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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 21 

April 

2022 

Perlindungan 

Sosial 

Langkah 

Tepat 

Naikkan 

Daya Beli 

Masyarakat 

2 Positive Neraca . Perlindungan Sosial LangkahTepat Naikkan Daya Beli 

Masyarakat. Oleh: Savira Ayu, Pemerhati Sosial Ekonomi. 

3637280148590. P. Emerintah mempertebal beberapa 

program perlindungan sosial kepada rpasyarakat guna 

meningkatkan daya beli di tengah adanya inflasi global. 

Salah satunya adalah penyaluran Bantuan&aposSubsidi 

Upah (BSU) bagi para pekerja yang langsung banyak 

mendapat apresiasi oleh berbagai pihak. 

2. 21 

April 

2022 

Perusahaan 

Diminta 

Segera 

Bayarkan 

THR 

12 Neutral Tangerang 

Ekspres 

Perusahaan Diminta Segera Bayarkan THR. Perusahaan 

Diminta. Serang segera memberikan Tunjangan Hari 

Raya (THR) keagamaan kepada karyawan. .. Syafrudin 

mengatakan, monitoring dilakukan sebagai tindak lanjut 

atas Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) bahwa setiap perusahaan diwajibkan 

memberikan THR kepada karyawannya sebelum H-7. 

3. 21 

April 

2022 

Masalah 

dengan THR 

Lapor ke 

Posko 

Disnaker 

4 Negative Tangerang 

Ekspres 

. Masalah dengan THR, Lapor ke Posko Disnaker. 

TANGERANGDinas Ketena- gakerjana (Disnaker) kembali 

membuka Posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). 

Posko beroperasi di Gedung Disnaker setiap hari kerja 

mulai pukul 08.00 sampai pukul 15.00 WIB. Ujang 

Hendra, Kepala Disnaker Kota Tangerang, mengatakan, 

pembentukan Posko THR ini sesuai dengan Surat Edaran 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 

tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 

2022. 

4. 21 

April 

2022 

Telat atau 

Tak 

Bayarkan 

THR, Sanksi 

Menanti 

11 Negative Solopos Telat atau Tak Bayarkan THR, Sanksi Menanti. 

Ketidakpatuhan pengusaha dalam membayar THR dapat 

diberi sanksi berupa teguran tertulis, pembatasan 

kegiatan usaha, hingga penghentian sementara sebagian 

atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan 

usaha.. Sanksi diberikan jika manajemen perusahaan tak 

beritikad baik. Apakah pembayaran THR diangsur atau 

tidak karena kondisi fin an sial perusahaan tak 

memungkinkan membayar THR secara utuh," kata dia. 

5. 21 

April 

2022 

ASN 

Ponorogo 

Libur Idul 

5 Neutral Harian 

Bangsa 

ASN Ponorogo Libur Idul Fitri Selama 4 Hari. Ponorogo- 

HARIAN BANGSA. Pemerintah telah menetapkan bahwa 

cuti bersama di momen lebaran ini selama 4 hari. 
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Fitri Selama 

4 Hari 

"Nantinya, para ASN di Ponorogo akan masuk pada hari 

Senin tanggal 9 Mei2022. 

6. 21 

April 

2022 

Pekerja 

Diminta 

Melapor ke 

Dinas 

6 Neutral Radar Jogja Pekerja Diminta Melapor ke Dinas. DI Purworejo Dinas 

Perindu- strian, Transmigrasi, dan Tena- ga Kerja 

(Dinperintransnaker) Purworejo membuka posko aduan 

terkait pembayaran tun- jangan hari raya (THR) pekerja. 

Bagi pekerja yang tidak men- dapatkan THR sesuai 

ketentu- an diminta segera melapor. Apalagi pemerintah 

melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau 

kepada perusa- haan untuk memberikan THR paling 

lambat tujuh hari se- belum Hari Raya Idul Fitri. 

7. 21 

April 

2022 

THR Harus 

Dibayar 

Kontan 

1 Neutral Radar Jogja THR Harus Dibayar Kontan. THR Harus. Dibayar Kontan. 

LEWAT GAWAI: Warga membuka layanan pengaduan 

tunjangan hari raya (THR) di kawasan Condongcatur, 

Depok, Sleman, kemarin (20/4). 

8. 21 

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. 

9. 21 

April 

2022 

Perusahaan 

Tak Beri THR 

akan 

Disanksi 

1 Positive Cianjur 

Ekspres 

Perusahaan Tak Beri. 797306014830425Saya berharap 

semua perusahaan yang ada di Cianjur bisa menjalankan, 

melaksanakan dan mematuhi sesuai Surat Edaran 

Menteri Tenaga Kerja tentang pemberian THR tahun 

2022. Saya berharap semua perusahaan yang ada di 

Cianjur bisa menjalankan, melaksanakan dan mematuhi 

sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang 

pemberian THR tahun 2022. 1862201012596495Untuk 

pemberian sanksi akan disesuaikan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, perusahaan yang 

nakal basil dari basil monev (monitoring dan evaluasi, 

red) nantinya kita akan laporkan ke posko THR yang ada 

di Disnaker Provinsi Jawa Barat. 

10. 21 

April 

2022 

Siap 

Menerima 

Aduan THR 

8 Positive Magelang 

Ekspres 

. Siap Menerima Aduan THR. Menerima Aduan. 

MAGELANG- Posko Pengaduan THR Lebaran 2022 di 

bawah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

(Diperinaker) Kabupaten Magelang, siap menerima 

aduan para pekerja yang tidak diberi Tunjangan Hari. 

Raya (THR) tepat waktu atau jumlah THR yang diterima 

tidak sesuai ketentuan. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-21/MAGELANG_EKSPRES1/Siap%20Menerima%20Aduan%20THR=1=8=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-21/MAGELANG_EKSPRES1/Siap%20Menerima%20Aduan%20THR=2=8=1.jpg
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11. 21 

April 

2022 

Buka Posko 

Perngaduan 

THR 

9 Neutral Warta Kota . Buka Posko Pengaduan THR. Kepala Disnaker Kota 

Tangerang, Ujang Hendra mengatakan, Posko THR 

tersebut didirikan untuk. Posko pengaduan THR tersebut 

akan dibuka untuk melayani masya- rajat setiap hari 

Senin hingga Jumat, pukul 8.00 WIB-15.00 WIB. 

Menurutnya, pembentukan Posko THR tersebut 

dilakukan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian 

Ketenagakeijaan Republik Indonesia, tentang pelak- 

sanaan pemberian THR keagamaan. 

12. 21 

April 

2022 

Bayar THR 

Lambat 

Pemkot 

Tegur 

Perusahaan 

3 Negative Radar 

Banten 

SERANG-Pemkot Serang bakal menegur perusahaan yang 

tak membayarkan atau terlambat membyar tunjangan 

hari raya (THR) bagi karyawan. . BAYAR THR LAMBAT, 

PEMKOTTEGUR PERUSAHAAN. Syafrudin mengatakan, 

perusahaan wajib membayarkan THR keagamaan pada 

lebaran 2022 ini. THR keagamaan ini merupakan 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha 

kepada pekerja atau buruh. 

13. 21 

April 

2022 

Pemda DIY 

Terima 10 

Aduan Soal 

THR 

5 Neutral Tribun Jogja Pemda DIY Terima 10 Aduan Soal THR. Dia melanjutkan, 

hingga kemarin pihaknya telah menerima 10 aduan 

lerkait pembayaran THR. Ada 10 aduan terkait THR, 

enam diantaranya sudah selesai..  rus transparan itu, ya, 

ngga ada rahasiarahasiaan. Disnakertra s Deteksi Dini 

350.  erusahaa. 

