti tertuang dalam dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas THR, sama 

seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).Demikian diungkapkan Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker, Sri Astuti."Kalau dulu hanya 

pekerja yang punya hubungan kerja. Kalau sekarang baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak atas 

tunjangan hari raya keagamaan," ujar Sri, seperti dikutip Antara, Kamis (14/4).Namun, dia mengingatkan 

terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah 

memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka berhak mendapatkan THR satu bulan upah.Bagi pekerja 

yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan juga berhak mendapatkan THR, meski diberikan secara 

proporsional dengan penghitungan tertentu.Hal itu juga ditegaskan dalamDalam edaran tersebut, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bahwa pemberian THR tahun ini harus dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara penuh.Hal itu berbeda dengan 

pembayaran THR 2020, ketika perusahaan yang terdampak pandemi diberikan kelonggaran untuk 
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memberikan THR secara bertahap.Dalam edaran itu juga tertulis bahwa THR keagamaan tahun ini wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan."Pemberian THR ini dalam rangka 

membantu pekerja menyiapkan perayaan hari raya, supaya pekerja ini mempunyai daya beli yang baik 

dalam rangka mempersiapkan hari raya," tutur Sri.Sesuai mengatur tentang THR Keagamaan bagi pekerja 

atau buruh di perusahaan.Dalam aturan, ada tiga jenis karyawan kontrak yang berhak mendapatkan THR, 

yakni:1. Karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu 

Tidak Tertenti (PKWTT) dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.2. Karyawan PKWTT 

yang mengalami pemutusan kontrak 30 hari sebelum hari raya keagamaan.3. Karyawan yang dimutasi ke 

perusahaan lain dengan perhitungan masa kerja berlanjut dan pada perusahaan lama belum 

mendapatkan THR.Hitungan besaran THR pekerja kontrak tidak berbeda jauh dengan pekerja tetap. 

Sebagaimana pasal 3 ayat 1 huruf a, pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan 

secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar 1 bulan upah.Pada Pasal 3 ayat 1 huruf b Permenaker 

6/2016, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 

bulan, maka diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: (masa kerja/12)x 1 

bulan upah. 
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Title Terbakarnya TP 5 Ingatkan Masyarakat Soal K3 di Gedung 

Perkantoran 

Author Inline Tdc_Css Att 

Media Lentera Today Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://lenteratoday.com/terbakarnya-tp-5-ingatkan-masyarakat-soal-k3-di-gedung-

perkantoran 

Summary Kejadian terbakarnya Tunjungan Plaza 5, mengingatkan banyak orang terkait Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) dalam gedung perkantoran. Praktisi health, safety, and evironment 

(HSE)/K3 Pakar Fire Assement, Yupiter Adi Parwayoga menyampaikan melalui siaran radio, 

Kamis (14/4/2022), bahwa faktor kebakaran gedung sebenarnya sudah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor Satu Tahun 1970 tentang K3, serta Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan 

gedung. Standar K3, harusnya menjadi salah satu faktor utama dalam SOP untuk 

mendapatkan izin pendirian gedung. "Ada proteksi aktif seperti penyediaan evakuasi titik 

kumpul aman, pemberitahuan evakuasi, dan safety briefing tentang K3 berupa penyediaan 

banner petunjuk arah evakuasi maupun penyampaian secara langsung. 

 

 

 

 Kejadian terbakarnya Tunjungan Plaza 5, mengingatkan banyak orang terkait Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dalam gedung perkantoran. Pasalnya, kejadian seperti kebakaran atau bencana 

lainnya, yang terjadi secara tiba-tiba memiliki dampak yang tidak bisa dianggap remeh. Praktisi health, 

safety, and evironment (HSE)/K3 Pakar Fire Assement, Yupiter Adi Parwayoga menyampaikan melalui 

siaran radio, Kamis (14/4/2022), bahwa faktor kebakaran gedung sebenarnya sudah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor Satu Tahun 1970 tentang K3, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

26 Tahun 2008 tentang sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung. Standar K3, harusnya 

menjadi salah satu faktor utama dalam SOP untuk mendapatkan izin pendirian gedung. "Ada proteksi 

aktif seperti penyediaan evakuasi titik kumpul aman, pemberitahuan evakuasi, dan safety briefing 

tentang K3 berupa penyediaan banner petunjuk arah evakuasi maupun penyampaian secara langsung. 

Sementara untuk proteksi pasif, bentuknya seperti penempatan hydrant, sprinkle, dan apar (alat 

pemadam ringan)," terang Adi. Adi menambahkan, apar harus dipasang dengan jarak masing-masing 20 

meter. Sedangkan untuk hydrant ditempatkan di lokasi yang mudah terjangkau dan tidak tertutup oleh 
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fasilitas lain. Terkait standar K3 suatu gedung, dalam permohonan perizinan pembangunannya, pihak 

pengelola akan melakukan rapat bersama dengan 13 instansi pemerintah terkait rekomendasi."Biasanya 

ada dari Dinas Pemadam Kebakaran yang memberikan rekomendasi terkait standart, dan itu memang 

harus dipenuhi karena sesuai dengan peraturan Kementerian PU," jelasnya. Jika rekomendasi terkait K3 

tidak terpenuhi, Lanjut Adi, izin pendirian gedung bisa saja tidak diberikan. Terkait gedung yang memiliki 

standar K3, diantaranya harus memiliki Sprinkle, Smog dan Heat Detector, Hydrant, dan Apar. Selain itu 

harus memiliki petugas yang memiliki kompetisi sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. 

"Pelatihan untuk karyawan sangat penting, khususnya yang mengatur keselamatan pekerja dan orang-

orang yang ada didalam sana. Harus ditingkatkan emergency-nya jadi kalau sewaktu-waktu ada kejadian 

seperti kebakaran, mereka tidak kebingungan dalam mengambil langkah awal," jelasnya.Adi juga 

menjelaskan, jika akses evakuasi tidak boleh menjadi satu dengan jalur masuk. "Harus ada tangga darurat 

juga diluar gedung jika memungkinkan, seperti anak tangga contohnya," tuturnya. Sejauh ini, penerapan 

K3 di Indonesia dinilai masih belum maksimal. Adi Berharap, pemerintah bisa memberikan edukasi untuk 

penerapan K3 yang baik. "Saat ini yang sudah menjalankan K3 paling bagus itu hanya di rumah sakit. 

sisanya seperti mall dan pusat perbelanjaan lainnya masih belum," pungkasnya. 
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Title Sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan THR dalam Kawal 

Pelaksanaan THR 2022 

Author _noname 

Media Sindikat Post Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://sindikatpost.com/2022/04/14/sosialisasi-aplikasi-posko-pengaduan-thr-dalam-

kawal-pelaksanaan-thr-2022 

Summary 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 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). "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. 

 

 

 

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 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 
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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."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.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."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," kata Haiyani Rumondang. 
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Title Kemnaker ingatkan terdapat denda jika perusahaan terlambat bayar 

THR 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-

denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan 

hari raya (THR) harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan 

keterlambatan dapat membuat perusahaan terkena denda. Dalam aturan tersebut 

dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dapat dikenai denda sebesar 

lima persen dari total THR yang harus dibayarkan. Namun, ketika pembayaran dilakukan 

terlambat maka terdapat konsekuensi seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Untuk perusahaan yang sama sekali tidak 

memberikan THR, maka terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis yang diberikan oleh 

pengawas ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan keterlambatan dapat 

membuat perusahaan terkena denda."Pemerintah membuat kebijakan bahwa THR ini adalah 

pendapatan non-upah yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan. 

Kewajiban itu timbul ada batasannya, H-7 itu terakhir harus dibayar," ujar Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi virtual 

yang diikuti dari Jakarta, Kamis.Dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan itu, Sri mengatakan bahwa pembayaran THR lebih awal dari batas waktu minimal tetap 

dapat dilakukan.Namun, ketika pembayaran dilakukan terlambat maka terdapat konsekuensi seperti 

yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.Dalam aturan 

tersebut dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dapat dikenai denda sebesar lima 

persen dari total THR yang harus dibayarkan."Kenapa ada pengenaan denda? Pemerintah berupaya 

bagaimana caranya supaya pengusaha patuh memberikan hak yang memang sudah diatur dalam 

peraturan perundangan," tuturnya.Untuk perusahaan yang sama sekali tidak memberikan THR, maka 

terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis yang diberikan oleh pengawas ketenagakerjaan.Jika masih 

tidak dilakukan maka dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan berusaha, pembekuan kegiatan dan 

langkah terakhir adalah penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi. 
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Title Kemnaker ingatkan terdapat denda jika perusahaan 

terlambat bayar THR 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.antaranews.com/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-

perusahaan-terlambat-bayar-thr 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan 

hari raya (THR) harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan 

keterlambatan dapat membuat perusahaan terkena denda. Dalam aturan tersebut 

dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dapat dikenai denda sebesar 

lima persen dari total THR yang harus dibayarkan. Namun, ketika pembayaran dilakukan 

terlambat maka terdapat konsekuensi seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Untuk perusahaan yang sama sekali tidak 

memberikan THR, maka terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis yang diberikan oleh 

pengawas ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan keterlambatan dapat 

membuat perusahaan terkena denda."Pemerintah membuat kebijakan bahwa THR ini adalah 

pendapatan non-upah yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan. 

Kewajiban itu timbul ada batasannya, H-7 itu terakhir harus dibayar," ujar Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi virtual 

yang diikuti dari Jakarta, Kamis.Dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan itu, Sri mengatakan bahwa pembayaran THR lebih awal dari batas waktu minimal tetap 

dapat dilakukan.Namun, ketika pembayaran dilakukan terlambat maka terdapat konsekuensi seperti 

yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.Dalam aturan 

tersebut dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dapat dikenai denda sebesar lima 

persen dari total THR yang harus dibayarkan."Kenapa ada pengenaan denda? Pemerintah berupaya 

bagaimana caranya supaya pengusaha patuh memberikan hak yang memang sudah diatur dalam 

peraturan perundangan," tuturnya.Untuk perusahaan yang sama sekali tidak memberikan THR, maka 

terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis yang diberikan oleh pengawas ketenagakerjaan.Jika masih 

tidak dilakukan maka dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan berusaha, pembekuan kegiatan dan 

langkah terakhir adalah penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi. 
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Title Kemnaker : Pekerja PKWT berhak mendapatkan THR 

keagamaan 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Yogya Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://jogja.antaranews.com/berita/546233/kemnaker--pekerja-pkwt-berhak-

mendapatkan-thr-keagamaan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker, Sri Astuti dalam 

diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas THR, 

sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Kalau sekarang baik PKWT 

maupun PKWTT semuanya berhak atas tunjangan hari raya keagamaan," ujar Sri dalam 

diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker. 

Namun, dia mengingatkan terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun PKWTT 

untuk mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka berhak 

mendapatkan THR satu bulan upah. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas 

THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)."Inilah perubahan-perubahan ke arah 

yang lebih baik, bagaimana supaya tidak ada diskriminasi terhadap pekerja. Kalau dulu hanya pekerja 

yang punya hubungan kerja. Kalau sekarang baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak atas tunjangan 

hari raya keagamaan," ujar Sri dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan Kemnaker.Namun, dia mengingatkan terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT 

maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka 

berhak mendapatkan THR satu bulan upah.Bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan 

juga berhak mendapatkan THR, meski diberikan secara proporsional dengan penghitungan tertentu.Hal 

itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Dalam edaran tersebut, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bahwa pemberian THR tahun ini harus dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara penuh.Hal itu berbeda dengan 

pembayaran THR 2020, ketika perusahaan yang terdampak pandemi diberikan kelonggaran untuk 

memberikan THR secara bertahap.Dalam edaran itu juga tertulis bahwa THR keagamaan tahun ini wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan."Pemberian THR ini dalam rangka 

membantu pekerja menyiapkan perayaan hari raya, supaya pekerja ini mempunyai daya beli yang baik 

dalam rangka mempersiapkan hari raya," tutur Sri. 
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Title Kemnaker: Pekerja PKWT Berhak Mendapatkan THR Keagamaan Author Oleh 

Media Tvonenews Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.tvonenews.com/ekonomi/36299-kemnaker-pekerja-pkwt-berhak-

mendapatkan-thr-keagamaan 

Summary Hal itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya ( THR ) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker, Sri Astuti dalam 

diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis (14/4/2022), mengatakan bahwa dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT 

berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Namun, dia 

mengingatkan terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun PKWTT untuk 

mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka berhak 

mendapatkan THR satu bulan upah. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya ( THR ) keagamaan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan 

Jaminan Sosial Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis (14/4/2022), 

mengatakan bahwa dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa 

pekerja PKWT berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)."Inilah 

perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, bagaimana supaya tidak ada diskriminasi terhadap 

pekerja. Kalau dulu hanya pekerja yang punya hubungan kerja. Kalau sekarang baik PKWT maupun 

PKWTT semuanya berhak atas tunjangan hari raya keagamaan," ujar Sri.Namun, dia mengingatkan 

terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah 

memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka berhak mendapatkan THR satu bulan upah.Bagi pekerja 

yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan juga berhak mendapatkan THR, meski diberikan secara 
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proporsional dengan penghitungan tertentu.Hal itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menaker Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan.Dalam edaran tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bahwa 

pemberian THR tahun ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan 

secara penuh.Hal itu berbeda dengan pembayaran THR 2020, ketika perusahaan yang terdampak 

pandemi diberikan kelonggaran untuk memberikan THR secara bertahap.Dalam edaran itu juga tertulis 

bahwa THR keagamaan tahun ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya 

keagamaan."Pemberian THR ini dalam rangka membantu pekerja menyiapkan perayaan hari raya, 

supaya pekerja ini mempunyai daya beli yang baik dalam rangka mempersiapkan hari raya," tutur Sri. 
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Title Bayar THR Penuh dan Tepat Waktu Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/624761/bayar-thr-penuh-dan-tepat-waktu 

Summary Menurut anggota Komisi B DPRD Palangka Raya, Jumatni, dalam aturan pemerintah telah 

mewajibkan setiap perusahaan untuk membayar penuh THR, sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 

Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh. Karena THR adalah hak 

karyawan atau pekerja, dan wajib dibayar penuh 100 persen," katanya. Terlepas dari itu 

Jumatni meminta pemerintah mengawasi dan memantau secara langsung pemberian THR 

oleh perusahaan. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) telah diatur melalui ketentuan 

pemerintah. 