14. 21 

April 

2022 

Pemkot Beri 

Sanksi 

Perusahaan 

yang Belum 

Bayarkan 

THR 

6 Neutral Banten Pos . Pemkot Beri Sanksi Perusahaan yang Belum Bayarkan 

THR. Pemkot Beri. SERANG, BANPOS- Pemkot Serang 

menegaskan akan memberikan sanksi bagi 

perusahaanyangtidakmembayar- kan Tunjangan Hari 

Raya (THR) kepada karyawannya yang tidak sesuai 

dengan aturan. Melalui Disnakertrans, Pemkot Serang 

membuka aduan apabila ada masyarakat atau pekerja 

yang tidak dibayarkan oleh pengusaha h-7 lebaran. 

15. 21 

April 

2022 

Disnaker 

Kota 

Tangerang 

Buka Posko 

THR 

6 Neutral Indo Pos . Disnaker Kota TangerangBuka Posko THR. Kepala 

Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hen- dra, mengatakan, 

pembentukan Posko THR ini sesuai dengan Surat Edaran 

Kementerian Ketenagakerjaan Republiklndonesia, 

tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan 2022. 

INDOPOSCO- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang 

melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) membuka pos 

komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) yang 

beralamatkan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan, lantai 2, 

Jalan Perintis Kemerdekaan No. I, Cikokol, Kota 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-21/RADAR_BANTEN1/Bayar%20THR%20Lambat%20Pemkot%20Tegur%20Perusahaan=1=3=1.jpg
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Tangerang. Posko THR ini dibuka hari Senin- Jumat, pukul 

8.00-15.00 WIB. 

16. 21 

April 

2022 

Disnaker 

Dirikan 

Posko 

Pengaduan 

THR 

1 Negative Kabar 

Cirebon 

. Disnaker Dirikan PoskoPengaduan THR. Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker) Kota Cirebon mener- junkan tim untuk 

memantau pembayaran tunjangan hari raya (THR) ke 

sejumlah pe- rusahaan. Tri Helvian juga men- 

gungkapkan, Disnaker Kota Cirebon akan mendirikan 

posko pengaduan THR pada 26 April mendatang yang 

akan dibangun di depan kan- tor Disnaker Kota Cirebon 

di Jalan Cipto Mangunkusumo. Pit Kepala Disnaker Kota 

Cirebon, Tri Hel- vian Utama mengatakan, tim ini telah 

diterjunkan sejak Minggu lalu. 

17. 21 

April 

2022 

Perusahaan 

Wajib Bayar 

THR 7Hari 

sebelum 

Lebaran 

8 Neutral Warta Kota Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh mewajibkan 

pabrik atau perusahaan di Karawang menyelesaikan 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) pada tujuh hari 

sebelum Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriyah. . Perusahaan 

Wajib. Bayar THR 7 Hari. Pemkab Belum Bayar THR. 

18. 21 

April 

2022 

Ribuan 

Buruh Pabrik 

Rokok 

Terima THR 

6 Neutral Kedaulatan 

Rakyat 

Ribuan Buruh Pabrik Rokok Terima THR. PT Djarum 

menggelontor- kan THR sebesar 116,46 miliar untuk 

52.025 buruh harian dan borong- belum termasuk ribuan 

buruh bu- lanan. Center000. KUDUS (KR) 

19. 21 

April 

2022 

Imbau 

Perusahaan 

Bayarkan 

THR Tepat 

Waktu 

11 Positive Radar 

Bogor 

Imbau Perusahaan Bayarkan THR Tepat Waktu. 

Center000. BOGOR-Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor 

melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) me- minta agar 

perusahaan di Kota Bogor dapat tepat waktu dalam 

pemberian pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan tahun 2022. Pemkot Bogor mengeluarkan 

surat edaran kepada perusa- haan-perusahaan di Kota 

Bogor terkait pelaksanaan pemberian THR Keagamaan 

tahun 2022. 
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Title Tunjangan Hari Raya, Hak Para Pekerja 

Media Radar Tasikmalaya Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

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

21/RADAR_TASIKMALAYA1/Tunjangan%20Hari%20Raya,%20Hak%20Para%20Pekerja=1=5=1.j

pg 

Summar

y 

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

tunjangan hari raya (THR) keagamaan 2022. 
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Title Perusahaan Tak Beri THR akan Disanksi 

Media Cianjur Ekspres Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

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

21/CIANJUR_EKSPRES1/Perusahaan%20Tak%20Beri%20THR%20akan%20Disanksi=1=1=1.jpg 

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

21/CIANJUR_EKSPRES1/Perusahaan%20Tak%20Beri%20THR%20akan%20Disanksi=2=1=1.jpg 

Summary Perusahaan Tak Beri. 797306014830425Saya berharap semua perusahaan yang ada di Cianjur 

bisa menjalankan, melaksanakan dan mematuhi sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja 

tentang pemberian THR tahun 2022. Saya berharap semua perusahaan yang ada di Cianjur bisa 

menjalankan, melaksanakan dan mematuhi sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang 

pemberian THR tahun 2022. 1862201012596495Untuk pemberian sanksi akan disesuaikan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan yang nakal basil dari basil 

monev (monitoring dan evaluasi, red) nantinya kita akan laporkan ke posko THR yang ada di 

Disnaker Provinsi Jawa Barat. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-21/CIANJUR_EKSPRES1/Perusahaan%20Tak%20Beri%20THR%20akan%20Disanksi=1=1=1.jpg
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Title Perlindungan Sosial Langkah Tepat Naikkan Daya Beli Masyarakat 

Media Neraca Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Positive 

Page 2 PR Value  

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

21/NERACA1/Perlindungan%20Sosial%20Langkah%20Tepat%20Naikkan%20Daya%20Beli%20M

asyarakat=1=2=1.jpg 

Summa

ry 

. Perlindungan Sosial LangkahTepat Naikkan Daya Beli Masyarakat. Oleh: Savira Ayu, Pemerhati 

Sosial Ekonomi. 3637280148590. P. Emerintah mempertebal beberapa program perlindungan 

sosial kepada rpasyarakat guna meningkatkan daya beli di tengah adanya inflasi global. Salah 

satunya adalah penyaluran Bantuan&aposSubsidi Upah (BSU) bagi para pekerja yang langsung 

banyak mendapat apresiasi oleh berbagai pihak. 
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Title Telat atau Tak Bayarkan THR, Sanksi Menanti 

Media Solopos Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Negative 

Page 11 PR Value  

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

21/SOLOPOS1/Telat%20atau%20Tak%20Bayarkan%20THR,%20Sanksi%20Menanti%20=1=11=

1.jpg 

Summar

y 

Telat atau Tak Bayarkan THR, Sanksi Menanti. Ketidakpatuhan pengusaha dalam membayar 

THR dapat diberi sanksi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga 

penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.. 