 

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) telah diatur melalui ketentuan pemerintah. Karena itu setiap 

perusahaan dapat mempersiapkan pembayaran THR yang nota bene merupakan hak karyawan atau 

pekerja.Menurut anggota Komisi B DPRD Palangka Raya, Jumatni, dalam aturan pemerintah telah 

mewajibkan setiap perusahaan untuk membayar penuh THR, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR 

Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh."Tentu kami mendukung kebijakan pemerintah yang mewajibkan 

perusahaan membayar penuh THR pada karyawan atau pekerja,"ungkap Jumatni, Selasa 

(12/4/2022).Saat ini dunia usaha sudah mulai bangkit seiring dengan turunnya kasus Covid-19. Karena 

itu, perusahaan, khususnya yang ada di Kota Palangka Raya agar dapat mempersiapkan pembayaran THR 

untuk karyawan atau pekerjaannya."Ibarat kata tidak ada alasan lagi untuk memangkas THR. Karena THR 

adalah hak karyawan atau pekerja, dan wajib dibayar penuh 100 persen," katanya.Terlepas dari itu 

Jumatni meminta pemerintah mengawasi dan memantau secara langsung pemberian THR oleh 

perusahaan. Hal itu dilakukan karena banyak perusahaan yang berdalih kondisi keuangannya sedang 

sulit.Sebab itulah pemerintah harus pastikan tidak ada perusahaan yang berlindung atau berdalih 

mengalami kondisi keuangan yang sulit, sebagai alasan untuk menghindari kewajiban membayar 

THR."Karena ini sudah menjadi ketentuan, senang tidak senang atau suka tidak suka, maka setiap 

perusahaan harus menjalankannya. Karena apabila ada pelanggaran, maka perusahaan harus siap 

menerima konsekuensi hukum," tegasnya. 
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Title Catat dan Ingat! Pekerja PKWT Berhak Dapat THR Author Reporter 

Media Fajar Indonesia Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://fin.co.id/read/94026/Catat-dan-Ingat-Pekerja-PKWT-Berhak-Dapat-THR 

Summary Buruh atau Pekerja PKWT Berhak Dapat THR-Khanif Lutfi-dok fin.co.id. JAKARTA, FIN.CO.ID- 

Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tetap berhak menerima tunjangan 

hari raya (THR). Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan 

Sosial Kemnaker, Sri Astuti mengatakan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

16 Tahun 2016 dinyatakan pekerja PKWT berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu (PKWTT).  

 

 

 

Buruh atau Pekerja PKWT Berhak Dapat THR -Khanif Lutfi-dok fin.co.idJAKARTA, FIN.CO.ID - Pekerja 

dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tetap berhak menerima tunjangan hari raya (THR). Hal 

ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.Koordinator Norma Pengupahan, 

Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker, Sri Astuti mengatakan dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan pekerja PKWT berhak atas THR, sama seperti 

perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)."Inilah perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, 

bagaimana supaya tidak ada diskriminasi terhadap pekerja. Kalau dulu hanya pekerja yang punya 

hubungan kerja. Kalau sekarang baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak atas tunjangan hari raya 

keagamaan," ujarnya, Kamis, 14 Qpril 2022.Bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan 

juga berhak mendapatkan THR, meski diberikan secara proporsional dengan penghitungan tertentu. Hal 

itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Hal itu berbeda dengan 

pembayaran THR 2020, ketika perusahaan yang terdampak pandemi diberikan kelonggaran untuk 

memberikan THR secara bertahap.Dalam edaran itu juga tertulis bahwa THR keagamaan tahun ini wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan."Pemberian THR ini dalam rangka 

membantu pekerja menyiapkan perayaan hari raya, supaya pekerja ini mempunyai daya beli yang baik 

dalam rangka mempersiapkan hari raya," tutur Sri. 
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Title Aturan Baru, Pembayaran THR di Boyolali Tak Boleh Dicicil Author _noname 

Media Joglo Semar News Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://joglosemarnews.com/2022/04/aturan-baru-pembayaran-thr-di-boyolali-tak-boleh-

dicicil 

Summary "Jadi tak boleh dicicil, ini yang berebda dengan pembayaran THR pada tahun lalu" ujar Kepala 

Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Dinkopnaker) Boyolali, Arief Wardianta, Kamis 

(14/4/2022). Pemkab Boyolali menyebarkan surat edaran terkait pembayaran tunjangan 

hari raya (THR) keagamaan ke perusahaan- perusahaan. Sesuai aturan baru Kemenaker, 

pembayaran THR harus dilakukan serentak. Prinsipnya, THR diberikan paling lambat H-7 

lebaran. 

 

 

 

Pemkab Boyolali menyebarkan surat edaran terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan 

ke perusahaan- perusahaan.Sesuai aturan baru Kemenaker, pembayaran THR harus dilakukan 

serentak."Jadi tak boleh dicicil, ini yang berebda dengan pembayaran THR pada tahun lalu" ujar Kepala 

Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Dinkopnaker) Boyolali, Arief Wardianta, Kamis (14/4/2022).Dijelaskan, 

ada beberapa ketentuan yang diatur di dalam SE tersebut. Prinsipnya, THR diberikan paling lambat H-7 

lebaran.Namun, THR tak boleh dicicil dan harus dibayarkan serentak secara penuh.Untuk pekerja dengan 

masa kerja 1 tahun atau lebih mendapat THR sebesar satu bulan upah. Sedangkan pekerja dengan masa 

kerja di bawah 12 bulan, mendapatkan THR dengan perhitungan secara proposional.Termasuk pekerja 

harian lepas dengan masa kerja diatas satu tahun, THR dihitung berdasarkan rata-rata gaji selama 

setahun. Kemudian harian lepas dengan masa kerja di bawah satu tahun, perhitungan THR berdasarkan 

rata-rata upah yang diterima tiap bulan.jog 

  



 

388 

 

Title Kemenaker: Pekerja PKWT Berhak Dapat THR Keagamaan Author _noname 

Media Republika Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/rabiho428/kemenaker-pekerja-pkwt-berhak-dapat-thr-

keagamaan 

Summary Hal itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas THR, 

sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Namun, dia mengingatkan 

terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, 

seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka berhak mendapatkan THR satu 

bulan upah. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan 

bahwa pekerja PKWT berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)."Inilah 

perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, bagaimana supaya tidak ada diskriminasi terhadap 

pekerja. Kalau dulu hanya pekerja yang punya hubungan kerja. Kalau sekarang baik PKWT maupun 

PKWTT semuanya berhak atas tunjangan hari raya keagamaan," ujar Koordinator Norma Pengupahan, 

Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemenaker Sri Astuti dalam diskusi virtual Direktorat 

Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker yang diikuti dari Jakarta, Kamis 

(14/4/2022).Namun, dia mengingatkan terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun PKWTT 

untuk mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka berhak 

mendapatkan THR satu bulan upah. Bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan juga 

berhak mendapatkan THR, meski diberikan secara proporsional dengan penghitungan tertentu.Hal itu 

juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 
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Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam edaran tersebut, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bahwa pemberian THR tahun ini harus dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara penuh.Hal itu berbeda dengan 

pembayaran THR 2020 ketika perusahaan yang terdampak pandemi diberikan kelonggaran untuk 

memberikan THR secara bertahap. Dalam edaran itu juga tertulis bahwa THR keagamaan tahun ini wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan."Pemberian THR ini dalam rangka 

membantu pekerja menyiapkan perayaan hari raya, supaya pekerja ini mempunyai daya beli yang baik 

dalam rangka mempersiapkan hari raya," tutur Sri.Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku 

Republika . 
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Title Disnakerkukm Kota Madiun Wajibkan Perusahaan Berikan 

THR 

Author _noname 

Media Realita Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://realita.co/baca-9218-disnakerkukm-kota-madiun-wajibkan-perusahaan-berikan-thr 

Summary - Pemkot Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

(Disnakerkukm) meminta seluruh perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) 

keagamaan tepat waktu kepada karyawannya. Mediator Hubungan Industrial Muda/Sub 

Koordinator Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Disnakerkukm Kota 

Madiun, Hari Aprianto mengatakan, pemberian THR tahun ini berbeda dibanding tahun lalu. 

Untuk itu, pihaknya mengimbau pengusaha di Kota Madiun dapat memberikan hak-hak 

pekerja sesuai aturan yang ada. Secara keseluruhan ada 715 perusahaan berskala kecil, 

sedang dan besar di Kota Madiun dengan total karyawan sekitar 14.000 orang. 

 

 

 

- Pemkot Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerkukm) 

meminta seluruh perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tepat waktu 

kepada karyawannya. Hal itu menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomer 

M/1/HK.04/IV/2022, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya 

keagamaan.Mediator Hubungan Industrial Muda/Sub Koordinator Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial, Disnakerkukm Kota Madiun, Hari Aprianto mengatakan, pemberian THR tahun ini 

berbeda dibanding tahun lalu. Jika tahun sebelumnya besaran THR disepakati antara pemberi kerja 

dengan karyawan, tahun ini aturan tersebut dicabut. Artinya THR dibayarkan secara penuh atau satu kali 

gaji bagi yang bekerja selama satu tahun secara berturut-turut."Ya THR itu diberikan satu kali upah kalau 

memang dia bekerja selama satu tahun berturut-turut," katanya, Rabu (13/4/2022) kemarin.Bagi 

pengusaha atau perusahaan yang tidak memberikan THR, akan dijatuhi sanksi sesuai Permenaker nomor 

6/2016. Yakni, mulai teguran, denda berupa uang maupun sanksi penutupan izin usaha. Untuk itu, 

pihaknya mengimbau pengusaha di Kota Madiun dapat memberikan hak-hak pekerja sesuai aturan yang 

ada."Sanksi itu bisa teguran administrasi sampai denda. Sanksi terberat ya penutupan," 

ujarnya.Kewajiban pembayaran THR itu ditujukan bagi seluruh perusahaan yang memiliki badan usaha 

dan berbadan hukum. Secara keseluruhan ada 715 perusahaan berskala kecil, sedang dan besar di Kota 
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Madiun dengan total karyawan sekitar 14.000 orang.Hari menegaskan, sesuai PP No. 36/2021 dan 

Permenaker No.6/2016, THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa 

kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Serta pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja 

dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu.Adapun besaran THR yang diterima 

bagi pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar satu 

bulan upah. Bagi pekerja yang memiliki masa kerja dibawah satu tahun, maka penghitungannya adalah, 

masa kerja dibagi 12 dikalikan satu bulan upah yang diterima.Sedangkan 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, maka THR 

keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja atau kebiasaan yang 

telah dilakukan. 
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Title Kemnaker ingatkan terdapat denda jika perusahaan terlambat 

bayar THR 

Author _noname 

Media Antara Jatim Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://jatim.antaranews.com/berita/593721/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-jika-

perusahaan-terlambat-bayar-thr 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan 

hari raya (THR) harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan 

keterlambatan dapat membuat perusahaan terkena denda. Tangkapan layar Koordinator 

Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti 

dalam diskusi virtual terkait THR yang diikuti dari Jakarta, Kamis (14/4/2022) (ANTARA/Prisca 

Triferna). Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar 

THR dapat dikenai denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan. Namun, 

ketika pembayaran dilakukan terlambat maka terdapat konsekuensi seperti yang tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Untuk perusahaan 

yang sama sekali tidak memberikan THR, maka terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis 

yang diberikan oleh pengawas ketenagakerjaan. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan keterlambatan dapat 

membuat perusahaan terkena denda."Pemerintah membuat kebijakan bahwa THR ini adalah 

pendapatan non-upah yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan. 

Kewajiban itu timbul ada batasannya, H-7 itu terakhir harus dibayar," ujar Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi virtual 

yang diikuti dari Jakarta, Kamis.Dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan itu, Sri mengatakan bahwa pembayaran THR lebih awal dari batas waktu minimal tetap 

dapat dilakukan.Namun, ketika pembayaran dilakukan terlambat maka terdapat konsekuensi seperti 

yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Tangkapan layar 

Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti 

dalam diskusi virtual terkait THR yang diikuti dari Jakarta, Kamis (14/4/2022) (ANTARA/Prisca 
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Triferna)Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dapat 

dikenai denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan."Kenapa ada pengenaan denda? 

Pemerintah berupaya bagaimana caranya supaya pengusaha patuh memberikan hak yang memang 

sudah diatur dalam peraturan perundangan," tuturnya.Untuk perusahaan yang sama sekali tidak 

memberikan THR, maka terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis yang diberikan oleh pengawas 

ketenagakerjaan.Jika masih tidak dilakukan maka dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan berusaha, 

pembekuan kegiatan dan langkah terakhir adalah penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat 

produksi.  
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Title Tera Data Indonusa Siap Lahirkan 50.000 Teknopreneur 

Melalui Program Sentra Digital SMK 

Author Iwan Supriyatna 

Media Suara.com Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/04/14/140358/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-

50000-teknopreneur-melalui-program-sentra-digital-smk 

Summary Program ini terbuka bagi seluruh generasi muda yang memiliki visi sama seperti kami untuk 

membangun ekosistem Teknopreneur di Indonesia. Hal tersebut melatarbelakangi PT Tera 

Data Indonusa (TDI) berkomitmen untuk mendorong peningkatan angka wirausaha di 

Indonesia khususnya Teknopreneur melalui program Sentra Digital SMK. TDI menargetkan 

kerja sama melalui penandatanganan sebanyak 1.000 SMK, harapannya dari 1 SMK dapat 

melahirkan 50 entrepreneur di bidang IT, sehingga target TDI adalah bisa menciptakan 

50,000 Teknopreneur dari program Sentra Digital ini. Program sentra ini menjadi sebuah 

wadah yang mumpuni bagi siswa/i yang ingin mengasah kemampuan menjadi seorang 

teknopreneur. 

 

 

 

Pada pelaksanaan programnya, TDI telah merancang serangkaian program strategis yang akan dijalankan 

oleh peserta kegiatan nantinya. Ada pun beberapa program tersebut antara lain Training & Workshop 

untuk guru, Pembangunan Business Centre, Pelatihan dan Sertifikasi bagi murid SMK, mentoring alumni 

serta pelatihan siap kerja bagi alumni."Rangkaian program yang akan kami hadirkan merupakan inisiatif 

yang kami yakini mampu mendesain pemikiran peserta untuk berorientasi pada proses serta 

penyelesaian sebuah masalah. Lain dari itu, kami yakin kurikulum yang kami terapkan pada pelatihan 

akan disesuaikan pula dengan kebutuhan peserta," tambah Umayya.Ninik Ira Wibawati selaku Sekretaris 

Daerah mewakili Wali Kota Probolinggo menyampaikan harapannya di depan puluhan undangan dari 

pimpinan SMK Negeri/Swasta se-Kabupaten dan Kota Probolinggo, agar kedepan mampu membuka 

lapangan kerja yang lebih luas."Kami sangat mendukung dan menyambut baik kerja sama antara sekolah 

dan swasta, SMK harus bisa mencetak anak didik yang hebat dan handal. Mudah-mudahan selanjutnya 

masih banyak dunia usaha yang merangkul sekolah-sekolah, bekerja sama untuk menciptakan lapangan 

kerja seluas-luasnya," ucapnya.Keterlibatan TDI dalam perkembangan teknologi di Indonesia juga 

mendapatkan apresiasi dari Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Kementerian Tenaga Kerja RI. Ada pun 
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program yang dilaksanakan adalah transfer knowledge bagi Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK). Mulai 

dari cara dan meyelenggarakan proses seleksi dan training yang berbasiskan metode dunia industri 

sampai ke cara mencari dukungan bagi kegiatan agar pelatihan bisa berjalan dengan mandiri dilakukan 

di pelatihan ini.Metode ini terbukti berhasil menyalurkan 100% lulusannya masuk ke dunia kerja. Melalui 

program ini pula, TDI berhasil mendapat apresiasi juga dari organisasi buruh internasional (ILO)."Kami 

berharap program yang di hadirkan dapat disambut dengan antusiasme dan semangat yang positive dari 

peserta. Program ini terbuka bagi seluruh generasi muda yang memiliki visi sama seperti kami untuk 

membangun ekosistem Teknopreneur di Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus memberikan 

kontribusi bagi kebutuhan teknologi di Indonesia," tutup Umayya.Peran wirausaha bagi sebuah negara 

cukup esensial, terutama dalam menggerakkan perekonomian nasional. Indonesia memiliki rasio 

wirausaha di angka 3% sedangkan indeks angka kewirausahaan di berbagai negara maju adalah di angka 

12%.Untuk mengisi kesenjangan tersebut, bukan hanya menjadi tugas pemerintah namun stakeholders 

perlu bergerak bersama. Hal tersebut melatarbelakangi PT Tera Data Indonusa (TDI) berkomitmen untuk 

mendorong peningkatan angka wirausaha di Indonesia khususnya Teknopreneur melalui program Sentra 

Digital SMK.TDI menargetkan kerja sama melalui penandatanganan sebanyak 1.000 SMK, harapannya 

dari 1 SMK dapat melahirkan 50 entrepreneur di bidang IT, sehingga target TDI adalah bisa menciptakan 

50,000 Teknopreneur dari program Sentra Digital ini.Beberapa waktu lalu tepatnya pada Kamis (07/04), 

TDI telah memulai rangkaian program ini yang dimulai dengan mengadakan seminar dan workshop bagi 

100 SMK di Probolinggo, Jawa Timur.Kegiatan ini mendapatkan antusiasme yang positif, terlihat dari 

jumlah peserta mencapai 400 orang serta didukung oleh pemerintah setempat.TDI sebagai salah satu 

perusahaan IT dengan brand laptop Axioo mencermati kondisi kebutuhan akan talenta muda 

berkompeten di Indonesia. Program sentra ini menjadi sebuah wadah yang mumpuni bagi siswa/i yang 

ingin mengasah kemampuan menjadi seorang teknopreneur.Seremoni peluncuran program Sentra 

Digital SMK ditandai dengan kegiatan Penandatanganan MOU Axioo Class Program dengan SMK Se-Kota 

dan Kabupaten Probolinggo yang dihadiri oleh Umayya selaku GM Retail Sales PT Tera Data Indonusa 

beserta Timmy Timotius Theopelus selaku Education Program Director Axioo dan dihadiri juga oleh 

Walikota Probolinggo serta jajaran kepala dinas kota & Kabupaten, Kepala Cabang Dinas SMK 

Probolinggo serta Bapak-Ibu Kepala Sekolah SMK di Probolinggo."Peran teknologi dalam kehidupan 

sehari-hari tidak dapat dilepaskan, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi, 

TDI terus berusaha menghadirkan aksi nyata bagi perkembangan teknologi di Indonesia. Kehadiran 

program Sentra Digital SMK merupakan bentuk respon kami untuk mengasah talenta generasi muda 

Indonesia untuk siap membuka usaha sendiri dibidang teknologi digital," kata General Manager Retail PT 

Tera Data Indonusa, Umayya dalam keterangannya, Kamis (14/4/2022).Saat ini telah berdiri Axioo Sentra 

Digital SMK pertama yaitu SMK Pertiwi Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, selaku SMK Rujukan 

Nasional Utama Axioo Class Program untuk Indonesia. Program ini terbukti telah mendukung terciptanya 

SMK pencetak wirausaha.Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian turut serta menggalakan 

program-program pengembangan potensi diri khususnya bagi pendidikan vokasi. Ada pun kementerian 

yang mendukung program pelatihan ini adalah Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. 
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Title Kemnaker ingatkan terdapat denda jika perusahaan terlambat 

bayar THR 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-

denda-jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan 

hari raya (THR) harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan 

keterlambatan dapat membuat perusahaan terkena denda. Dalam aturan tersebut 

dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dapat dikenai denda sebesar 

lima persen dari total THR yang harus dibayarkan. Namun, ketika pembayaran dilakukan 

terlambat maka terdapat konsekuensi seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Untuk perusahaan yang sama sekali tidak 

memberikan THR, maka terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis yang diberikan oleh 

pengawas ketenagakerjaan. 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan keterlambatan dapat 

membuat perusahaan terkena denda."Pemerintah membuat kebijakan bahwa THR ini adalah 

pendapatan non-upah yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan. 

Kewajiban itu timbul ada batasannya, H-7 itu terakhir harus dibayar," ujar Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi virtual 

yang diikuti dari Jakarta, Kamis.Dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan itu, Sri mengatakan bahwa pembayaran THR lebih awal dari batas waktu minimal tetap 

dapat dilakukan.Namun, ketika pembayaran dilakukan terlambat maka terdapat konsekuensi seperti 

yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.Dalam aturan 

tersebut dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dapat dikenai denda sebesar lima 

persen dari total THR yang harus dibayarkan."Kenapa ada pengenaan denda? Pemerintah berupaya 

bagaimana caranya supaya pengusaha patuh memberikan hak yang memang sudah diatur dalam 

peraturan perundangan," tuturnya.Untuk perusahaan yang sama sekali tidak memberikan THR, maka 

terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis yang diberikan oleh pengawas ketenagakerjaan.Jika masih 

tidak dilakukan maka dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan berusaha, pembekuan kegiatan dan 

langkah terakhir adalah penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi. 
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Title Kemnaker: Pekerja PKWT miliki hak untuk dapatkan THR 

keagamaan 

Author _noname 
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Link http://megapolitan.antaranews.com/berita/186185/kemnaker-pekerja-pkwt-miliki-hak-

untuk-dapatkan-thr-keagamaan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dia mengingatkan 

terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, 

seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka berhak mendapatkan THR satu 

bulan upah. Bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan juga berhak 

mendapatkan THR, meski diberikan secara proporsional dengan penghitungan tertentu. 

Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker, 

Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT 

berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak atas 

THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)."Inilah perubahan-perubahan ke arah 

yang lebih baik, bagaimana supaya tidak ada diskriminasi terhadap pekerja. Kalau dulu hanya pekerja 

yang punya hubungan kerja. Kalau sekarang baik PKWT maupun PKWTT semuanya berhak atas tunjangan 

hari raya keagamaan," ujar Sri dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan Kemnaker.Namun, dia mengingatkan terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT 

maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka 

berhak mendapatkan THR satu bulan upah.Bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan 

juga berhak mendapatkan THR, meski diberikan secara proporsional dengan penghitungan tertentu.Hal 

itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Dalam edaran tersebut, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bahwa pemberian THR tahun ini harus dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara penuh.Hal itu berbeda dengan 

pembayaran THR 2020, ketika perusahaan yang terdampak pandemi diberikan kelonggaran untuk 

memberikan THR secara bertahap.Dalam edaran itu juga tertulis bahwa THR keagamaan tahun ini wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan."Pemberian THR ini dalam rangka 

membantu pekerja menyiapkan perayaan hari raya, supaya pekerja ini mempunyai daya beli yang baik 

dalam rangka mempersiapkan hari raya," tutur Sri. 
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Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2821325/kemnaker-ingatkan-terdapat-denda-

jika-perusahaan-terlambat-bayar-thr 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan 

hari raya (THR) harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan 

keterlambatan dapat membuat perusahaan terkena denda. Dalam aturan tersebut 

dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dapat dikenai denda sebesar 

lima persen dari total THR yang harus dibayarkan. Namun, ketika pembayaran dilakukan 

terlambat maka terdapat konsekuensi seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Untuk perusahaan yang sama sekali tidak 

memberikan THR, maka terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis yang diberikan oleh 

pengawas ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan keterlambatan dapat 

membuat perusahaan terkena denda."Pemerintah membuat kebijakan bahwa THR ini adalah 

pendapatan non-upah yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan. 

Kewajiban itu timbul ada batasannya, H-7 itu terakhir harus dibayar," ujar Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi virtual 

yang diikuti dari Jakarta, Kamis.Dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan itu, Sri mengatakan bahwa pembayaran THR lebih awal dari batas waktu minimal tetap 

dapat dilakukan.Namun, ketika pembayaran dilakukan terlambat maka terdapat konsekuensi seperti 

yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.Dalam aturan 

tersebut dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dapat dikenai denda sebesar lima 

persen dari total THR yang harus dibayarkan."Kenapa ada pengenaan denda? Pemerintah berupaya 

bagaimana caranya supaya pengusaha patuh memberikan hak yang memang sudah diatur dalam 

peraturan perundangan," tuturnya.Untuk perusahaan yang sama sekali tidak memberikan THR, maka 

terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis yang diberikan oleh pengawas ketenagakerjaan.Jika masih 

tidak dilakukan maka dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan berusaha, pembekuan kegiatan dan 

langkah terakhir adalah penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi. 
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Media Surya Kepri Reporter  
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Link http://suryakepri.com/2022/04/14/ini-daftar-karyawan-yang-dapat-thr-2022 

Summary Adapun ketentuan mengenai daftar karyawan dapat THR 2022 ini sudah tertuang 

berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/3/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Daftar Karyawan Dapat THR 2022.  

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan instruksi bagi para pengusaha untuk membayarkan 

Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya secara penuh tanpa dicicil.Adapun ketentuan mengenai 

daftar karyawan dapat THR 2022 ini sudah tertuang berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 

M/3/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 

bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Selain kriteria karyawan yang berhak mendapat THR, SE tersebut juga 

menjelaskan perihal besaran THR untuk diberikan kepada setiap karyawan, di antaranya:Bagi 

pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus atau lebih, 

diberikan sebesar 1 (satu bulan) upah..Baca : Serikat Pekerja Berharap THR DibayarkanBagi 

pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 

(dua belas) bulan, diberikan secara proposional sesuai dengan perhitungan = (masa kerja/12) x 1 bulan 

upah.Daftar Karyawan Dapat THR 2022Dikutip dari laman resmi Kemnaker, Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menyebut bahwa THR tidak hanya berlaku bagi para pekerja dengan status tetap, melainkan 

berlaku juga untuk pekerja lainnya, di antaranya:*. pegawai/karyawan kontrak*. outsourcing*. tenaga 

honorer*. buruh harian lepas*. pekerja rumah tangga, dan sebagainya.Ketentuan karyawan yang berhak 

dapat THR 2022:1. Pekerja/buruh berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau 

lebih.2. Pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang di-PHK oleh pengusaha terhitung sejak H-30 hari 

sebelum hari raya keagamaan.3. Pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja 

berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.Jadwal Pembayaran THR 

KaryawanUntuk jadwal pembayaran THR, Ida menjelaskan sesuai SE bahwa pihaknya mewajibkan setiap 

perusahaan memberikan THR kepada karyawan paling lambat satu minggu sebelum hari raya. 
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Link http://www.suara.com/bola/2022/04/14/141452/appi-ada-klub-liga-3-gaji-pemain-rp250-

ribu-per-tahun-masih-nunggak 

Summary Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) memberikan kabar mengejutkan. APPI 

masih menunggu itikad baik dari klub tersebut menyelesaikan masalah secara kekeluargaan 

untuk melunasi kewajibannya. Jadi, mudah-mudahan yang berutang sadar," kata Deputy 

Chief Executive APPI, Gotcha Michel kepada awak media beberapa waktu lalu. Bagi APPI 

upah Rp250 ribu per tahun amat sangat tidak layak apalagi sampai ditunggak. 

 

Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) memberikan kabar mengejutkan. Yakni ada klub Liga 

3 yang cuma gaji pemainnya Rp250 ribu per tahun, malahan masih ditunggak.Namun, tidak disebut klub 

tersebut. APPI masih menunggu itikad baik dari klub tersebut menyelesaikan masalah secara 

kekeluargaan untuk melunasi kewajibannya."Di Liga 3, ada pemain yang gajinya Rp 250 ribu setahun. 

Saat ini kami masih mencoba karena ada prosesnya yakni bicara baik-baik. Jadi, mudah-mudahan yang 

berutang sadar," kata Deputy Chief Executive APPI, Gotcha Michel kepada awak media beberapa waktu 

lalu.Disebut Gotcha, padahal klub tersebut pemiliknya terbilang mapan. Bagi APPI upah Rp250 ribu per 

tahun amat sangat tidak layak apalagi sampai ditunggak."Kalau tidak diselesaikan, akan menjadi berita 

besar. Tidak etis kalau kami sebut karena kami masih menunggu itikad baik. Kami masih dalam tahap 

mengumpulkan data. Clue-nya pemilik klub ada cukup mapan," terangnya.Liga 3 memang harus 

mendapat perhatian lebih di mana sebagian yang tampil adalah pemain-pemain muda. Pemain-pemain 

tersebut rata-rata ingin dibayar murah asalkan bisa menunjukkan kemampuannya.Selain itu, rata-rata 

pemain juga tidak mengetahui bagaimana perjanjian kontrak kerja. Disebutkan Gotcha pemain yang 

bermasalah tidak tahu diberi gaji Rp250 per tahun oleh klubnya."Kami coba memantau untuk 

memperbaiki lagi hal ini. Karena komitmen kami saat bicara dengan Kemenaker itu adalah pemain gajinya 

minimal UMR," terangnya."Pemain tidak tahu bahwa nominal itu untuk setahun. Mereka tahunya itu 

untuk sebulan. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya," pungkas Gotcha Michel. 
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Link http://lampung.antaranews.com/berita/616429/kemnaker-tegaskan-terdapat-denda-jika-

perusahaan-terlambat-bayar-thr 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan 

keterlambatan dapat membuat perusahaan terkena denda. Dalam aturan tersebut 

dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dapat dikenai denda sebesar 

lima persen dari total THR yang harus dibayarkan. Namun, ketika pembayaran dilakukan 

terlambat maka terdapat konsekuensi seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Untuk perusahaan yang sama sekali tidak 

memberikan THR, maka terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis yang diberikan oleh 

pengawas ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan keterlambatan dapat 

membuat perusahaan terkena denda."Pemerintah membuat kebijakan bahwa THR ini adalah 

pendapatan non-upah yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan. 

Kewajiban itu timbul ada batasannya, H-7 itu terakhir harus dibayar," ujar Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi virtual 

yang diikuti dari Jakarta, Kamis.Dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan itu, Sri mengatakan bahwa pembayaran THR lebih awal dari batas waktu minimal tetap 

dapat dilakukan.Namun, ketika pembayaran dilakukan terlambat maka terdapat konsekuensi seperti 

yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.Dalam aturan 

tersebut dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dapat dikenai denda sebesar lima 

persen dari total THR yang harus dibayarkan."Kenapa ada pengenaan denda? Pemerintah berupaya 

bagaimana caranya supaya pengusaha patuh memberikan hak yang memang sudah diatur dalam 

peraturan perundangan," tuturnya.Untuk perusahaan yang sama sekali tidak memberikan THR, maka 

terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis yang diberikan oleh pengawas ketenagakerjaan.Jika masih 

tidak dilakukan maka dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan berusaha, pembekuan kegiatan dan 

langkah terakhir adalah penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi. 
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Title THR Wajib Dibayarkan Maksimal H-7 Lebaran, Perusahaan Bisa 

Didenda Kalau Telat, Segini Besarannya 

Author Reporter 

Media Fajar Indonesia Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://fin.co.id/read/94030/THR-Wajib-Dibayarkan-Maksimal-H-7-Lebaran-Perusahaan-

Bisa-Didenda-Kalau-Telat-Segini-Besarannya 

Summary Buruh atau Pekerja PKWT Berhak Dapat THR-Khanif Lutfi-dok fin.co.id. JAKARTA, FIN.CO.ID- 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengingatkan pembayaran tunjangan hari raya 

(THR) harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri 1443 Hijriah. Lalu, terdapat 

denda bagi perusahaan yang terlambat membayar THR pegawainya. "Pemerintah membuat 

kebijakan bahwa THR ini adalah pendapatan non-upah yang sifatnya wajib diberikan oleh 

pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan. Kewajiban itu timbul ada batasannya, H-7 itu 

terakhir harus dibayar," ujar Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat, 

dan Jaminan Sosial Kemenaker Sri Astuti dalam diskusi virtual, Kamis, 14 April 2022. 