Sanksi diberikan jika manajemen perusahaan tak beritikad baik. Apakah pembayaran THR 

diangsur atau tidak karena kondisi fin an sial perusahaan tak memungkinkan membayar THR 

secara utuh," kata dia. 
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Title Masalah dengan THR Lapor ke Posko Disnaker 

Media Tangerang Ekspres Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Negative 

Page 4 PR Value  

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

21/TANGERANG_EKSPRES1/Masalah%20dengan%20THR%20Lapor%20ke%20Posko%20Disnak

er=1=4=1.jpg 

Summa

ry 

. Masalah dengan THR, Lapor ke Posko Disnaker. TANGERANGDinas Ketena- gakerjana 

(Disnaker) kembali membuka Posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Posko beroperasi di 

Gedung Disnaker setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai pukul 15.00 WIB. Ujang Hendra, 

Kepala Disnaker Kota Tangerang, mengatakan, pembentukan Posko THR ini sesuai dengan Surat 

Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tentang pelaksanaan pemberian THR 

keagamaan tahun 2022. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-21/TANGERANG_EKSPRES1/Masalah%20dengan%20THR%20Lapor%20ke%20Posko%20Disnaker=1=4=1.jpg
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Title THR Harus Dibayar Kontan 

Media Radar Jogja Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Neutral 

Page 1 PR Value  

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

21/RADAR_JOGJA1/THR%20Harus%20Dibayar%20Kontan%20=1=1=1.jpg 

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

21/RADAR_JOGJA1/THR%20Harus%20Dibayar%20Kontan%20=2=1=1.jpg 

Summary THR Harus Dibayar Kontan. THR Harus. Dibayar Kontan. LEWAT GAWAI: Warga membuka 

layanan pengaduan tunjangan hari raya (THR) di kawasan Condongcatur, Depok, Sleman, 

kemarin (20/4). 
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Title Pekerja Diminta Melapor ke Dinas 

Media Radar Jogja Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

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

21/RADAR_JOGJA1/Pekerja%20Diminta%20Melapor%20ke%20Dinas%20=1=6=1.jpg 

Summary Pekerja Diminta Melapor ke Dinas. DI Purworejo Dinas Perindu- strian, Transmigrasi, dan Tena- 

ga Kerja (Dinperintransnaker) Purworejo membuka posko aduan terkait pembayaran tun- 

jangan hari raya (THR) pekerja. Bagi pekerja yang tidak men- dapatkan THR sesuai ketentu- an 

diminta segera melapor. Apalagi pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

mengimbau kepada perusa- haan untuk memberikan THR paling lambat tujuh hari se- belum 

Hari Raya Idul Fitri. 
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Title ASN Ponorogo Libur Idul Fitri Selama 4 Hari 

Media Harian Bangsa Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

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

21/HARIAN_BANGSA1/ASN%20Ponorogo%20Libur%20Idul%20Fitri%20Selama%204%20Hari%

20=1=5=2.jpg 

Summa

ry 

ASN Ponorogo Libur Idul Fitri Selama 4 Hari. Ponorogo- HARIAN BANGSA. Pemerintah telah 

menetapkan bahwa cuti bersama di momen lebaran ini selama 4 hari. "Nantinya, para ASN di 

Ponorogo akan masuk pada hari Senin tanggal 9 Mei2022. 
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Title Perusahaan Diminta Segera Bayarkan THR 

Media Tangerang Ekspres Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Neutral 

Page 12 PR Value  

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

21/TANGERANG_EKSPRES1/Perusahaan%20Diminta%20Segera%20Bayarkan%20THR=1=12=1

.jpg 

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

21/TANGERANG_EKSPRES1/Perusahaan%20Diminta%20Segera%20Bayarkan%20THR=2=12=1

.jpg 

Summar

y 

Perusahaan Diminta Segera Bayarkan THR. Perusahaan Diminta. Serang segera memberikan 

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada karyawan. .. Syafrudin mengatakan, monitoring 

dilakukan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

bahwa setiap perusahaan diwajibkan memberikan THR kepada karyawannya sebelum H-7. 
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Title Siap Menerima Aduan THR 

Media Magelang Ekspres Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Positive 

Page 8 PR Value  

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

21/MAGELANG_EKSPRES1/Siap%20Menerima%20Aduan%20THR=1=8=1.jpg 

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

21/MAGELANG_EKSPRES1/Siap%20Menerima%20Aduan%20THR=2=8=1.jpg 

Summary . Siap Menerima Aduan THR. Menerima Aduan. MAGELANG- Posko Pengaduan THR Lebaran 

2022 di bawah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Diperinaker) Kabupaten Magelang, siap 

menerima aduan para pekerja yang tidak diberi Tunjangan Hari. Raya (THR) tepat waktu atau 

jumlah THR yang diterima tidak sesuai ketentuan. 
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Title Buka Posko Perngaduan THR 

Media Warta Kota Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Neutral 

Page 9 PR Value  

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

21/WARTA_KOTA1/Buka%20Posko%20Perngaduan%20THR=1=9=1.jpg 

Summary . Buka Posko Pengaduan THR. Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra mengatakan, 

Posko THR tersebut didirikan untuk. Posko pengaduan THR tersebut akan dibuka untuk 

melayani masya- rajat setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 8.00 WIB-15.00 WIB. Menurutnya, 

pembentukan Posko THR tersebut dilakukan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian 

Ketenagakeijaan Republik Indonesia, tentang pelak- sanaan pemberian THR keagamaan. 
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Title Bayar THR Lambat Pemkot Tegur Perusahaan 

Media Radar Banten Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Negative 

Page 3 PR Value  

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

21/RADAR_BANTEN1/Bayar%20THR%20Lambat%20Pemkot%20Tegur%20Perusahaan=1=3=1.

jpg 

Summar

y 

SERANG-Pemkot Serang bakal menegur perusahaan yang tak membayarkan atau terlambat 

membyar tunjangan hari raya (THR) bagi karyawan. . BAYAR THR LAMBAT, PEMKOTTEGUR 

PERUSAHAAN. Syafrudin mengatakan, perusahaan wajib membayarkan THR keagamaan pada 

lebaran 2022 ini. THR keagamaan ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

pengusaha kepada pekerja atau buruh. 
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Title Pemda DIY Terima 10 Aduan Soal THR 

Media Tribun Jogja Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

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

21/TRIBUN_JOGJA1/Pemda%20DIY%20Terima%2010%20Aduan%20Soal%20THR%20=1=5=1.j

pg 

Summar

y 

Pemda DIY Terima 10 Aduan Soal THR. Dia melanjutkan, hingga kemarin pihaknya telah 

menerima 10 aduan lerkait pembayaran THR. Ada 10 aduan terkait THR, enam diantaranya 

sudah selesai..  rus transparan itu, ya, ngga ada rahasiarahasiaan. Disnakertra s Deteksi Dini 

350.  erusahaa. 
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Title Pemkot Beri Sanksi Perusahaan yang Belum Bayarkan THR 

Media Banten Pos Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

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

21/BANTEN_POST1/Pemkot%20Beri%20Sanksi%20Perusahaan%20yang%20Belum%20Bayarka

n%20THR=1=6=1.jpg 

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

21/BANTEN_POST1/Pemkot%20Beri%20Sanksi%20Perusahaan%20yang%20Belum%20Bayarka

n%20THR=2=6=1.jpg 

Summa

ry 

. Pemkot Beri Sanksi Perusahaan yang Belum Bayarkan THR. Pemkot Beri. SERANG, BANPOS- 

Pemkot Serang menegaskan akan memberikan sanksi bagi perusahaanyangtidakmembayar- kan 

Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya yang tidak sesuai dengan aturan. Melalui 

Disnakertrans, Pemkot Serang membuka aduan apabila ada masyarakat atau pekerja yang tidak 

dibayarkan oleh pengusaha h-7 lebaran. 
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Title Disnaker Kota Tangerang Buka Posko THR 

Media Indo Pos Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

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

21/INDO_POS1/Disnaker%20Kota%20Tangerang%20Buka%20Posko%20THR=1=6=1.jpg 

Summary . Disnaker Kota TangerangBuka Posko THR. Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hen- dra, 

mengatakan, pembentukan Posko THR ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian 

Ketenagakerjaan Republiklndonesia, tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan 2022. 