 

 

 

Buruh atau Pekerja PKWT Berhak Dapat THR -Khanif Lutfi-dok fin.co.idJAKARTA, FIN.CO.ID - Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengingatkan pembayaran tunjangan hari raya (THR) harus dibayarkan 

paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri 1443 Hijriah. Lalu, terdapat denda bagi perusahaan yang 

terlambat membayar THR pegawainya."Pemerintah membuat kebijakan bahwa THR ini adalah 

pendapatan non-upah yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan. 

Kewajiban itu timbul ada batasannya, H-7 itu terakhir harus dibayar," ujar Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat, dan Jaminan Sosial Kemenaker Sri Astuti dalam diskusi virtual, 

Kamis, 14 April 2022.Dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 

itu, Sri mengatakan pembayaran THR lebih awal dari batas waktu minimal tetap dapat dilakukan.Dalam 

aturan tersebut dinyatakan pengusaha yang terlambat membayar THR dapat dikenai denda sebesar lima 

persen dari total THR yang harus dibayarkan. "Kenapa ada pengenaan denda? Pemerintah berupaya 

bagaimana caranya supaya pengusaha patuh memberikan hak yang memang sudah diatur dalam 

peraturan perundangan," tuturnya.Jika masih tidak dilakukan maka dilanjutkan dengan pembatasan 

kegiatan berusaha, pembekuan kegiatan dan langkah terakhir adalah penghentian sementara, sebagian, 

atau seluruh alat produksi. 
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Title Kemnaker Ingatkan Akan Ada Denda Jika Pembayaran THR 

Terlambat 

Author Oleh 

Media Tvonenews Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.tvonenews.com/berita/nasional/36302-kemnaker-ingatkan-akan-ada-denda-

jika-pembayaran-thr-terlambat 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan 

hari raya ( THR ), harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan 

dan keterlambatan dapat membuat perusahaan terkena denda. "Pemerintah membuat 

kebijakan bahwa THR ini adalah pendapatan non-upah yang sifatnya wajib diberikan oleh 

pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan.. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan hari raya ( THR 

), harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan keterlambatan dapat 

membuat perusahaan terkena denda ."Pemerintah membuat kebijakan bahwa THR ini adalah 

pendapatan non-upah yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan. 

Kewajiban itu timbul ada batasannya, H-7 itu terakhir harus dibayar," ujar Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi virtual 

yang diikuti dari Jakarta, Kamis.Dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan itu, Sri mengatakan bahwa pembayaran THR lebih awal dari batas waktu minimal tetap 

dapat dilakukan.Namun, ketika pembayaran dilakukan terlambat maka terdapat konsekuensi seperti 

yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.Dalam aturan 

tersebut dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dapat dikenai denda sebesar lima 

persen dari total THR yang harus dibayarkan."Kenapa ada pengenaan denda? Pemerintah berupaya 

bagaimana caranya supaya pengusaha patuh memberikan hak yang memang sudah diatur dalam 

peraturan perundangan," tuturnya.Untuk perusahaan yang sama sekali tidak memberikan THR, maka 

terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis yang diberikan oleh pengawas ketenagakerjaan.Jika masih 

tidak dilakukan maka dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan berusaha, pembekuan kegiatan dan 

langkah terakhir adalah penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi. 
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Title Kemnaker: Perusahaan Jangan Terlambat Membayar THR, Bisa 

Terkena Denda - Faktual Indonesia 

Author Oleh Dwipraya 

Media Faktual Indonesia Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/kemnaker-perusahaan-jangan-terlambat-

membayar-thr-bisa-terkena-denda 

Summary FAKTUAL-INDONESIA : Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan bahwa 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum 

hari raya keagamaan dan keterlambatan dapat membuat perusahaan terkena denda. 

"Pemerintah membuat kebijakan bahwa THR ini adalah pendapatan non-upah yang sifatnya 

wajib diberikan oleh pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan. Kewajiban itu timbul 

ada batasannya, H-7 itu terakhir harus dibayar," ujar Koordinator Norma Pengupahan, 

Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi virtual 

yang diikuti dari Jakarta, Kamis (14/4/2022). Untuk perusahaan yang sama sekali tidak 

memberikan THR, maka terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis yang diberikan oleh 

pengawas ketenagakerjaan. 

 

 

 

FAKTUAL-INDONESIA : Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan bahwa pembayaran 

tunjangan hari raya (THR) harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan 

keterlambatan dapat membuat perusahaan terkena denda."Pemerintah membuat kebijakan bahwa THR 

ini adalah pendapatan non-upah yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja menjelang hari raya 

keagamaan. Kewajiban itu timbul ada batasannya, H-7 itu terakhir harus dibayar," ujar Koordinator 

Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi 

virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis (14/4/2022).Dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina 

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan itu, Sri mengatakan bahwa pembayaran THR lebih awal dari batas 

waktu minimal tetap dapat dilakukan.Namun, ketika pembayaran dilakukan terlambat maka terdapat 

konsekuensi seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang 

Pengupahan.Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dapat 

dikenai denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan."Kenapa ada pengenaan denda? 

Pemerintah berupaya bagaimana caranya supaya pengusaha patuh memberikan hak yang memang 
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sudah diatur dalam peraturan perundangan," tuturnya dilansir antaranews. com .Untuk perusahaan yang 

sama sekali tidak memberikan THR, maka terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis yang diberikan 

oleh pengawas ketenagakerjaan.Jika masih tidak dilakukan maka dilanjutkan dengan pembatasan 

kegiatan berusaha, pembekuan kegiatan dan langkah terakhir adalah penghentian sementara, sebagian 

atau seluruh alat produksi. 
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Title Disperinaker Kotamobagu Ingatkan Perusahan Agar Bayar THR 

H-7 Lebaran 

Author Rey Vescara 

Media Komunika Sulut Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://komunikasulut.com/disperinaker-kotamobagu-ingatkan-perusahan-agar-bayar-thr-

h-7-lebaran 

Summary komunikasulut.com- Pemerintah Kotamobagu (Pemkot) melalui Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja (Disperinaker), sudah 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 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. 

 

komunikasulut.com - Pemerintah Kotamobagu (Pemkot) melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

(Disperinaker), sudah 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 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. "Disebutkan dalam 2 aturan 

tersebut, THR wajib dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan,"ujarnya, Rabu 

(13/4/2022). Saiman mengatakan, jika perusahaan tidak mematuhi atau membayar THR kepada buruh 

atau karyawannya, maka akan terkena sanksi tegas. "Sanksinya berupa teguran tertulis, pembatasan 

kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh produksi, serta pembekuan usaha,"ungkapnya. 
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Title Tera Data Indonusa Siap Lahirkan 50,000 Teknopreneur Melalui 

Program Sentra Digital SMK 

Author Kormen Barus 

Media Industry Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.industry.co.id/read/105539/tera-data-indonusa-siap-lahirkan-50000-

teknopreneur-melalui-program-sentra-digital-smk 

Summary TDI menargetkan kerja sama melalui penandatanganan sebanyak 1.000 SMK, harapannya 

dari 1 SMK dapat melahirkan 50 entrepreneur di bidang IT, sehingga target TDI adalah bisa 

menciptakan 50,000 Teknopreneur dari program Sentra Digital ini. Hal tersebut 

melatarbelakangi PT Tera Data Indonusa (TDI) berkomitmen untuk mendorong peningkatan 

angka wirausaha di Indonesia khususnya Teknopreneur melalui program Sentra Digital SMK. 

Program sentra ini menjadi sebuah wadah yang mumpuni bagi siswa/i yang ingin mengasah 

kemampuan menjadi seorang teknopreneur. Program ini terbuka bagi seluruh generasi 

muda yang memiliki visi sama seperti kami untuk membangun ekosistem Teknopreneur di 

Indonesia. 

 

 

 

Peran wirausaha bagi sebuah negara cukup esensial, terutama dalam menggerakkan perekonomian 

nasional. Indonesia memiliki rasio wirausaha di angka 3% sedangkan indeks angka kewirausahaan di 

berbagai negara maju adalah di angka 12%.Untuk mengisi kesenjangan tersebut, bukan hanya menjadi 

tugas pemerintah namun stakeholders perlu bergerak bersama. Hal tersebut melatarbelakangi PT Tera 

Data Indonusa (TDI) berkomitmen untuk mendorong peningkatan angka wirausaha di Indonesia 

khususnya Teknopreneur melalui program Sentra Digital SMK.TDI menargetkan kerja sama melalui 

penandatanganan sebanyak 1.000 SMK, harapannya dari 1 SMK dapat melahirkan 50 entrepreneur di 

bidang IT, sehingga target TDI adalah bisa menciptakan 50,000 Teknopreneur dari program Sentra Digital 

ini.Beberapa waktu lalu tepatnya pada Kamis (07/04), TDI telah memulai rangkaian program ini yang 

dimulai dengan mengadakan seminar dan workshop bagi 100 SMK di Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan 

ini mendapatkan antusiasme yang positif, terlihat dari jumlah peserta mencapai 400 orang serta 

didukungTDI sebagai salah satu perusahaan IT terkemuka di Indonesia dengan brand laptop unggulannya 

yaitu Axioo mencermati kondisi kebutuhan akan talenta muda berkompeten di Indonesia. Program 

sentra ini menjadi sebuah wadah yang mumpuni bagi siswa/i yang ingin mengasah kemampuan menjadi 
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seorang teknopreneur.Seremoni peluncuran program Sentra Digital SMK ditandai dengan kegiatan 

Penandatanganan MOU Axioo Class Program dengan SMK Se-Kota dan Kabupaten Probolinggo yang 

dihadiriGeneral Manager Retail PT Tera Data Indonusa, Umayya mengungkapkan "Peran teknologi dalam 

kehidupan sehari-hari tidak dapat dilepaskan, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

teknologi, TDI terus berusaha menghadirkan aksi nyata bagi perkembangan teknologi di Indonesia. 

Kehadiran program Sentra Digital SMK merupakan bentuk respon kami untuk mengasah talenta generasi 

muda Indonesia untuk siap membuka usaha sendiri dibidang teknologi digital,"Saat ini telah berdiri Axioo 

Sentra Digital SMK pertama yaitu SMK Pertiwi Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, selaku SMK 

Rujukan Nasional Utama Axioo Class Program untuk Indonesia. Program ini terbukti telah mendukung 

terciptanya SMK pencetak wirausaha.Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian turut serta 

menggalakan program-program pengembangan potensi diri khususnya bagi pendidikan vokasi. Ada pun 

kementerian yang mendukung program pelatihan ini adalah Kementerian Tenaga Kerja Republik 

Indonesia.Pada pelaksanaan programnya, TDI telah merancang serangkaian program strategis yang akan 

dijalankan"Rangkaian program yang akan kami hadirkan merupakan inisiatif yang kami yakini mampu 

mendesain pemikiran peserta untuk berorientasi pada proses serta penyelesaian sebuah masalah. Lain 

dari itu, kami yakin kurikulum yang kami terapkan pada pelatihan akan disesuaikan pula dengan 

kebutuhan peserta," tambah Umayya.Ninik Ira Wibawati selaku Sekretaris Daerah mewakili Wali Kota 

Probolinggo menyampaikan harapannya di depan puluhan undangan dari pimpinan SMK Negeri/Swasta 

se-Kabupaten dan Kota Probolinggo, agar kedepan mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas. 

"Kami sangat mendukung dan menyambut baik kerja sama antara sekolah dan swasta, SMK harus bisa 

mencetak anak didik yang hebat dan handal. Mudah-mudahan selanjutnya masih banyak dunia usaha 

yang merangkul sekolah-sekolah, bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja seluas-

luasnya,"Keterlibatan TDI dalam perkembangan teknologi di Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari 

Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Kementerian Tenaga Kerja RI. Ada pun program yang dilaksanakan 

adalah transfer knowledge bagi Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK). Mulai dari cara dan 

meyelenggarakan proses seleksi dan training yang berbasiskan metode dunia industri sampai ke cara 

mencari dukungan bagi kegiatan agar pelatihan bisa berjalan dengan mandiri dilakukan di pelatihan ini. 

Metode ini terbukti berhasil menyalurkan 100% lulusannya masuk ke dunia kerja. Melalui program ini 

pula, TDI berhasil mendapat apresiasi juga dari organisasi buruh internasional (ILO)."Kami berharap 

program yang di hadirkan dapat disambut dengan antusiasme dan semangat yang positive dari peserta. 

Program ini terbuka bagi seluruh generasi muda yang memiliki visi sama seperti kami untuk membangun 

ekosistem Teknopreneur di Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi bagi 

kebutuhan teknologi di Indonesia," tutup Umayya.Sebagai tambahan informasi, TDI mendukung 

pembangunan keberlanjutan (SDG's) melalui berbagai pilar inisiatif Environtmental, Social and 

Governance (ESG). Ada pun sejumlah program yang dihadirkan berlandaskan pilar-pilar tersebut antara 

lain Axioo Mengajar, Axioo Sentra Digital dan Bisa Bersama Axioo. Program tersebut telah berlangsung 

sejak tahun 2009 hingga sekarang telah bersinergi bersama lebih dari 500 SMK, 9.000 peserta program 

dan 30.000 sesi training bagi siswa/i. 
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Title Kapan THR 2022 Cair dan Berapa Besarannya Bagi Karyawan 

Swasta? 

Author _noname 

Media Katadata Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/6257cd278140f/kapan-thr-2022-cair-dan-

berapa-besarannya-bagi-karyawan-swasta 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan pun meluncurkan Pos Komando (Posko) THR Keagamaan 

Tahun 2022, untuk melayani pengaduan dan konsultasi terkait pelaksanaan pembayaran 

THR. Posko THR ini melayani konsultasi dan penegakkan hukum untuk memantau 

pelaksanaan THR 2022. Itu berarti, THR maksimal sudah harus dibayarkan pada 25 April 

2022. Menaker meminta para gubernur untuk mendorong perusahaan di wilayahnya agar 

membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

Kementerian Tenaga Kerja mengimbau perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) 

keagamaaan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Pembayaran THR pun 

harus diberikan sekaligus atau tidak dicicil.Berdasarkan kalender yang ditetapkan pemerintah 

sebelumnya,Hari Idul Fitri jatuh pada 2 April 2022. Itu berarti, THR maksimal sudah harus dibayarkan 

pada 25 April 2022.Imbauan itu tecantum 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 yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.Menaker 

meminta para gubernur untuk mendorong perusahaan di wilayahnya agar membayar THR keagamaan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Bagi perusahaan yang mampu, diimbau 

untuk membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR 

keagamaan,"kata Ida seperti tertulis dalam surat edaran.Advertisement Siapa yang Mendapatkan 

THR?Berdasarkan SE Menaker, berikut daftar pekerja yang berhak mendapatkan THR:Pekerja/buruh 

yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. pekerja/buruh yang 

mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau 

perjanjian kerja waktu tertentu. Besaran THR 2022Nominal tunjangan hari raya tergantung pada masa 

kerja dan perjanjian kerja. Berikut ketentuannya berdasarkan SE Menaker:Bagi pekerja/buruh yang telah 

mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan 
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upah. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari dua belas bulan, diberikan secara 

proporsional. Perhitungannya yaitu masa kerja dibagi 12, lalu dikali satu bulan upah. Pekerja/buruh bisa 

mendapatkan THR lebih besar dari gaji satu bulan jika hal itu tercantum dalam perjanjian kerja atau 

peraturan perusahaan. Menaker mengimbau agar perusahaan bisa membayar THR sesuai dengan 

perjanjian kerja tersebut. Posko Aduan THRKementerian Ketenagakerjaan pun meluncurkan Pos 

Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2022, untuk melayani pengaduan dan konsultasi terkait 

pelaksanaan pembayaran THR. Posko tersebut dapat diakses pengusaha maupun pekerja melalui situs 

poskothr.kemnaker.go.id atau mengunjungi situs resmi Kemnaker. Posko THR ini melayani konsultasi dan 

penegakkan hukum untuk memantau pelaksanaan THR 2022.Keberadaan posko merupakan fasilitas dari 

pemerintah untuk memastikan hak pekerja dipenuhi sesuai ketentuan. Posko akan dibuka aksesnya 

sampai Kamis (12/5). "Diharapkan dapat berjalan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan 

yang efektif, serta memuaskan berbagai pihak, yaitu pekerja dan pengusaha," ujar Ida.Selain pelaporan 

secara online, Kemnaker juga menyediakan Posko THR secara fisik atau offline. Posko tersebut menyatu 

dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenaker.Meski demikian, Ida 

menjelaskan bahwa pelayanan THR pada 2022 akan lebih banyak memanfaatkan posko online. "Kalau 

dilihat dari data, posko THR 2022 lebih banyak memanfaatkan posko secara online," katanya.Ke mana 

THR Dihabiskan?Survei Snapcart tentang rencana penggunaan Tunjangan Hari Raya (THR) menunjukkan 

60% responden menyatakan akan menggunakan THR untuk berbelanja. Responden yang memilih 

berbelanja melalui e-commerce sebanyak 91%. Sementara itu, responden yang memilih berbelanja di 

toko offline 56%, toko online dengan merk resmi 19%, Instagram 17%, Facebook 6%, dan Whatsapp/BBM 

4%. 
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Title Tata Cara Penggunaan Aplikasi Posko Pengaduan THR 2022 

Kemnaker 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014252550/tata-cara-penggunaan-aplikasi-

posko-pengaduan-thr-2022-kemnaker 

Summary Aplikasi Posko Pengaduan THR 2022 ini diberi nama SIAP KERJA yang berbasiskan website. 

Salah satunya dengan menyosialisasikan aplikasi Posko Pengaduan THR 2022. Demikian 

informasi mengenai sosialisasi dan cara penggunaan AplikasiPosko THR 2022. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya dalam mengawal pembayaran Tunjangan Hari 

Raya (THR) Keagamaan tahun 2022. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya dalam mengawal pembayaran Tunjangan Hari 

Raya (THR) Keagamaan tahun 2022. Salah satunya dengan menyosialisasikan aplikasi Posko Pengaduan 

THR 2022.Aplikasi Posko Pengaduan THR 2022 ini diberi nama SIAP KERJA yang berbasiskan website.Serta 

bisa diakses di situs poskothr.kemnaker.go.id dan nanti akan diarahkan ke situs 

https://account.kemnaker.go.id/auth/login untuk registrasi dan login-nya."Layanan Posko THR yang 

dilakukan via situs poskothr.kemnaker.go.id mengantisipasi ketidaktahuan dan ketidaksesuaian dalam 

pelaksanaan pembayaran THR keagamaan," ujar Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Haiyani Rumondang."Sesuai SE Menaker 

M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 Aprillalu, THR itu menjadi hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya 

perlu dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia," 

katanya.Kebijakan pemberian THR yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja tahun ini berbeda 

dengan tahun 2020 dan 2021."Tentu ada dinamika nanti ya. Selain tugas bapak/ibu untuk mengawal 

pemberian THR, dinamikanya nanti yakni merespons melalui posko, melaksanakan pengaduan dan 

bagaimana cara menerapkan aturan tersebut," katanya.Kemnaker dalam pengawalan pelaksanaan 

pembayaran THR keagamaan tidak dapat bekerja sendiri, perlu ada komitmen dan koordinasi yang baik 

antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan permasalahan terkait THR.posko THR di daerah yang akan 

menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran dalam pembayaran THR. Dengan adanya Aplikasi Posko THR 

berbasis web ini menjadi sarana bagi pekerja untuk pengaduan masalah THR.Posko virtual ini juga dapat 
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menjadi rujukan perusahaan untuk mencari informasi dan berkonsultasi terkait pembayaran THR yang 

sesuai berdasarkan Permenaker No 6 Tahun 2016.Berikut langkah-langkah penggunaan aplikasi Posko 

THR 2022:1. Masuk ke situsposkothr.kemnaker.go.id kemudian pilih Menu Masuk.2. Kemudian muncul 

Kotak dialog untuk Login : https://account.kemnaker.go.id/. Pilih Daftar Sekarang untuk mendaftarkan 

diri jika belum terdaftar3. Konsultasi THR:a. Tekan Menu Konsultasi THRb. Pilih zona wilayah tempat 

saudara bekerjac. Konsultasikan masalah THR anda, jika permasalahan belum terselesaikan,lanjutkan ke 

point.4. Pengaduan THR:a. Tekan Menu Pengaduan THRb. Isikan formulirc. LaporkanUntuk konsultasi dan 

pengaduan Posko THR 2022 Kementerian Ketenagakerjaanbisa melalui:1. Web 

https://poskothr.kemnaker.go.id2. Call center 1500-6303. Whatsapp 08119521150 dan 

08119521151Demikian informasi mengenai sosialisasi dan cara penggunaan AplikasiPosko THR 2022. 
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Title Kemnaker Pastikan PKWT Dapat THR Author Rizky Zulkarnain 

Media Aktual Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://aktual.com/kemnaker-pastikan-pkwt-dapat-thr 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker, Sri Astuti dalam 

diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis (14/4), mengatakan bahwa dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT berhak 

atas THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Kalau sekarang baik 

PKWT maupun PKWTT semuanya berhak atas tunjangan hari raya keagamaan," ujar Sri 

dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 

Kemnaker. Namun, dia mengingatkan terdapat persyaratan agar pekerja, baik PKWT 

maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan atau 

lebih, maka berhak mendapatkan THR satu bulan upah. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Sri Astuti dalam diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis (14/4), mengatakan bahwa 

dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pekerja PKWT 

berhak atas THR, sama seperti perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)."Inilah perubahan-

perubahan ke arah yang lebih baik, bagaimana supaya tidak ada diskriminasi terhadap pekerja. Kalau 

dulu hanya pekerja yang punya hubungan kerja. Kalau sekarang baik PKWT maupun PKWTT semuanya 

berhak atas tunjangan hari raya keagamaan," ujar Sri dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina 

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker.Namun, dia mengingatkan terdapat persyaratan agar 

pekerja, baik PKWT maupun PKWTT untuk mendapatkan THR, seperti telah memiliki masa kerja 12 bulan 

atau lebih, maka berhak mendapatkan THR satu bulan upah.Bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang 

dari 12 bulan juga berhak mendapatkan THR, meski diberikan secara proporsional dengan penghitungan 
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tertentu.Hal itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Dalam edaran 

tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bahwa pemberian THR tahun ini harus 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara penuh.Hal itu berbeda 

dengan pembayaran THR 2020, ketika perusahaan yang terdampak pandemi diberikan kelonggaran 

untuk memberikan THR secara bertahap.Dalam edaran itu juga tertulis bahwa THR keagamaan tahun ini 

wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan."Pemberian THR ini dalam 

rangka membantu pekerja menyiapkan perayaan hari raya, supaya pekerja ini mempunyai daya beli yang 

baik dalam rangka mempersiapkan hari raya," tutur Sri. 
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Title Malaysia Menolak Permintaan RI Agar Menaikkan Gaji Asisten 

Rumah Tangga Dari Rp4 Juta Menjadi Rp5 Juta 

Author _noname 

Media Terkini.id Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://makassar.terkini.id/malaysia-menolak-permintaan-ri-agar-menaikkan-gaji-asisten-

rumah-tangga-dari-rp4-juta-menjadi-rp5-juta 

Summary Malaysia telah memutuskan untuk menolak permintaan Indonesia dalam penentuan upah 

minimum Asisten Rumah Tangga (ART) Indonesia yang menetap di Negeri Jiran tersebut. 

Malaysia telah menetapkan gaji asisten rumah tangga asal Indonesia akan sesuai dengan 

standar upah minimum yang berlaku yaitu mulai dari 1.200 ringgit atau Rp4 juta, tidak bisa 

dinaikkan menjadi 1.500 ringgit atau Rp5 juta. Indonesia telah melakukan beberapa 

penekanan terhadap pemerintah Malaysia agar menaikkan upah para Asisten Rumah Tangga 

dalam negeri yang bekerja di negeri tersebut. Malaysia kemungkinan akan menerima 

sebanyak 10 ribu asisten rumah tangga asal Indonesia usai lebaran tahun ini. 

 

 

 

Malaysia telah memutuskan untuk menolak permintaan Indonesia dalam penentuan upah minimum 

Asisten Rumah Tangga (ART) Indonesia yang menetap di Negeri Jiran tersebut.Malaysia telah 

menetapkan gaji asisten rumah tangga asal Indonesia akan sesuai dengan standar upah minimum yang 

berlaku yaitu mulai dari 1.200 ringgit atau Rp4 juta, tidak bisa dinaikkan menjadi 1.500 ringgit atau Rp5 

juta."Ketika kami berdiskusi (dengan RI), meski saya suka gagasannya, saya tak bisa sepakat dengan 1.500 

ringgit karena upah minimum kami (saat itu) 1.200 ringgit," kata Menteri Ketenagakerjaan Malaysia, M 

Saravanan, dilansir dari halaman CNN Indonesia bersumber dari New Straits Times, Kamis 14 April 

2022.Indonesia telah melakukan beberapa penekanan terhadap pemerintah Malaysia agar menaikkan 

upah para Asisten Rumah Tangga dalam negeri yang bekerja di negeri tersebut."Walau ada tekanan dari 

Indonesia, mustahil mencapai 1.500 ringgit." imbuh Saravanan.Namun demikian walaupun pemerintah 

Malaysia tidak bisa menaikkan upah minimum, menurut Saravanan para tenaga kerja Indonesia bisa 

meminta kepada majikan secara langsung untuk menaikkan gaji mereka.Sebagai informasi, pada Jumat 

1 April 2022, Indonesia bersama Malaysia menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai 

penerimaan dan perlindungan ART Indonesia di Jakarta.Dengan adanya MoU ini diharapkan seluruh ART 

yang mencari nafkah di Malaysia akan mendapatkan perlindungan hukum.Malaysia kemungkinan akan 
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menerima sebanyak 10 ribu asisten rumah tangga asal Indonesia usai lebaran tahun ini.Disisi lain terdapat 

masalah lain dalam perekrutan asisten rumah tangga asal Indonesia. Warga Malaysia berpendapat 

bahwa biaya perekrutan ART asal bumi pertiwi terlalu mahal."Saya tidak bilang 15 ribu ringgit. Ketika 

memulai diskusi dengan Indonesia, masih ada beberapa masalah, seperti karantina dan ketentuan 

kesehatan, jadi diskusi awal masih mencakup biaya tambahan seperti karantina hotel," jelas 

Saravanan."Melihat itu, kami menyebut biayanya bisa mencapai 15 ribu ringgit atau lebih rendah, karena 

sejumlah warga mengatakan dulu mereka harus membayar hingga 25 ribu ringgit untuk merekrut ART," 

ucapnya. 
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Title Ini Perhitungan Resmi Besaran THR Untuk Para Pekerja di 

Indonesia 

Author _noname 

Media Suara Merdeka Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043204240/ini-perhitungan-resmi-besaran-

thr-untuk-para-pekerja-di-indonesia 

Summary Setiap pekerja di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) 

sebelum hari raya tiba. Surat Edaran resmi pun sudah diterbitkan oleh Menaker yang 

berjudul 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. THR adalah sebuah kewajiban yang 

harus diberikan kepada para pekerja. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 

 

Setiap pekerja di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebelum hari 

raya tiba.THR adalah sebuah kewajiban yang harus diberikan kepada para pekerja. Hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang yang berlaku.THR wajib diberikan tujuh hari sebelum hari raya.>Ida Fauziyah selaku 

Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemberian THR merupakan upaya untuk memenuhi 

kebutuhan pekerja dan keluarganya selama hari raya nanti.Surat Edaran resmi pun sudah diterbitkan 

oleh Menaker yang berjudul 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.> 

  



 

418 

 

Title Kemenaker: Ada Denda Jika Perusahaan Terlambat Bayar THR Author _noname 

Media Republika Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://republika.co.id/berita/rabkhj428/kemenaker-ada-denda-jika-perusahaan-terlambat-

bayar-thr 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan 

hari raya (THR) harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. 

"Pemerintah membuat kebijakan bahwa THR ini adalah pendapatan non-upah yang sifatnya 

wajib diberikan oleh pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan. Dalam diskusi yang 

diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan itu, Sri mengatakan bahwa 

pembayaran THR lebih awal dari batas waktu minimal tetap dapat dilakukan.  

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Keterlambatan pembayaran 

dapat membuat perusahaan terkena denda."Pemerintah membuat kebijakan bahwa THR ini adalah 

pendapatan non-upah yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan. 

Kewajiban itu timbul ada batasannya, H-7 itu terakhir harus dibayar," ujar Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemenaker Sri Astuti dalam diskusi virtual 

yang diikuti dari Jakarta, Kamis (14/4/2022).Dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan 

Norma Ketenagakerjaan itu, Sri mengatakan bahwa pembayaran THR lebih awal dari batas waktu 

minimal tetap dapat dilakukan. Namun, ketika pembayaran dilakukan terlambat maka terdapat 

konsekuensi seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang 

Pengupahan.Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dapat 

dikenai denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan. "Kenapa ada pengenaan denda? 

Pemerintah berupaya bagaimana caranya supaya pengusaha patuh memberikan hak yang memang 

sudah diatur dalam peraturan perundangan," tuturnya.Untuk perusahaan yang sama sekali tidak 

memberikan THR, terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis yang diberikan oleh pengawas 

ketenagakerjaan. Jika masih tidak dilakukan maka dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan berusaha, 

pembekuan kegiatan dan langkah terakhir adalah penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat 

produksi. 
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Title Malaysia Ogah Naikkan Gaji Minumum TKI Jadi Rp 5 Juta Author Tim Redaksi 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414125310-33-331700/malaysia-ogah-

naikkan-gaji-minumum-tki-jadi-rp-5-juta 

Summary Pemerintah Malaysia tak menyanggupi permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji 

minimum TKI yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi Rp 5 juta per bulan. 

Angka itu disesuaikan dengan upah minimum Malaysia, yaitu mulai 1.200 ringgit atau Rp 4 

juta. "Ketika kami berdiskusi [dengan RI], meski saya suka gagasannya, saya tak bisa sepakat 

dengan 1.500 ringgit karena upah minimum kami [saat itu] 1.200 ringgit," ujar Menteri 

Ketenagakerjaan Malaysia, M Saravanan, dilansir New Straits Times. Dengan MoU ini, 

penerimaan dan perlindungan ART Indonesia di Malaysia terjamin hukum. 