INDOPOSCO- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) 

membuka pos komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) yang beralamatkan di Kantor Dinas 

Ketenagakerjaan, lantai 2, Jalan Perintis Kemerdekaan No. I, Cikokol, Kota Tangerang. Posko 

THR ini dibuka hari Senin- Jumat, pukul 8.00-15.00 WIB. 
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Title Disnaker Dirikan Posko Pengaduan THR 

Media Kabar Cirebon Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Negative 

Page 1 PR Value  

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

21/KABAR_CIREBON1/Disnaker%20Dirikan%20Posko%20Pengaduan%20THR=1=1=1.jpg 

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

21/KABAR_CIREBON1/Disnaker%20Dirikan%20Posko%20Pengaduan%20THR=2=1=1.jpg 

Summary . Disnaker Dirikan PoskoPengaduan THR. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon mener- 

junkan tim untuk memantau pembayaran tunjangan hari raya (THR) ke sejumlah pe- rusahaan. 

Tri Helvian juga men- gungkapkan, Disnaker Kota Cirebon akan mendirikan posko pengaduan 

THR pada 26 April mendatang yang akan dibangun di depan kan- tor Disnaker Kota Cirebon di 

Jalan Cipto Mangunkusumo. Pit Kepala Disnaker Kota Cirebon, Tri Hel- vian Utama 

mengatakan, tim ini telah diterjunkan sejak Minggu lalu. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-21/KABAR_CIREBON1/Disnaker%20Dirikan%20Posko%20Pengaduan%20THR=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-21/KABAR_CIREBON1/Disnaker%20Dirikan%20Posko%20Pengaduan%20THR=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-21/KABAR_CIREBON1/Disnaker%20Dirikan%20Posko%20Pengaduan%20THR=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-21/KABAR_CIREBON1/Disnaker%20Dirikan%20Posko%20Pengaduan%20THR=2=1=1.jpg


 

26 

 

 

  



 

27 

 

Title Perusahaan Wajib Bayar THR 7Hari sebelum Lebaran 

Media Warta Kota Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Neutral 

Page 8 PR Value  

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

21/WARTA_KOTA1/Perusahaan%20Wajib%20Bayar%20THR%207Hari%20sebelum%20Lebaran

=1=8=1.jpg 

Summar

y 

Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh mewajibkan pabrik atau perusahaan di Karawang 

menyelesaikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) pada tujuh hari sebelum Lebaran Idul 

Fitri 1443 Hijriyah. . Perusahaan Wajib. Bayar THR 7 Hari. Pemkab Belum Bayar THR. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-21/WARTA_KOTA1/Perusahaan%20Wajib%20Bayar%20THR%207Hari%20sebelum%20Lebaran=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-21/WARTA_KOTA1/Perusahaan%20Wajib%20Bayar%20THR%207Hari%20sebelum%20Lebaran=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-21/WARTA_KOTA1/Perusahaan%20Wajib%20Bayar%20THR%207Hari%20sebelum%20Lebaran=1=8=1.jpg


 

28 

 

Title Ribuan Buruh Pabrik Rokok Terima THR 

Media Kedaulatan Rakyat Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

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

21/KEDAULATAN_RAKYAT1/Ribuan%20Buruh%20Pabrik%20Rokok%20Terima%20THR%20=1=

6=1.jpg 

Summar

y 

Ribuan Buruh Pabrik Rokok Terima THR. PT Djarum menggelontor- kan THR sebesar 116,46 

miliar untuk 52.025 buruh harian dan borong- belum termasuk ribuan buruh bu- lanan. 

Center000. KUDUS (KR) 
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Title Imbau Perusahaan Bayarkan THR Tepat Waktu 

Media Radar Bogor Reporter  

Date 21 April 2022 Tone Positive 

Page 11 PR Value  

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

21/RADAR_BOGOR1/Imbau%20Perusahaan%20Bayarkan%20THR%20Tepat%20Waktu=1=11=

1.jpg 

Summar

y 

Imbau Perusahaan Bayarkan THR Tepat Waktu. Center000. BOGOR-Pemerintah Kota (Pemkot) 

Bogor melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) me- minta agar perusahaan di Kota Bogor dapat 

tepat waktu dalam pemberian pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2022. 

Pemkot Bogor mengeluarkan surat edaran kepada perusa- haan-perusahaan di Kota Bogor 

terkait pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2022. 
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

137 176 57 70 49 
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Table Of Contents : 20 April 2022 - 21 April 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 20 

April 

2022 

H-7 THR Wajib 

di Bayar 

Perusahaan 

Neutral Humabetang.com Tunjangan Hari Raya (THR) wajib dibayarkan 

perusahaan kepada pekerja yang telah 

melaksanakan pekerjaannya. "Pembayaran THR 

bagi pekerja, wajib dilakukan 7 hari sebelum hari 

raya Idul Fitri," Ungkap Kepala Dinas Transmigrasi 

dan Tenaga Kerja Heriawan, Selasa (19/4/2022). 

Diakui Heriawan, perusahaan yang tidak mematuhi 

aturan pembayaran THR bagi pekerja, akan 

dikenakan sangsi berupa penutupan operasional 

perusahaan. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Katingan Hariawan menegaskan, 

perusahaan wajib mematuhi aturan tentang 

pembayaran THR bagi pekerja. 

2. 20 

April 

2022 

Daftar 

Kekayaan 

Pejabat 

Negara yang 

Bertambah 

dalam Satu 

Tahun, Siapa 

Paling Kaya? 

Neutral Tribun News 

Pekanbaru 

Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming misalnya 

bertambah sekitar Rp4,1 miliar setelah satu tahun 

menjabat. Nama Menko Perekonomian yang juga 

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto juga 

meroket dua kali lipat dalam satu tahun. - Dari 

pemutakhiran data Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK di 

elhkpn.kpk.go.id terlihat harta sejumlah pejabat 

melonjak. Gibran tercatat mempunyai harta senilai 

total Rp25.297.783.659 berdasarkan data yang 

disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) sejak 31 Januari 2022. 

3. 20 

April 

2022 

Bertemu 

Ma'ruf Amin, 

Perwakilan 

Gereja di 

Papua Usul 

Dibentuk 

Papua 

Christian 

Center 

Neutral Merdeka Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Papua 

(PGGP) Hiskia Rollo menyampaikan rekomendasi 

kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. "Satu 

rekomendasi yang teramat mendasar dan penting 

kita mencoba menghasilkan Papua Christian Center. 

Papua Christian Center ini menjadi pusat untuk 

memberikan segala hal yang dapat 

dipertanggungjawabkan di tengah-tengah 

masyarakat," kata Hiskia usai bertemu Ma'ruf Amin 

di kantor Wapres, Pusat, Rabu (20/4). Dia 

menuturkan, Papua Christian Center itu bukan 

cuma untuk masyarakat melainkan pemimpin 

bangsa dan negara. 
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http://www.merdeka.com/peristiwa/bertemu-maruf-amin-perwakilan-gereja-di-papua-usul-dibentuk-papua-christian-center.html
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4. 20 

April 

2022 

Kekayaan 

Jokowi dan 

Pejabatnya 

Melonjak di 

Masa Pandemi 

Covid-19, 

Dompet 

Sandiaga Uno 

Paling Tebal 

Neutral Tribun Kaltara Berita Nasional Terkini, harta kekayaan Jokowi dan 

pejabatnya melonjak drastis di masa pandemi 

Covid-19, dompet Sandiaga Uno paling tebal. 

Termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga 

mengalami peningkatan dibanding tahun 

sebelumnya. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno jadi menteri dengan 

dompet paling tebal atau paling tajir berdasarkan 

laporan di LHKPN. Anak pertama Presiden RI Joko 

Widodo ( Jokowi ) ini turut melaporkan kepemilikan 

delapan unit kendaraan yang nilai seluruhnya 

berjumlah Rp682 juta. 