 

Pemerintah Malaysia tak menyanggupi permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji minimum TKI yang 

bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi Rp 5 juta per bulan. Negeri Jiran itu hanya sanggup 

membayar Rp 4 juta.Angka itu disesuaikan dengan upah minimum Malaysia, yaitu mulai 1.200 ringgit 

atau Rp 4 juta."Ketika kami berdiskusi [dengan RI], meski saya suka gagasannya, saya tak bisa sepakat 

dengan 1.500 ringgit karena upah minimum kami [saat itu] 1.200 ringgit," ujar Menteri Ketenagakerjaan 

Malaysia, M Saravanan, dilansir New Straits Times.Saravanan kemudian menegaskan, "Walau ada 

tekanan dari Indonesia, mustahil mencapai 1.500 ringgit (Rp 5 juta)."Ia melontarkan pernyataan tersebut 

setelah menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penerimaan dan perlindungan ART 

Indonesia di Jakarta pada 1 April lalu. Dengan MoU ini, penerimaan dan perlindungan ART Indonesia di 

Malaysia terjamin hukum.Malaysia sendiri diprediksi bakal menerima sekitar 10 ribu ART Indonesia 

setelah Lebaran. Menurut Saravanan, negaranya kini sudah mencabut aturan karantina Covid-19 

sehingga ongkos perekrutan ART Indonesia dapat ditekan.Awalnya, ongkos pengiriman ART Indonesia ke 

Malaysia bisa mencapai 9.000 ringgit atau Rp30 juta, termasuk untuk biaya retribusi dan asuransi. Setelah 

aturan karantina dihapus, biaya pengiriman ART Indonesia ke Malaysia diperkirakan bisa berkurang 

menjadi sekitar 6.000 ringgit atau setara Rp20,3 juta.Berita selengkapnya di sini. 
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Title Malaysia Ogah Naikkan Gaji Minimum TKI Jadi Rp 5 Juta Author Tim Redaksi 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414125310-33-331700/malaysia-ogah-

naikkan-gaji-minimum-tki-jadi-rp-5-juta 

Summary Pemerintah Malaysia tak menyanggupi permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji 

minimum TKI yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi Rp 5 juta per bulan. 

Angka itu disesuaikan dengan upah minimum Malaysia, yaitu mulai 1.200 ringgit atau Rp 4 

juta. "Ketika kami berdiskusi [dengan RI], meski saya suka gagasannya, saya tak bisa sepakat 

dengan 1.500 ringgit karena upah minimum kami [saat itu] 1.200 ringgit," ujar Menteri 

Ketenagakerjaan Malaysia, M Saravanan, dilansir New Straits Times. Dengan MoU ini, 

penerimaan dan perlindungan ART Indonesia di Malaysia terjamin hukum. 

 

Pemerintah Malaysia tak menyanggupi permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji minimum TKI yang 

bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi Rp 5 juta per bulan. Negeri Jiran itu hanya sanggup 

membayar Rp 4 juta.Angka itu disesuaikan dengan upah minimum Malaysia, yaitu mulai 1.200 ringgit 

atau Rp 4 juta."Ketika kami berdiskusi [dengan RI], meski saya suka gagasannya, saya tak bisa sepakat 

dengan 1.500 ringgit karena upah minimum kami [saat itu] 1.200 ringgit," ujar Menteri Ketenagakerjaan 

Malaysia, M Saravanan, dilansir New Straits Times.Saravanan kemudian menegaskan, "Walau ada 

tekanan dari Indonesia, mustahil mencapai 1.500 ringgit (Rp 5 juta)."Ia melontarkan pernyataan tersebut 

setelah menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penerimaan dan perlindungan ART 

Indonesia di Jakarta pada 1 April lalu. Dengan MoU ini, penerimaan dan perlindungan ART Indonesia di 

Malaysia terjamin hukum.Malaysia sendiri diprediksi bakal menerima sekitar 10 ribu ART Indonesia 

setelah Lebaran. Menurut Saravanan, negaranya kini sudah mencabut aturan karantina Covid-19 

sehingga ongkos perekrutan ART Indonesia dapat ditekan.Awalnya, ongkos pengiriman ART Indonesia ke 

Malaysia bisa mencapai 9.000 ringgit atau Rp30 juta, termasuk untuk biaya retribusi dan asuransi. Setelah 

aturan karantina dihapus, biaya pengiriman ART Indonesia ke Malaysia diperkirakan bisa berkurang 

menjadi sekitar 6.000 ringgit atau setara Rp20,3 juta.Berita selengkapnya di sini. 

  



 

421 

 

Title Kemenaker Ingatkan Perusahaan Bisa Didenda Jika Terlambat 

Bayar THR 

Author Eko Prasetya 

Media Merdeka Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenaker-ingatkan-perusahaan-bisa-didenda-jika-

terlambat-bayar-thr.html 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan 

hari raya (THR) harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan 

keterlambatan dapat membuat perusahaan terkena denda. "Pemerintah membuat 

kebijakan bahwa THR ini adalah pendapatan non-upah yang sifatnya wajib diberikan oleh 

pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan. Dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina 

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan itu, Sri mengatakan bahwa pembayaran THR lebih 

awal dari batas waktu minimal tetap dapat dilakukan. Dalam aturan tersebut dinyatakan 

bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dapat dikenai denda sebesar lima persen 

dari total THR yang harus dibayarkan. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan keterlambatan dapat 

membuat perusahaan terkena denda."Pemerintah membuat kebijakan bahwa THR ini adalah 

pendapatan non-upah yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan. 

Kewajiban itu timbul ada batasannya, H-7 itu terakhir harus dibayar," ujar Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi virtual 

yang diikuti dari , dilansir Antara, Kamis (14/4).Dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina Pemeriksaan 

Norma Ketenagakerjaan itu, Sri mengatakan bahwa pembayaran THR lebih awal dari batas waktu 

minimal tetap dapat dilakukan.Namun, ketika pembayaran dilakukan terlambat maka terdapat 

konsekuensi seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang 

Pengupahan. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dapat 

dikenai denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan."Kenapa ada pengenaan denda? 

Pemerintah berupaya bagaimana caranya supaya pengusaha patuh memberikan hak yang memang 

sudah diatur dalam peraturan perundangan," tuturnya.Untuk perusahaan yang sama sekali tidak 
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memberikan THR, maka terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis yang diberikan oleh pengawas 

ketenagakerjaan. Jika masih tidak dilakukan maka dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan berusaha, 

pembekuan kegiatan dan langkah terakhir adalah penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat 

produksi. 
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Title Komisi IV Tegaskan Tidak Ada Alasan Perusahaan Tidak 

Memberikan THR - MEDIA KALTIM 

Author Custom Css 

Media Mediakaltim.com Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://mediakaltim.com/komisi-iv-tegaskan-tidak-ada-alasan-perusahaan-tidak-

memberikan-thr 

Summary SAMARINDA- Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Akhmed Reza Fachlevi berharap 

perusahaan memenuhi kewajibannya untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 

kepada karyawannya, sesuai waktu dan besaran yang telah ditentukan Kementerian 

Ketenagkerjaan. Pekan depan ungkapnya, Komisi IV akan menggelar rapat dengar pendapat 

dengan Dinas Ketenagakerjaan Kalimantan Timur untuk membahas masalah pembayaran 

THR ini. Politisi Gerindra tersebut menegaskan tidak ada alasan perusahaan tidak memenuhi 

hak karyawan untuk mendapatkan THR. Sehingga ia meminta perusahaan segera membayar 

THR sesuai peraturan Menteri Ketenagakerjaan yakni 7 hari sebelum Lebaran atau H-7. 

 

 

 

SAMARINDA- Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Akhmed Reza Fachlevi berharap perusahaan 

memenuhi kewajibannya untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya, sesuai 

waktu dan besaran yang telah ditentukan Kementerian Ketenagkerjaan.Politisi Gerindra tersebut 

menegaskan tidak ada alasan perusahaan tidak memenuhi hak karyawan untuk mendapatkan THR. 

Sehingga ia meminta perusahaan segera membayar THR sesuai peraturan Menteri Ketenagakerjaan yakni 

7 hari sebelum Lebaran atau H-7."Tidak ada alasan untuk tidak memenuhi hak karyawan atau buruh. Ada 

yang beralasan karena pandemi sehingga tidak bisa membayar, padahal semua aspek terdampak," 

tegasnya Kamis (14/4/2022).Pekan depan ungkapnya, Komisi IV akan menggelar rapat dengar pendapat 

dengan Dinas Ketenagakerjaan Kalimantan Timur untuk membahas masalah pembayaran THR ini."Ini 

'kan ditunggu karyawan, sehingga nanti kita minta dibuka posko aduan kalau ada yang tidak dibayar. Kita 

juga berharap pengawas Disnaker aktif mengawasi hal ini," tandasnya.Diketahui Menaker Ida Fauziyah 

telah menerbitkan 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.Dalam edaran yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari 
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Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan tersebut. Disebutkan pembayaran THR keagamaan 

dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal antara lain, pemberian THR 2022 diberikan kepada 

pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Dan 

pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu 

tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.Ketentuan mengenai besaran THR karyawan swasta 

2022, diterangkan bahwa bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara 

terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah. Sementara 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.Sementara 

itu, perhitungan THR 2022 bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, 

upah satu bulan dihitung berdasara masa kerjanya. Pekerja/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. Sedangkan Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang 

dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa 

kerja. Adapun bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah satu 

bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.Sementara 

bagi perusahaan yang menetapkan besaran THR 2022 karyawan swasta dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR 

keagamaan sebagaimana ketentuan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan. 
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Title APPI : Ada Klub Liga 3 Gaji Pemain Rp250 Ribu Per Tahun Masih 

Nunggak 

Author _noname 

Media Teras Jabar Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://terasjabar.id/plugin/article/view/174469/appi-ada-klub-liga-3-gaji-pemain-rp250-

ribu-per-tahun-masih-nunggak 

Summary Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) memberikan kabar mengejutkan. APPI 

masih menunggu itikad baik dari klub tersebut menyelesaikan masalah secara kekeluargaan 

untuk melunasi kewajibannya. Jadi, mudah-mudahan yang berutang sadar," kata Deputy 

Chief Executive APPI, Gotcha Michel kepada awak media beberapa waktu lalu. Bagi APPI 

upah Rp250 ribu per tahun amat sangat tidak layak apalagi sampai ditunggak. 

 

Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) memberikan kabar mengejutkan. Yakni ada klub Liga 

3 yang cuma gaji pemainnya Rp250 ribu per tahun, malahan masih ditunggak.Namun, tidak disebut klub 

tersebut. APPI masih menunggu itikad baik dari klub tersebut menyelesaikan masalah secara 

kekeluargaan untuk melunasi kewajibannya."Di Liga 3, ada pemain yang gajinya Rp 250 ribu setahun. 

Saat ini kami masih mencoba karena ada prosesnya yakni bicara baik-baik. Jadi, mudah-mudahan yang 

berutang sadar," kata Deputy Chief Executive APPI, Gotcha Michel kepada awak media beberapa waktu 

lalu.Disebut Gotcha, padahal klub tersebut pemiliknya terbilang mapan. Bagi APPI upah Rp250 ribu per 

tahun amat sangat tidak layak apalagi sampai ditunggak."Kalau tidak diselesaikan, akan menjadi berita 

besar. Tidak etis kalau kami sebut karena kami masih menunggu itikad baik. Kami masih dalam tahap 

mengumpulkan data. Clue-nya pemilik klub ada cukup mapan," terangnya.Liga 3 memang harus 

mendapat perhatian lebih di mana sebagian yang tampil adalah pemain-pemain muda. Pemain-pemain 

tersebut rata-rata ingin dibayar murah asalkan bisa menunjukkan kemampuannya.Selain itu, rata-rata 

pemain juga tidak mengetahui bagaimana perjanjian kontrak kerja. Disebutkan Gotcha pemain yang 

bermasalah tidak tahu diberi gaji Rp250 per tahun oleh klubnya."Kami coba memantau untuk 

memperbaiki lagi hal ini. Karena komitmen kami saat bicara dengan Kemenaker itu adalah pemain gajinya 

minimal UMR," terangnya."Pemain tidak tahu bahwa nominal itu untuk setahun. Mereka tahunya itu 

untuk sebulan. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya," pungkas Gotcha Michel. 
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Title Tera Data Targetkan 50.000 Teknopreneur Lewat Sentra Digital 

SMK 

Author _noname 

Media Berita Satu Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.beritasatu.com/digital/916049/tera-data-targetkan-50000-teknopreneur-

lewat-sentra-digital-smk 

Summary Dari 1 SMK diharapkan dapat melahirkan 50 entrepreneur bidang IT, sehingga target TDI bisa 

menciptakan 50.000 teknopreneur. PT Tera Data Indonusa (TDI), perusahaan komponen 

teknologi infromasi (TI) berkomitmen mendorong peningkatan wirausaha di Indonesia 

khususnya teknopreneur melalui program Sentra Digital SMK. Perusahaan dengan brand 

laptop Axioo ini menargetkan kerja sama melalui penandatanganan sebanyak 1.000 SMK. 

Seremoni peluncuran program Sentra Digital SMK ditandai penandatanganan nota 

kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Axioo Class Program dengan SMK se-

Kota dan Kabupaten Probolinggo Selasa (12/4/2022). 

 

 

 

PT Tera Data Indonusa (TDI), perusahaan komponen teknologi infromasi (TI) berkomitmen mendorong 

peningkatan wirausaha di Indonesia khususnya teknopreneur melalui program Sentra Digital SMK. 

Perusahaan dengan brand laptop Axioo ini menargetkan kerja sama melalui penandatanganan sebanyak 

1.000 SMK. Dari 1 SMK diharapkan dapat melahirkan 50 entrepreneur bidang IT, sehingga target TDI bisa 

menciptakan 50.000 teknopreneur.Seremoni peluncuran program Sentra Digital SMK ditandai 

penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Axioo Class Program 

dengan SMK se-Kota dan Kabupaten Probolinggo Selasa (12/4/2022). Dalam kesempatan itu General 

Manager Retail Sales PT Tera Data Indonusa, Umayya mengungkapkan program Sentra Digital SMK 

merupakan bentuk respons TDI untuk mengasah talenta generasi muda Indonesia untuk siap membuka 

usaha sendiri di bidang teknologi digital.Saat ini kata dia, telah berdiri Axioo Sentra Digital SMK pertama 

yaitu SMK Pertiwi Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, selaku SMK rujukan nasional utama Axioo 

Class Program untuk Indonesia. "Program ini terbukti telah mendukung terciptanya SMK pencetak 

wirausaha," kata Umayya dalam keterangan tertulisnya Kamis (14/4/2022).Pada pelaksanaan 

programnya, Ummaya mengungkapkan TDI merancang serangkaian program strategis yang akan 

dijalankan peserta. Adapun beberapa program tersebut antara lain training & workshop untuk guru, 
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pembangunan business centre, pelatihan dan sertifikasi bagi murid SMK, mentoring alumni, serta 

pelatihan siap kerja bagi alumni. "Rangkaian program ini diyakini mampu mendesain pemikiran peserta 

untuk berorientasi pada proses serta penyelesaian sebuah masalah. TDI juga yakin kurikulum yang 

diterapkan pada pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta," tambah Umayya.Dia 

mengatakan program Sentra Digital SMK diharapkan disambut antusiasme peserta. Program ini terbuka 

bagi seluruh generasi muda untuk membangun ekosistem teknopreneur di Indonesia. "Kami 

berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi bagi kebutuhan teknologi di Indonesia," kata 

Umayya.Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati menyampaikan harapannya di depan 

pimpinan SMK negeri/swasta se-Kabupaten dan Kota Probolinggo, agar ke depan mampu membuka 

lapangan kerja lebih luas. "Kami menyambut baik kerja sama antara sekolah dan swasta, SMK harus bisa 

mencetak anak didik yang hebat dan andal. Mudah-mudahan selanjutnya masih banyak dunia usaha yang 

merangkul sekolah-sekolah, bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya," kata 

dia.Keterlibatan TDI dalam perkembangan teknologi di Indonesia mendapatkan apresiasi dari Dirjen 

Pembinaan Pelatihan Vokasi Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Adapun program yang 

dilaksanakan adalah transfer knowledge bagi Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) mulai cara dan 

meyelenggarakan proses seleksi dan training berbasiskan metode dunia industri sampai ke cara mencari 

dukungan bagi kegiatan agar pelatihan bisa berjalan dengan mandiri. Metode ini terbukti berhasil 

menyalurkan 100% lulusannya masuk ke dunia kerja. Melalui program ini pula, TDI berhasil mendapat 

apresiasi juga dari organisasi buruh internasional (ILO).Saksikan live streaming program-program 

BeritaSatu TV di sini 
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Title Tata Cara Penggunaan Aplikasi Posko Pengaduan THR 

2022 Kemnaker 

Author Indonesiatoday 

Media Indonesiatoday.co.id Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://indonesiatoday.co.id/read/tata-cara-penggunaan-aplikasi-posko-pengaduan-thr-

2022-kemnaker-626117 

Summary Aplikasi Posko Pengaduan THR 2022 ini diberi nama SIAP KERJA yang berbasiskan website. 

Salah satunya dengan menyosialisasikan aplikasi Posko Pengaduan THR 2022. Demikian 

informasi mengenai sosialisasi dan cara penggunaan AplikasiPosko THR 2022.***. 

INDONESIATODAY.CO.ID- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya dalam 

mengawal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2022. 

 

 

 

Klik tautan Lihat artikel asli di bawah untuk baca lanjutan beritanya.Klik tautan Lihat artikel asli di bawah 

untuk baca lanjutan beritanya.INDONESIATODAY.CO.ID - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

terus berupaya dalam mengawal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2022. Salah 

satunya dengan menyosialisasikan aplikasi Posko Pengaduan THR 2022.Aplikasi Posko Pengaduan THR 

2022 ini diberi nama SIAP KERJA yang berbasiskan website.Serta bisa diakses di situs 

poskothr.kemnaker.go.id dan nanti akan diarahkan ke situs https://account.kemnaker.go.id/auth/login 

untuk registrasi dan login-nya."Layanan Posko THR yang dilakukan via situs poskothr.kemnaker.go.id 

mengantisipasi ketidaktahuan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan," 

ujar Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(Binwasnaker dan K3) Haiyani Rumondang."Sesuai SE Menaker M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 Aprillalu, THR 

itu menjadi hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya perlu dikawal dengan baik oleh para 

Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia," katanya.Kebijakan pemberian THR yang wajib 

diberikan pengusaha kepada pekerja tahun ini berbeda dengan tahun 2020 dan 2021."Tentu ada 

dinamika nanti ya. Selain tugas bapak/ibu untuk mengawal pemberian THR, dinamikanya nanti yakni 

merespons melalui posko, melaksanakan pengaduan dan bagaimana cara menerapkan aturan tersebut," 

katanya.Kemnaker dalam pengawalan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan tidak dapat bekerja 

sendiri, perlu ada komitmen dan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan 

permasalahan terkait THR.Nantinya posko-posko THR di daerah yang akan menindaklanjuti apabila 
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terjadi pelanggaran dalam pembayaran THR. Dengan adanya Aplikasi Posko THR berbasis web ini menjadi 

sarana bagi pekerja untuk pengaduan masalah THR.Posko virtual ini juga dapat menjadi rujukan 

perusahaan untuk mencari informasi dan berkonsultasi terkait pembayaran THR yang sesuai berdasarkan 

Permenaker No 6 Tahun 2016.Berikut langkah-langkah penggunaan aplikasi Posko THR 2022:1. Masuk ke 

situsposkothr.kemnaker.go.id kemudian pilih Menu Masuk.2. Kemudian muncul Kotak dialog untuk Login 

: https://account.kemnaker.go.id/. Pilih Daftar Sekarang untuk mendaftarkan diri jika belum terdaftar3. 

Konsultasi THR:a. Tekan Menu Konsultasi THRb. Pilih zona wilayah tempat saudara bekerjac. 

Konsultasikan masalah THR anda, jika permasalahan belum terselesaikan,lanjutkan ke point.4. 

Pengaduan THR:a. Tekan Menu Pengaduan THRb. Isikan formulirc. LaporkanUntuk konsultasi dan 

pengaduan Posko THR 2022 Kementerian Ketenagakerjaanbisa melalui:1. Web 

https://poskothr.kemnaker.go.id2. Call center 1500-6303. Whatsapp 08119521150 dan 

08119521151Demikian informasi mengenai sosialisasi dan cara penggunaan AplikasiPosko THR 2022.*** 
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Title Mau Jadi ART di Malaysia? Segini Gajinya Author _noname 

Media Warta Bromo Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.wartabromo.com/2022/04/14/mau-jadi-art-di-malaysia-segini-gajinya 

Summary Pemerintah Malaysia mengungkap gaji warga Indonesia apabila menjadi asisten rumah 

tangga di Malaysia. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani nota 

kesepahaman (MoU) terkait penerimaan dan perlindungan ART Indonesia. Dalam nota 

tersebut juga tertuang besaran gaji yang bisa diberikan majikan di Malaysia untuk ART asal 

Indonesia. "Ketika kami berdiskusi [dengan RI], meski saya suka gagasannya, saya tak bisa 

sepakat dengan 1.500 ringgit (Rp5 juta) karena upah minimum kami [saat itu] 1.200 ringgit 

(Rp4 juta)," kata M Saravanan, Menteri Ketenagakerjaan Malaysia dilansir dari CNN. 

 

 

 

Pemerintah Malaysia mengungkap gaji warga Indonesia apabila menjadi asisten rumah tangga di 

Malaysia. Besarannya setara dengan upah minimum di Negeri Jiran.Baru-baru ini, pemerintah Indonesia 

dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penerimaan dan perlindungan ART 

Indonesia. Dalam nota tersebut juga tertuang besaran gaji yang bisa diberikan majikan di Malaysia untuk 

ART asal Indonesia."Ketika kami berdiskusi [dengan RI], meski saya suka gagasannya, saya tak bisa 

sepakat dengan 1.500 ringgit (Rp5 juta) karena upah minimum kami [saat itu] 1.200 ringgit (Rp4 juta)," 

kata M Saravanan, Menteri Ketenagakerjaan Malaysia dilansir dari CNN.Sebelumnya pemerintah 

Indonesia telah mengajukan upah ART Indonesia di Malaysia sekitar Rp5 juta. Namun gagasan ini tidak 

bisa diterima Pemerintah Malaysia."Pemerintah (Malaysia) tidak bisa melaksanaan permintaan 

Indonesia yang meminta gaji PRT dibayar RM1. 500 (Rp5,09 juta) kecuali atas persetujuan majikan," 

lanjutnya.Sekadar diketahui, setelah lebaran, sekitar 10 ribu ART asal Indonesia akan berangkat ke 

Malaysia. MoU ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap ART Indonesia di Malaysia. 
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Title Kawal THR, Kemnaker Siapkan Posko Pengaduan Melalui Layanan 

Website 

Author Oleh 

Media Tvonenews Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.tvonenews.com/berita/nasional/36311-kawal-thr-kemnaker-siapkan-posko-

pengaduan-melalui-layanan-website 

Summary Layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja 

untuk mengadukan permasalahan THR, namun juga menjadi rujukan perusahaan untuk 

mencari informasi dan berkonsultasi terkait pembayaran THR berdasarkan Permenaker 

Nomor 6 Tahun 2016.. Mengawal pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) 

2022 dari pengusaha kepada pekerja atau buruh, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan 

sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022 melalui layanan website 

poskothr.kemnaker.go.id.  "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, pada 

Rabu (13/4/2022) melalu pertemuan secara virtual dengan para Kadisnaker atau Kabid 

Ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota.. Selain tugas bapak/ibu untuk mengawal 

pemberian THR, dinamikanya nanti yakni merespon melalui Posko, melaksanakan 

pengaduan dan bagaimana cara menerapkan aturan tersebut," jelasnya. "Posko-posko THR 

yang telah ada di daerah inilah nantinya yang akan menindaklanjuti apabila terjadi 

pelanggaran-pelanggaran dalam pembayaran THR," lanjut Haiyani.. 

 

 

 

Mengawal pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2022 dari pengusaha kepada pekerja 

atau buruh, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan THR 

Keagamaan Tahun 2022 melalui layanan website poskothr.kemnaker.go.id "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, pada Rabu (13/4/2022) melalu pertemuan secara virtual dengan para Kadisnaker 

atau Kabid Ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota. Kebijakan pemberian THR 2022 menurut Haiyani 

dikembalikan pada pemberian THR pada tahun-tahun sebelumnya. Secara teknis THR Keagamaan yang 
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wajib diberikan pengusaha kepada pekerja tahun 2022 ini sangat berbeda dibandingkan dengan 

pemberian THR tahun 2020 dan 2021."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," jelasnya."Posko-posko THR yang telah ada di daerah 

inilah nantinya yang akan menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pembayaran 

THR," lanjut Haiyani. Untuk mengawal pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan ini, jelas Haiyani, 

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. 

Layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja untuk 

mengadukan permasalahan THR, namun juga 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," tutup 

Haiyani Rumondang. 
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Title Pengaduan THR 2022, Kemnaker Jamin Privacy Buruh Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014253382/pengaduan-thr-2022-kemnaker-

jamin-privacy-buruh 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan Tunjangan 

Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal pelaksanaan pembayaran THR 

2022 dari pengusaha kepada pekerja/buruh melalui https://poskothr.kemnaker.go.id. 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. Adanya layanan/kanal 

Posko Pengaduan THR berbasis web ini kata Haiyani, tidak hanya menjadi sarana bagi 

pekerja/buruh untuk mengadukan permasalahan 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, Rabu 13 April 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. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya 

(THR) Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal pelaksanaan pembayaran THR 2022 dari pengusaha 

kepada pekerja/buruh melalui https://poskothr.kemnaker.go.id.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 
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Ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota, Rabu 13 April 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."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," ujarnya.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," 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."Saya sangat berharap pertemuan ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua terutama pekerja/buruh, SP/SB, pengusaha dan para stakeholder dalam menciptakan 

iklim ketenagakerjaan yang kondusif," kata Haiyani. 
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Title Terlambat Bayar THR Karyawan, Siap-siap Perusahaan 

Kena Denda 

Author Wakos Reza 

Gautama 

Media Suara.com Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://lampung.suara.com/read/2022/04/14/153000/terlambat-bayar-thr-karyawan-siap-

siap-perusahaan-kena-denda 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan perusahaan untuk membayar 

tunjangan hari raya (THR) tepat waktu sesuai aturan. Berdasarkan aturan, THR harus 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Apabila perusahaan 

terlambat membayar THR karyawannya, maka siap-siap akan mendapat denda. Koordinator 

Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti 

mengatakan, THR adalah pendapatan non-upah yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi 

kerja menjelang hari raya keagamaan. 

 

 

 

Jika masih tidak dilakukan maka dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan berusaha, pembekuan 

kegiatan dan langkah terakhir adalah penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi. 

(ANTARA)Di bulan Ramadhan penuh berkah ini, mari kita ringankan beban saudara sesama yang 

kesusahan. Berbagi sambil menambah amalan lewat sedekah makanan bersama Untuk langsung meng-

input jumlah sedekah silakan KLIK DI SINI!Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan 

perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) tepat waktu sesuai aturan.Berdasarkan aturan, 

THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.Apabila perusahaan 

terlambat membayar THR karyawannya, maka siap-siap akan mendapat denda.Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti mengatakan, THR 

adalah pendapatan non-upah yang sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja menjelang hari raya 

keagamaan."Kewajiban itu timbul ada batasannya, H-7 itu terakhir harus dibayar," ujar Sri Astuti dalam 

diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis (14/4/2022).Dalam diskusi yang diadakan Direktorat Bina 

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan itu, Sri mengatakan bahwa pembayaran THR lebih awal dari batas 

waktu minimal tetap dapat dilakukan.Namun, ketika pembayaran dilakukan terlambat maka terdapat 

konsekuensi seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang 

Pengupahan.Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dapat 
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dikenai denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan."Kenapa ada pengenaan denda? 

Pemerintah berupaya bagaimana caranya supaya pengusaha patuh memberikan hak yang memang 

sudah diatur dalam peraturan perundangan," tuturnya.Untuk perusahaan yang sama sekali tidak 

memberikan THR, maka terdapat sanksi dimulai dari teguran tertulis yang diberikan oleh pengawas 

ketenagakerjaan.Di bulan Ramadhan penuh berkah ini, mari kita ringankan beban saudara sesama yang 

kesusahan. Berbagi sambil menambah amalan lewat sedekah makanan bersama Untuk langsung meng-

input jumlah sedekah silakan KLIK DI SINI! 
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Title Kemnaker kembali ingatkan THR 2022 tidak dapat dibayar dengan 

dicicil 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-

2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun 

ini tidak dapat dilakukan dengan pembayaran bertahap atau dicicil. Ibu Menteri sudah 

menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, harus dibayar kontan," kata Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam 

diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis. "Karena kalau sanksinya tidak ditegakkan, ini 

sudah dua tahun teman-teman pekerja ini mendapatkan THR mungkin ada yang hanya 50 

persen dari upah, ada yang dicicil. Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan, Kemnaker juga 

telah membentuk Posko THR 2022 yang dapat diakses secara virtual dan mendorong setiap 

provinsi untuk membentuk Posko THR yang terintegrasi di situs poskothr.kemnaker.go.id. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun ini tidak dapat dilakukan 

dengan pembayaran bertahap atau dicicil."Apakah THR saat ini masih bisa disepakati? Sudah tidak bisa. 

Ibu Menteri sudah menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, harus dibayar kontan," kata Koordinator 

Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi 

virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis.Sri mengatakan kesepakatan-kesepakatan terkait THR sudah tidak 

bisa dilakukan. Jika masih terdapat perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayarkan THR 

terdapat perlakuan khusus dari pengawas ketenagakerjaan salah satunya memverifikasi alasan 

ketidakmampuan pembayaran.Namun, sanksi akibat tidak membayar THR tetap akan dikenakan kepada 

perusahaan. Beberapa sanksi dimulai dari teguran tertulis yang dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan 

berusaha, pembekuan kegiatan sampai dengan penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat 

produksi"Karena kalau sanksinya tidak ditegakkan, ini sudah dua tahun teman-teman pekerja ini 

mendapatkan THR mungkin ada yang hanya 50 persen dari upah, ada yang dicicil. Sementara Lebaran 

sudah lewat, cicilannya belum selesai," ujarnya.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah telah mengeluarkan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Di dalamnya 

tertulis bahwa pembayaran THR jelang Idul Fitri tahun ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan dan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.Untuk 

mengantisipasi timbulnya keluhan, Kemnaker juga telah membentuk Posko THR 2022 yang dapat diakses 

secara virtual dan mendorong setiap provinsi untuk membentuk Posko THR yang terintegrasi di situs 

poskothr.kemnaker.go.id. 
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Title Kemnaker kembali ingatkan THR 2022 tidak dapat dibayar 

dengan dicicil 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-2022-tidak-

dapat-dibayar-dengan-dicicil 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun 

ini tidak dapat dilakukan dengan pembayaran bertahap atau dicicil. Ibu Menteri sudah 

menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, harus dibayar kontan," kata Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam 

diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis. "Karena kalau sanksinya tidak ditegakkan, ini 

sudah dua tahun teman-teman pekerja ini mendapatkan THR mungkin ada yang hanya 50 

persen dari upah, ada yang dicicil. Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan, Kemnaker juga 

telah membentuk Posko THR 2022 yang dapat diakses secara virtual dan mendorong setiap 

provinsi untuk membentuk Posko THR yang terintegrasi di situs poskothr.kemnaker.go.id. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun ini tidak dapat dilakukan 

dengan pembayaran bertahap atau dicicil."Apakah THR saat ini masih bisa disepakati? Sudah tidak bisa. 