5. 20 

April 

2022 

Tuntut 

Pesangon, 

1700 

Karyawan 

Citibank 

Indonesia 

Gelar Unjuk 

Rasa - Harian 

Terbit 

Negative Harian Terbit "Karena unit bisnis consumer banking dijual, maka 

unit ini ditutup dan 1700 karyawan terdampak 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," ujar Presiden 

Saiful Tavip Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia 

(OPSI) di Jakarta, Rabu (20/4/2022). Karyawan 

citibank NA Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di 

depan Pasific Place Mall. 1.700 karyawan tersebut 

terdampak penjualan unit bisnis consumer banking 

(kartu kredit) ke PT Bank UOB. Ia mengingatkan, 

agar pihak management untuk membayar seluruh 

pesangon kepada pekerja. 

6. 20 

April 

2022 

Cara 

Menghitung 

THR Karyawan 

Harian untuk 

Lebaran 2022, 

Kamu Dapat 

Berapa? 

Neutral Suara.com Cara Menghitung THR Karyawan Harian. Cara 

menghitung THR karyawan harian tak jauh berbeda 

dengan karyawan kontrak. Karyawan yang dimutasi 

ke perusahaan lain dengan perhitungan masa kerja 

berlanjut dan pada perusahaan lama belum 

mendapatkan THR. Menaker menyebut THR bagi 

pekerja sudah bekerja minimal 12 bulan yaitu 

sebesar 1 bulan gaji yang diterima pekerja tersebut. 

7. 20 

April 

2022 

Disnaker Kota 

Tangerang 

Buka Posko 

THR 2022 

Neutral Kata Kota Ujang Hendra, Kepala Disnaker Kota Tangerang, 

mengatakan, pembentukan Posko THR ini sesuai 

dengan Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia, tentang pelaksanaan 

pemberian THR keagamaan tahun 2022. "Sesuai SE 

(Surat Edaran) yang kami terima pembukaan Posko 

THR ini dua minggu sebelum hari lebaran atau hari 

raya idul fitri, dan tutup pada tanggal 29 April 2022 

hari pertama cuti lebaran," kata Ujang saat ditemui 

di kantornya, Selasa sore (19/04/22). Kata Ujang, 

hadirnya Posko THR ini sebagai pusat layanan para 

pekerja yang memiliki perselisihan terkait nominal 

THR ataupun waktu pemberian THR. Selain 

http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/kekayaan-jokowi-dan-pejabatnya-melonjak-di-masa-pandemi-covid-19-dompet-sandiaga-uno-paling-tebal
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/kekayaan-jokowi-dan-pejabatnya-melonjak-di-masa-pandemi-covid-19-dompet-sandiaga-uno-paling-tebal
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/kekayaan-jokowi-dan-pejabatnya-melonjak-di-masa-pandemi-covid-19-dompet-sandiaga-uno-paling-tebal
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/kekayaan-jokowi-dan-pejabatnya-melonjak-di-masa-pandemi-covid-19-dompet-sandiaga-uno-paling-tebal
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/kekayaan-jokowi-dan-pejabatnya-melonjak-di-masa-pandemi-covid-19-dompet-sandiaga-uno-paling-tebal
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/kekayaan-jokowi-dan-pejabatnya-melonjak-di-masa-pandemi-covid-19-dompet-sandiaga-uno-paling-tebal
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/kekayaan-jokowi-dan-pejabatnya-melonjak-di-masa-pandemi-covid-19-dompet-sandiaga-uno-paling-tebal
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/kekayaan-jokowi-dan-pejabatnya-melonjak-di-masa-pandemi-covid-19-dompet-sandiaga-uno-paling-tebal
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/kekayaan-jokowi-dan-pejabatnya-melonjak-di-masa-pandemi-covid-19-dompet-sandiaga-uno-paling-tebal
http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743240364/tuntut-pesangon-1700-karyawan-citibank-indonesia-gelar-unjuk-rasa
http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743240364/tuntut-pesangon-1700-karyawan-citibank-indonesia-gelar-unjuk-rasa
http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743240364/tuntut-pesangon-1700-karyawan-citibank-indonesia-gelar-unjuk-rasa
http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743240364/tuntut-pesangon-1700-karyawan-citibank-indonesia-gelar-unjuk-rasa
http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743240364/tuntut-pesangon-1700-karyawan-citibank-indonesia-gelar-unjuk-rasa
http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743240364/tuntut-pesangon-1700-karyawan-citibank-indonesia-gelar-unjuk-rasa
http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743240364/tuntut-pesangon-1700-karyawan-citibank-indonesia-gelar-unjuk-rasa
http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743240364/tuntut-pesangon-1700-karyawan-citibank-indonesia-gelar-unjuk-rasa
http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743240364/tuntut-pesangon-1700-karyawan-citibank-indonesia-gelar-unjuk-rasa
http://www.suara.com/news/2022/04/20/095246/cara-menghitung-thr-karyawan-harian-untuk-lebaran-2022-kamu-dapat-berapa
http://www.suara.com/news/2022/04/20/095246/cara-menghitung-thr-karyawan-harian-untuk-lebaran-2022-kamu-dapat-berapa
http://www.suara.com/news/2022/04/20/095246/cara-menghitung-thr-karyawan-harian-untuk-lebaran-2022-kamu-dapat-berapa
http://www.suara.com/news/2022/04/20/095246/cara-menghitung-thr-karyawan-harian-untuk-lebaran-2022-kamu-dapat-berapa
http://www.suara.com/news/2022/04/20/095246/cara-menghitung-thr-karyawan-harian-untuk-lebaran-2022-kamu-dapat-berapa
http://www.suara.com/news/2022/04/20/095246/cara-menghitung-thr-karyawan-harian-untuk-lebaran-2022-kamu-dapat-berapa
http://www.suara.com/news/2022/04/20/095246/cara-menghitung-thr-karyawan-harian-untuk-lebaran-2022-kamu-dapat-berapa
http://katakota.com/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-thr-2022
http://katakota.com/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-thr-2022
http://katakota.com/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-thr-2022
http://katakota.com/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-thr-2022
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membuka Posko THR, Disnaker setiap harinya 

membuka layanan mediasi bagi para tenaga kerja 

maupun bagi perusahaan yang memiliki 

perselisihan terkait pemenuhan hak dan kewajiban. 

8. 20 

April 

2022 

Bupati Sutan 

Riska : Segera 

Bayarkan THR 

Paling Lambat 

H-7 Lebaran - 

Utamapost 

Negative Utamapost - Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan 

mengingatkan perusahaan agar membayar 

tunjangan hari raya (THR) paling lambat H-7 

lebaran. Posko pengaduan ini mulai dibuka H-7 Hari 

Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, atau batas maksimal 

pembayaran THR," tukasnya.(rl/ed). Imbaun bupati 

tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati 

Dharmasraya Nomor 560/107/Transnaker/2022 

tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan 

bagi pekerja/buruh di perusahaan. Tujuannya, 

sebagai pedoman bagi masing-masing perusahaan 

agar bisa membayar THR sesuai ketentuan. 

9. 20 

April 

2022 

LHKPN Pejabat 

Negara, 

Sandiaga Uno 

Menteri Paling 

Tajir, Kekayaan 

Luhut 

Berkurang Rp 

28,8 Miliar 

Neutral Tribun News Medan Kekayaan Sandiaga mayoritas berasal dari 

kepemilikan surat berharga bernilai Rp 9,7 triliun. 