Ibu Menteri sudah menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, harus dibayar kontan," kata Koordinator 

Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi 

virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis.Sri mengatakan kesepakatan-kesepakatan terkait THR sudah tidak 

bisa dilakukan. Jika masih terdapat perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayarkan THR 

terdapat perlakuan khusus dari pengawas ketenagakerjaan salah satunya memverifikasi alasan 

ketidakmampuan pembayaran.Namun, sanksi akibat tidak membayar THR tetap akan dikenakan kepada 

perusahaan. Beberapa sanksi dimulai dari teguran tertulis yang dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan 

berusaha, pembekuan kegiatan sampai dengan penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat 

produksi"Karena kalau sanksinya tidak ditegakkan, ini sudah dua tahun teman-teman pekerja ini 

mendapatkan THR mungkin ada yang hanya 50 persen dari upah, ada yang dicicil. Sementara Lebaran 

sudah lewat, cicilannya belum selesai," ujarnya.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah telah mengeluarkan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Di dalamnya 

tertulis bahwa pembayaran THR jelang Idul Fitri tahun ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan dan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.Untuk 

mengantisipasi timbulnya keluhan, Kemnaker juga telah membentuk Posko THR 2022 yang dapat diakses 

secara virtual dan mendorong setiap provinsi untuk membentuk Posko THR yang terintegrasi di situs 

poskothr.kemnaker.go.id. 
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Title Pakar: Standar K3 Harus jadi Landasan Utama Pendirian 

Gedung 

Author _noname 

Media Portal Sidoarjo Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://portalsidoarjo.com/2022/04/14/pakar-standar-k3-harus-jadi-landasan-utama-

pendirian-gedung.html 

Summary Standar K3, harusnya menjadi salah satu faktor utama dalam SOP untuk mendapatkan izin 

pendirian gedung. Keselamatan serta Kesehatan Kerja (K3) dalam gedung perkantoran perlu 

menjadi perhatian, khususnya jika terjadi sebuah bencana seperti kebakaran maupun 

kejadian lainnya. Harus ditingkatkan emergency-nya jadi kalau sewaktu-waktu ada kejadian 

seperti kebakaran, mereka tidak kebingungan dalam mengambil langkah awal," jelasnya. 

Yupiter Adi Parwayoga Praktisi health, safety, and evironment (HSE)/K3 Pakar Fire Assement 

pada Radio Suara Surabaya, Kamis (14/4/2022) mengatakan, faktor kebakaran gedung 

sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor Satu Tahun 1970 tentang K3, serta 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang sistem proteksi 

kebakaran pada bangunan serta gedung. 

 

 

 

Keselamatan serta Kesehatan Kerja (K3) dalam gedung perkantoran perlu menjadi perhatian, khususnya 

jika terjadi sebuah bencana seperti kebakaran maupun kejadian lainnya.Yupiter Adi Parwayoga Praktisi 

health, safety, and evironment (HSE)/K3 Pakar Fire Assement pada Radio Suara Surabaya, Kamis 

(14/4/2022) mengatakan, faktor kebakaran gedung sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor Satu Tahun 1970 tentang K3, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 

tentang sistem proteksi kebakaran pada bangunan serta gedung.Standar K3, harusnya menjadi salah satu 

faktor utama dalam SOP untuk mendapatkan izin pendirian gedung."Ada proteksi aktif seperti 

penyediaan evakuasi titik kumpul aman, pemberitahuan evakuasi, serta safety briefing tentang K3 

berupa penyediaan banner petunjuk arah evakuasi maupun penyampaian secara langsung. Sementara 

untuk proteksi pasif, bentuknya seperti penempatan hydrant, sprinkle, serta apar (alat pemadam 

ringan)," terang Adi.Adi menambahkan, apar harus dipasang dengan jarak masing-masing 20 meter. 

Sedangkan untuk hydrant ditempatkan di lokasi yang mudah terjangkau serta tidak tertutup oleh fasilitas 

lain.Terkait standar K3 suatu gedung, dalam permohonan perizinan pembangunannya, pihak pengelola 
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akan melakukan rapat bersama dengan 13 instansi pemerintah terkait rekomendasi."Biasanya ada dari 

Dinas Pemadam Kebakaran yang memberikan rekomendasi terkait standart, serta itu memang harus 

dipenuhi disebabkan sesuai dengan peraturan Kementerian PU," jelasnya.Jika rekomendasi terkait K3 

tidak terpenuhi, Lanjut Adi, izin pendirian gedung dapat saja tidak diberikan.Terkait gedung yang memiliki 

standar K3, diantaranya harus memiliki Sprinkle, Smog serta Heat Detector, Hydrant, serta Apar. Selain 

itu harus memiliki petugas yang memiliki kompetisi sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja."Pelatihan untuk karyawan sangat penting, khususnya yang mengatur keselamatan pekerja serta 

orang-orang yang ada didalam sana. Harus ditingkatkan emergency-nya jadi kalau sewaktu-waktu ada 

kejadian seperti kebakaran, mereka tidak kebingungan dalam mengambil langkah awal," jelasnya.Adi 

juga menjelaskan, jika akses evakuasi tidak boleh menjadi satu dengan jalur masuk."Harus ada tangga 

darurat juga diluar gedung jika memungkinkan, seperti anak tangga contohnya," tuturnya.Sejauh ini, 

penerapan K3 di Indonesia dinilai masih belum maksimal. Adi Berharap, pemerintah dapat memberikan 

edukasi untuk penerapan K3 yang baik."Saat ini yang sudah menjalankan K3 paling bagus itu hanya di 

rumah sakit. sisanya seperti mall serta pusat perbelanjaan lainnya masih belum," pungkasnya. 
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Title Resmi, Semua Buruh Wajib Terima THR Author _noname 

Media Fokus Jateng Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.fokusjateng.com/2022/04/14/resmi-semua-buruh-wajib-terima-thr 

Summary Perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada karyawan yang 

sudah mempunyai hak mendapat THR, sesuai dengan ketetapan, baik besaran maupun 

waktu pencairan. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Dinkopnaker) Arief Wardianta 

menerangkan, mengacu pada Surat Edaran Kementrian Tenaga Kerja tentang THR, buruh 

yang sudah memiliki hak mendapatkan THR yakni buruh yang masa kerjanya minimal 12 

bulan, dengan besaran THR 1 bulan gaji. Sementara buruh yang memiliki masa kerja 3 bulan 

dan kurang dari setahun, besaran THR yang diberikan mesti proposional. "Rumus 

penghitungan THR yakni jumlah bulan masa kerja dibagi dua belas dan dikalikan 1 kali upah. 

 

 

 

Perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada karyawan yang sudah 

mempunyai hak mendapat THR, sesuai dengan ketetapan, baik besaran maupun waktu pencairan.Kepala 

Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Dinkopnaker) Arief Wardianta menerangkan, mengacu pada Surat 

Edaran Kementrian Tenaga Kerja tentang THR, buruh yang sudah memiliki hak mendapatkan THR yakni 

buruh yang masa kerjanya minimal 12 bulan, dengan besaran THR 1 bulan gaji. Sementara buruh yang 

memiliki masa kerja 3 bulan dan kurang dari setahun, besaran THR yang diberikan mesti 

proposional."Rumus penghitungan THR yakni jumlah bulan masa kerja dibagi dua belas dan dikalikan 1 

kali upah. Sedang untuk batas akhir pemberian THR yakni pada H-7 lebaran," kata Arief.Ada beberapa 

ketentuan yang diatur, lanjut Arief, kalau tahun lalu surat edaran kemenaker memberikan peluang untuk 

perusahaan yang tidak bisa membayar sekaligus bisa mungkin secara bertahap atau dicicil tapi harus 

dibicarakan dengan serikat pekerja. Namun pada tahun ini tidak boleh dicicil harus dibayarkan serentak 

secara penuh maksimal H-7.Berkaca dari tahun lalu, Arif mengaku optimis pembayaran THR tahun ini di 

579 perusahaan di Boyolali yang terdiri dari skala perusahaan besar, menengah, dan kecil akan berjalan 

mulus. Mengingat, sejauh ini sudah banyak melaporkan jadwal pembayaran THR. Saat ini, pelaporan 

perusahaan yang akan membayarkan wajib melaporkan secara online."Per siang ini saja, Perusahaan 

usaha yang sudah lapor ada 29 perusahaan. Data yang kita minta dilaporkan diantaranya besaran THR, 

Tanggal Pembayaran THR, Jumlah karyawan dengan masa kerja di bawah 1 tahun, kemudian jumlah 
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karyawan dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, lalu jumlah karyawan harian lepas, Cara pembayaran 

THR (cash/transfer) dan sejumlah data lainnya," papar Arief, Kamis 14 April 2022.Untuk memastikan hak 

mendapatkanTHR sesuai ketetapan, tim Diskopnaker juga berkeliling ke perusahaan-perusahan tiap 

harinya. Jika ditemukan perusahaan yang akan mencicil THR, maka pihaknya akan mengecek kemampuan 

perusahaan. Jika cashflow perusahaan harusnya mamlu membayarkan, namun, justru mencicil THR 

karyawan. Maka akan ditindak.Penindakan sesuai dengan arahan dari Disnaker dan Transmigrasi Provinsi 

yang juga membuka pos komando satuan tugas (Posko Satgas) ketenagakerjaan pelayanan konsultasi 

dan penegakan Hukum THR 2022. Jika ditemukan perusahaan dengan indikasi pemberian THR dicicil atau 

tidak diberikan sesuai ketentuan.Maka Disnaker dan Transmigrasi Provinsi akan menerjunkan satgas 

pengawasan ketenagakerjaan (Satwasker). Tim Satwasker akan turun untuk melakukan verifikasi dan 

pengecekan ke perusahaan yang bersangkutan. Jika terbukti melanggar akan diberikan rekomendasi-

rekomendasi.Jika tidak jalankan maka akan diberikan tindakan penegakan hukum. Berupa pemberian 

sanksi dan lainnya. Namun, itu kewenangannya harus diperiksa Satwasker. "Kalau kami sifatnya 

memantau, membina mengarahkan perusahaan. Kalau kami menemukan indikasi yang tidak sesuai kita 

lapor ke Provinsi, nanti provinsi menurunkan Satwasker sepanjang kami tidak bisa memfasilitasi," kata 

Arief Wardianta. 
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Title Jelang Lebaran, Disnakertrans Bengkulu Buka Posko Pengaduan 

THR 

Author _noname 

Media Berandang.com Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.berandang.com/news/birokrasi/jelang-lebaran-disnakertrans-bengkulu-buka-

posko-pengaduan-thr 

Summary Bengkulu. Menjelang Lebaran Idul Fitri 1443 H, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu 

melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah membuka 11 Pos 

Komando (Posko) Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2022 di 10 kabupaten/kota. 

Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu, Edwar Happy mengatakan pihaknya telah 

menginstruksikan agar Disnakertrans di kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu membuka 

layanan pengaduan THR bagi tenaga kerja. Edward mengatakan pihaknya juga sudah 

memberikan surat edaran kepada perusahaan di Bengkulu agar memenuhi kewajiban 

pembayaran THR bagi pekerja/karyawan senilai satu bulan kerja. 

 

 

 

Bengkulu. Menjelang Lebaran Idul Fitri 1443 H, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah membuka 11 Pos Komando (Posko) Pengaduan 

Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2022 di 10 kabupaten/kota.Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu, 

Edwar Happy mengatakan pihaknya telah menginstruksikan agar Disnakertrans di kabupaten/kota di 

Provinsi Bengkulu membuka layanan pengaduan THR bagi tenaga kerja.Posko ini bertujuan untuk 

mengawal pelaksanaan pembayaran THR Lebaran di perusahaan agar sesuai dengan ketentuan."Sudah 

kami intruksikan agar setiap daerah mendirikan posko pengaduan THR. Masing-masing kabupaten/kota 

satu posko yang difasilitasi Disnakertrans daerah," kata Edward, Kamis (14/4/2022).Edward mengatakan 

pihaknya juga sudah memberikan surat edaran kepada perusahaan di Bengkulu agar memenuhi 

kewajiban pembayaran THR bagi pekerja/karyawan senilai satu bulan kerja."Perusahaan wajib 

memberikan THR paling lama sepekan sebelum memasuki Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Jadi silahkan 

bagi perusahan yang pembayarannya mau dicicil atau langsung memenuhi semuanya, bisa kesepakatan 

antara perusahaan dan pekerja," ungkap Edward.Posko Pengaduan Disnakertrans Provinsi 

BengkuluAturan pemberian THR 2022 sendiri, lanjut Edward dituangkan dalam Surat Edaran Menteri 

Ketenagakerjaan nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 
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Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Dalam surat edaran tersebut, pemberian THR 

keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau 

buruh."THR menjadi hak pekerja sekaligus sebagai sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja 

dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan," ungkap Edward.Untuk di Provinsi Bengkulu 

sendiri, posko pengaduan THR berada di Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu Jalan Pembangunan, 

Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, atau bisa menghubungi melalui nomor WhatsApp 

pengaduan/konsultasi di 081272001101. 

  



 

445 

 

Title Kemnaker kembali ingatkan THR 2022 tidak dapat dibayar dengan 

dicicil 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 14 April 2022 Tone Neutral 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2821657/kemnaker-kembali-ingatkan-thr-

2022-tidak-dapat-dibayar-dengan-dicicil 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun 

ini tidak dapat dilakukan dengan pembayaran bertahap atau dicicil. Ibu Menteri sudah 

menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, harus dibayar kontan," kata Koordinator Norma 

Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam 

diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis. "Karena kalau sanksinya tidak ditegakkan, ini 

sudah dua tahun teman-teman pekerja ini mendapatkan THR mungkin ada yang hanya 50 

persen dari upah, ada yang dicicil. Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan, Kemnaker juga 

telah membentuk Posko THR 2022 yang dapat diakses secara virtual dan mendorong setiap 

provinsi untuk membentuk Posko THR yang terintegrasi di situs poskothr.kemnaker.go.id.. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun ini tidak dapat dilakukan 

dengan pembayaran bertahap atau dicicil."Apakah THR saat ini masih bisa disepakati? Sudah tidak bisa. 

Ibu Menteri sudah menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, harus dibayar kontan," kata Koordinator 

Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti dalam diskusi 

virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis.Sri mengatakan kesepakatan-kesepakatan terkait THR sudah tidak 

bisa dilakukan. Jika masih terdapat perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayarkan THR 

terdapat perlakuan khusus dari pengawas ketenagakerjaan salah satunya memverifikasi alasan 

ketidakmampuan pembayaran.Namun, sanksi akibat tidak membayar THR tetap akan dikenakan kepada 

perusahaan. Beberapa sanksi dimulai dari teguran tertulis yang dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan 

berusaha, pembekuan kegiatan sampai dengan penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat 

produksi"Karena kalau sanksinya tidak ditegakkan, ini sudah dua tahun teman-teman pekerja ini 

mendapatkan THR mungkin ada yang hanya 50 persen dari upah, ada yang dicicil. Sementara Lebaran 

sudah lewat, cicilannya belum selesai," ujarnya.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah telah mengeluarkan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Di dalamnya 

tertulis bahwa pembayaran THR jelang Idul Fitri tahun ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan dan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.Untuk 

mengantisipasi timbulnya keluhan, Kemnaker juga telah membentuk Posko THR 2022 yang dapat diakses 

secara virtual dan mendorong setiap provinsi untuk membentuk Posko THR yang terintegrasi di situs 

poskothr.kemnaker.go.id. 
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