Berdasarkan periodik 2021, Luhut menyerahkan 

laporan itu pada 30 Maret 2022. Kekayaan Luhut 

berdasarkan periodik 2021 tercatat mencapai Rp 

716,314 miliar. Luhut diketahui memiliki 20 tanah 

dan bangunan senilai Rp 245,251 miliar. 

10. 20 

April 

2022 

Tegas Pro 

Rakyat, SAH 

Awasi 

Pemberian 

THR 2022 bagi 

Pekerja 

Positive Jam Berita Buktinya, SAH yang merupakan Anggota Fraksi 

Partai Gerindra DPR RI ini sedang melakukan 

pengawasan pelaksanaan pemberian tunjangan 

hari raya (THR) 2022 bagi pekerja/buruh. Aturan 

tentang kewajiban perusahaan memberikan THR 

bagi para pekerjanya tercantum dalam SE Menteri 

Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian 

THR Keagamaan 2022. "Maladministrasi tersebut 

contohnya pengabaian kewajiban hukum, 

penundaan berlarut, serta penyimpangan prosedur 

dalam pelaksanaan dan pengawasan THR 2022," 

jelasnya di Jambi (19/4/22) kemarin. Salah satu 

catatan penting pemberian THR 2022 adalah 

perusahaan yang masih terdampak pandemi dan 

berakibat tidak mampu memberikan THR tepat 

waktu diharuskan membuktikan laporan keuangan 

secara transparan, berunding dengan 

pekerja/buruh, dan melaporkan hasil 

kesepakatannya kepada Disnaker setempat. 

http://utamapost.co.id/bupati-sutan-riska-segera-bayarkan-thr-paling-lambat-h-7-lebaran
http://utamapost.co.id/bupati-sutan-riska-segera-bayarkan-thr-paling-lambat-h-7-lebaran
http://utamapost.co.id/bupati-sutan-riska-segera-bayarkan-thr-paling-lambat-h-7-lebaran
http://utamapost.co.id/bupati-sutan-riska-segera-bayarkan-thr-paling-lambat-h-7-lebaran
http://utamapost.co.id/bupati-sutan-riska-segera-bayarkan-thr-paling-lambat-h-7-lebaran
http://utamapost.co.id/bupati-sutan-riska-segera-bayarkan-thr-paling-lambat-h-7-lebaran
http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/lhkpn-pejabat-negara-sandiaga-uno-menteri-paling-tajir-kekayaan-luhut-berkurang-rp-28874-miliar
http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/lhkpn-pejabat-negara-sandiaga-uno-menteri-paling-tajir-kekayaan-luhut-berkurang-rp-28874-miliar
http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/lhkpn-pejabat-negara-sandiaga-uno-menteri-paling-tajir-kekayaan-luhut-berkurang-rp-28874-miliar
http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/lhkpn-pejabat-negara-sandiaga-uno-menteri-paling-tajir-kekayaan-luhut-berkurang-rp-28874-miliar
http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/lhkpn-pejabat-negara-sandiaga-uno-menteri-paling-tajir-kekayaan-luhut-berkurang-rp-28874-miliar
http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/lhkpn-pejabat-negara-sandiaga-uno-menteri-paling-tajir-kekayaan-luhut-berkurang-rp-28874-miliar
http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/lhkpn-pejabat-negara-sandiaga-uno-menteri-paling-tajir-kekayaan-luhut-berkurang-rp-28874-miliar
http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/lhkpn-pejabat-negara-sandiaga-uno-menteri-paling-tajir-kekayaan-luhut-berkurang-rp-28874-miliar
http://jamberita.com/read/2022/04/20/5973036/tegas-pro-rakyat-sah-awasi-pemberian-thr-2022-bagi-pekerja
http://jamberita.com/read/2022/04/20/5973036/tegas-pro-rakyat-sah-awasi-pemberian-thr-2022-bagi-pekerja
http://jamberita.com/read/2022/04/20/5973036/tegas-pro-rakyat-sah-awasi-pemberian-thr-2022-bagi-pekerja
http://jamberita.com/read/2022/04/20/5973036/tegas-pro-rakyat-sah-awasi-pemberian-thr-2022-bagi-pekerja
http://jamberita.com/read/2022/04/20/5973036/tegas-pro-rakyat-sah-awasi-pemberian-thr-2022-bagi-pekerja
http://jamberita.com/read/2022/04/20/5973036/tegas-pro-rakyat-sah-awasi-pemberian-thr-2022-bagi-pekerja
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11. 20 

April 

2022 

Buruh 

Karanganyar 

Tak Dapat THR 

Sesuai 

Ketentuan? 

Laporkan Saja 

Ke Sini 

Negative Karanganyar Pos Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah (Disdagnakerkop dan UKM) 

Karanganyar meminta perusahaan tak ngemplang 

membayar tunjangan hari hari (THR) 2022. Kepala 

Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar Martadi 

mengatakan posko pengaduan THR 2022 telah 

dibuka. Merujuk catatannya, di Karanganyar 

terdapat 600 perusahaan kecil hingga besar. 

Seluruh perusahaan wajib membayarkan THR 

secara penuh paling lambat H-7 Lebaran. 

12. 20 

April 

2022 

Dompet 

Pejabat 

Negara Makin 

Tebal, Padahal 

Masih Situasi 

Pandemi, 

Sandiaga Uno 

Menteri Paling 

Tajir 

Neutral Central Batam Harta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 

Sandiaga Uno juga bertambah. 4. Menparekraf 

Sandiaga Uno tahun 2020: Rp 3,8 triliun, tahun 

2021: Rp 10,6 triliun. Kondisi ekonomi Indonesia 

belum stabil dan masih kembang kempis akibat 

dihantam pandemi covid-19. Namun dompet para 

pejabat dan pemangku negara justru semakin tebal. 

13. 20 

April 

2022 

DPC F 

Serbundo 

Rohul Buka 

Posko 

Pengaduan 

THR Lebaran 

2022 

Negative Suarapersada Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh 

Perkebunan Indonesia (DPC F SERBUNDO) 

Kabupaten Rokan Hulu,Riau membuka posko 

pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 

2022 bagi pekerja atau karyawan perusahaan yang 

beroperasi di daerah itu. Ketua DPC F. SERBUNDO 

Rokan hulu Dorles Simbolon mengatakan posko 

tersebut menerima laporan pengaduan dan 

melayani konsultasi pembayaran THR 2022. 

Pembentukan posko tersebut menindaklanjuti 

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 

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

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 

2022 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. 

"Posko mulai dibuka sejak H-7 Lebaran sampai 

batas waktu yang belum ditentukan kemungkinan 

selepas Lebaran posko tersebut baru kami tutup," 

katanya". 

14. 20 

April 

2022 

Antisipasi 

Macet, Kapolri 

Imbau Instansi 

Swasta 

Percepat Cuti 

Lebaran 

Positive Garuda-news.com Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan 

tinjauan kesiapan mudik di Stasiun Pasar Senen, 

Jakarta Pusat, sore hari ini. Simak pernyataan 

Kapolri soal vaksinasi booster pada halaman 

berikutnya. Jakarta. Sigit meminta instansi-instansi 

http://www.solopos.com/buruh-karanganyar-tak-dapat-thr-sesuai-ketentuan-laporkan-saja-ke-sini-1300006
http://www.solopos.com/buruh-karanganyar-tak-dapat-thr-sesuai-ketentuan-laporkan-saja-ke-sini-1300006
http://www.solopos.com/buruh-karanganyar-tak-dapat-thr-sesuai-ketentuan-laporkan-saja-ke-sini-1300006
http://www.solopos.com/buruh-karanganyar-tak-dapat-thr-sesuai-ketentuan-laporkan-saja-ke-sini-1300006
http://www.solopos.com/buruh-karanganyar-tak-dapat-thr-sesuai-ketentuan-laporkan-saja-ke-sini-1300006
http://www.solopos.com/buruh-karanganyar-tak-dapat-thr-sesuai-ketentuan-laporkan-saja-ke-sini-1300006
http://www.solopos.com/buruh-karanganyar-tak-dapat-thr-sesuai-ketentuan-laporkan-saja-ke-sini-1300006
http://centralbatam.co.id/dompet-pejabat-negara-makin-tebal-padahal-masih-situasi-pandemi-sandiaga-uno-menteri-paling-tajir
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http://centralbatam.co.id/dompet-pejabat-negara-makin-tebal-padahal-masih-situasi-pandemi-sandiaga-uno-menteri-paling-tajir
http://centralbatam.co.id/dompet-pejabat-negara-makin-tebal-padahal-masih-situasi-pandemi-sandiaga-uno-menteri-paling-tajir
http://centralbatam.co.id/dompet-pejabat-negara-makin-tebal-padahal-masih-situasi-pandemi-sandiaga-uno-menteri-paling-tajir
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http://centralbatam.co.id/dompet-pejabat-negara-makin-tebal-padahal-masih-situasi-pandemi-sandiaga-uno-menteri-paling-tajir
http://suarapersada.com/dpc-f-serbundo-rohul-buka-posko-pengaduan-thr-lebaran-2022
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http://www.garuda-news.com/antisipasi-macet-kapolri-imbau-instansi-swasta-percepat-cuti-lebaran-85630.html
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khususnya swasta untuk mempercepat cuti lebaran 

guna menghindari kemacetan. 

15. 20 

April 

2022 

Daftar Harta 

Pejabat 

Negara 

Sandiaga Uno 

Jadi Menteri 

Paling Kaya, 

Bagaimana 

dengan 

Menteri 

Lainnya? 

Neutral Tribun News 

Manado 

Harta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Menparekraf), Sandiaga Uno juga bertambah. 

Jumlah tersebut, menjadikan Sandiaga Uno kini 

sebagai pejabat negara paling kaya. 4. Menparekraf 

Sandiaga Uno tahun 2020: Rp 3,8 triliun, tahun 

2021: Rp 10,6 triliun. Meski pandemi Covid-19 yang 

melanda Indonesia berpengaruh terhadap kondisi 

perekonomian namun harta kekayaan sejumlah 

pejabat dan pemangku negara justru meningkat. 

16. 20 

April 

2022 

Deretan 

Pejabat yang 

Hartanya 

Meroket dan 

Turun 

Sepanjang 

2021 

Positive Merdeka Sebab, pada laporan tahun 2021, Jokowi 

melaporkan hartanya senilai Rp63.616.935.818. 

Dalam laporan terbarunya Jokowi tercatat memiliki 

20 bidang tanah yang tersebar di Sukoharjo, 

Surakarta, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan 

Selatan. 4. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

menjadi pembantu Presiden Jokowi yang paling 

tajir. Sedangkan harta pada tahun sebelumnya, 

Sandiaga melaporkan harta senilai 

Rp3.815.767.386.190. Untuk LHKPN 2021, Sandiaga 

tercatat memiliki 17 bidang tanah dan bangunan 

tersebar di Jakarta hingga Amerika Serikat (AS). 

Sedangkan pada 2021 sebesar 

Rp2.032.478.722.760. 6. 

17. 20 

April 

2022 

INILAH Daftar 

Pejabat 

Negara Harta 

Kekayaannya 

Bertambah 

dalam Satu 

Tahun, Ada 

yang Dua Kali 

Lipat 

Neutral Tribun News Medan Nama Menko Perekonomian yang juga Ketua 

Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto juga 

meroket dua kali lipat dalam satu tahun. Pandemi 

Covid-19 yang melanda Indonesia berpengaruh 

terhadap kondisi perekonomian yang masih belum 

stabil. Namun harta kekayaan sejumlah pejabat dan 

pemangku negara justru meningkat. Hal itu terlihat 

dari pemutakhiran data Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK di 

elhkpn.kpk.go.id. Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

memutakhirkan laporan harta kekayaannya ke KPK 

pada 23 Februari 2022. 

18. 20 

April 

2022 

Ganjar 

Ingatkan 

Pemberian 

Neutral Gesuri.id Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah) Ganjar 

Pranowo menegaskan bahwa pemberian tunjangan 

hari raya (THR) oleh perusahaan kepada pekerja 

tidak boleh dicicil, dan harus sesuai dengan regulasi 

pemerintah pusat. "Pemberian THR tidak boleh 

http://manado.tribunnews.com/2022/04/20/daftar-harta-pejabat-negara-sandiaga-uno-jadi-menteri-paling-kaya-bagaimana-dengan-menteri-lainnya
http://manado.tribunnews.com/2022/04/20/daftar-harta-pejabat-negara-sandiaga-uno-jadi-menteri-paling-kaya-bagaimana-dengan-menteri-lainnya
http://manado.tribunnews.com/2022/04/20/daftar-harta-pejabat-negara-sandiaga-uno-jadi-menteri-paling-kaya-bagaimana-dengan-menteri-lainnya
http://manado.tribunnews.com/2022/04/20/daftar-harta-pejabat-negara-sandiaga-uno-jadi-menteri-paling-kaya-bagaimana-dengan-menteri-lainnya
http://manado.tribunnews.com/2022/04/20/daftar-harta-pejabat-negara-sandiaga-uno-jadi-menteri-paling-kaya-bagaimana-dengan-menteri-lainnya
http://manado.tribunnews.com/2022/04/20/daftar-harta-pejabat-negara-sandiaga-uno-jadi-menteri-paling-kaya-bagaimana-dengan-menteri-lainnya
http://manado.tribunnews.com/2022/04/20/daftar-harta-pejabat-negara-sandiaga-uno-jadi-menteri-paling-kaya-bagaimana-dengan-menteri-lainnya
http://manado.tribunnews.com/2022/04/20/daftar-harta-pejabat-negara-sandiaga-uno-jadi-menteri-paling-kaya-bagaimana-dengan-menteri-lainnya
http://manado.tribunnews.com/2022/04/20/daftar-harta-pejabat-negara-sandiaga-uno-jadi-menteri-paling-kaya-bagaimana-dengan-menteri-lainnya
http://manado.tribunnews.com/2022/04/20/daftar-harta-pejabat-negara-sandiaga-uno-jadi-menteri-paling-kaya-bagaimana-dengan-menteri-lainnya
http://www.merdeka.com/peristiwa/deretan-pejabat-yang-hartanya-meroket-dan-turun-sepanjang-2021.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/deretan-pejabat-yang-hartanya-meroket-dan-turun-sepanjang-2021.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/deretan-pejabat-yang-hartanya-meroket-dan-turun-sepanjang-2021.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/deretan-pejabat-yang-hartanya-meroket-dan-turun-sepanjang-2021.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/deretan-pejabat-yang-hartanya-meroket-dan-turun-sepanjang-2021.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/deretan-pejabat-yang-hartanya-meroket-dan-turun-sepanjang-2021.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/deretan-pejabat-yang-hartanya-meroket-dan-turun-sepanjang-2021.html
http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/inilah-daftar-pejabat-negara-harta-kekayaannya-bertambah-dalam-satu-tahun-ada-yang-dua-kali-lipat
http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/inilah-daftar-pejabat-negara-harta-kekayaannya-bertambah-dalam-satu-tahun-ada-yang-dua-kali-lipat
http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/inilah-daftar-pejabat-negara-harta-kekayaannya-bertambah-dalam-satu-tahun-ada-yang-dua-kali-lipat
http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/inilah-daftar-pejabat-negara-harta-kekayaannya-bertambah-dalam-satu-tahun-ada-yang-dua-kali-lipat
http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/inilah-daftar-pejabat-negara-harta-kekayaannya-bertambah-dalam-satu-tahun-ada-yang-dua-kali-lipat
http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/inilah-daftar-pejabat-negara-harta-kekayaannya-bertambah-dalam-satu-tahun-ada-yang-dua-kali-lipat
http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/inilah-daftar-pejabat-negara-harta-kekayaannya-bertambah-dalam-satu-tahun-ada-yang-dua-kali-lipat
http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/inilah-daftar-pejabat-negara-harta-kekayaannya-bertambah-dalam-satu-tahun-ada-yang-dua-kali-lipat
http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/inilah-daftar-pejabat-negara-harta-kekayaannya-bertambah-dalam-satu-tahun-ada-yang-dua-kali-lipat
http://www.gesuri.id/pemerintahan/ganjar-ingatkan-pemberian-thr-tak-boleh-dicicil-b2fisZ7wd
http://www.gesuri.id/pemerintahan/ganjar-ingatkan-pemberian-thr-tak-boleh-dicicil-b2fisZ7wd
http://www.gesuri.id/pemerintahan/ganjar-ingatkan-pemberian-thr-tak-boleh-dicicil-b2fisZ7wd
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THR Tak Boleh 

Dicicil! 

dicicil, kita laksanakan lah. Disnaker dan 

Disperindag kami sudah bertemu Apindo dan Kadin 

agar pemberian THR tidak dicicil, sebab dengan 

pemberian hak pekerja ini, pasti bisa 

menyejahterakan buruh," kata Ganjar di Semarang, 

Selasa (19/4). Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) pada 6 April 2022 menerbitkan Surat 

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

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan 2022 bagi Pekerja/Buruh. 

19. 20 

April 

2022 

Sandiaga Uno 

Jadi Menteri 

Jokowi Paling 

Kaya, Hartanya 

Naik Tiga Kali 

Lipat, Segini 

Total 

Kekayaanya 

Neutral Tribun News 

Cirebon 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Menparekraf) Sandiaga Uno tercatat menjadi 

menteri Jokowi paling kaya. Hal itu terlihat dari 

pemutakhiran data Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK di 

elhkpn.kpk.go.id. Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

memutakhirkan laporan harta kekayaannya ke KPK 

pada 23 Februari 2022. Dalam laporan terbaru 

tersebut diketahui total harta Jokowi berjumlah Rp 

71.471.446.189 (Rp 71 miliar). Harta Jokowi 

mengalami kenaikan hingga Rp 7,8 miliar 

dibandingkan 2020. 

20. 20 

April 

2022 

Saat Maruf 

Amin Terima 

Audensi 

Pimpinan 

Gereja-gereja 

Papua di 

Istana 

Neutral Kilat.com Pertemuan antara K.H. Maruf Amin dengan para 

pimpinan gereja Papua ini berlangsung dalam 

suasana kekeluargaan di tengah nuansa minggu 

perayan Paskah serta bulan suci Ramadan. Com- 

Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, menerima 

audiensi perwakilan gereja se-Tanah Papua yang 

tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja Papua 

dan Papua Barat (PGGP), di Istana Negara, Jakarta, 

Rabu (20/4/2022). PGGP merupakan lembaga 

bersama (oikumenis) serta forum dialog bagi 

gereja-gereja di Papua, representasi dari 58 

denominasi gereja di Provinsi Papua dan 48 

denominasi di Provinsi Papua Barat yang berasal 

dari 5 aras (rumpun) gereja besar di seluruh Tanah 

Papua. Dalam keterangan tertulis yang diterima 

Kilat.com, Rabu (20/4/2022) sore, maksud dari 

kedatangan para pendeta ini adalah untuk 

menyampaikan dokumen rekomendasi hasil 

Konferensi pimpinan-pimpinan Gereja di Tanah 

Papua yang telah berlangsung pada 15-17 Februari 

2022, di kota Jayapura, sebagai bagian dari 

http://www.gesuri.id/pemerintahan/ganjar-ingatkan-pemberian-thr-tak-boleh-dicicil-b2fisZ7wd
http://www.gesuri.id/pemerintahan/ganjar-ingatkan-pemberian-thr-tak-boleh-dicicil-b2fisZ7wd
http://cirebon.tribunnews.com/2022/04/20/sandiaga-uno-jadi-menteri-jokowi-paling-kaya-hartanya-naik-tiga-kali-lipat-segini-total-kekayaanya
http://cirebon.tribunnews.com/2022/04/20/sandiaga-uno-jadi-menteri-jokowi-paling-kaya-hartanya-naik-tiga-kali-lipat-segini-total-kekayaanya
http://cirebon.tribunnews.com/2022/04/20/sandiaga-uno-jadi-menteri-jokowi-paling-kaya-hartanya-naik-tiga-kali-lipat-segini-total-kekayaanya
http://cirebon.tribunnews.com/2022/04/20/sandiaga-uno-jadi-menteri-jokowi-paling-kaya-hartanya-naik-tiga-kali-lipat-segini-total-kekayaanya
http://cirebon.tribunnews.com/2022/04/20/sandiaga-uno-jadi-menteri-jokowi-paling-kaya-hartanya-naik-tiga-kali-lipat-segini-total-kekayaanya
http://cirebon.tribunnews.com/2022/04/20/sandiaga-uno-jadi-menteri-jokowi-paling-kaya-hartanya-naik-tiga-kali-lipat-segini-total-kekayaanya
http://cirebon.tribunnews.com/2022/04/20/sandiaga-uno-jadi-menteri-jokowi-paling-kaya-hartanya-naik-tiga-kali-lipat-segini-total-kekayaanya
http://cirebon.tribunnews.com/2022/04/20/sandiaga-uno-jadi-menteri-jokowi-paling-kaya-hartanya-naik-tiga-kali-lipat-segini-total-kekayaanya
http://www.kilat.com/news/46473/saat-maruf-amin-terima-audensi-pimpinan-gereja-gereja-papua-di-istana
http://www.kilat.com/news/46473/saat-maruf-amin-terima-audensi-pimpinan-gereja-gereja-papua-di-istana
http://www.kilat.com/news/46473/saat-maruf-amin-terima-audensi-pimpinan-gereja-gereja-papua-di-istana
http://www.kilat.com/news/46473/saat-maruf-amin-terima-audensi-pimpinan-gereja-gereja-papua-di-istana
http://www.kilat.com/news/46473/saat-maruf-amin-terima-audensi-pimpinan-gereja-gereja-papua-di-istana
http://www.kilat.com/news/46473/saat-maruf-amin-terima-audensi-pimpinan-gereja-gereja-papua-di-istana
http://www.kilat.com/news/46473/saat-maruf-amin-terima-audensi-pimpinan-gereja-gereja-papua-di-istana
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peringatan Hari Pekabaran Injil (HPI) ke-167 Tahun 

di Tanah Papua. 

21. 20 

April 

2022 

Disnaker 

Tarakan tak 

Ada Posko 

Pengaduan 

THR, Agus 

Sutanto Sebut 

Tetap Layani 

Jika Ada yang 

Melapor 

Positive Tribun Kaltara Dikatakan Agus Sutanto, Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan, di 

pihaknya bukan menyiapkan posko melainkan surat 

edaran dan saat ini masih menunggu diturunkan 

dari pusat melalui Kemenaker. Meski demikian, di 

Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian 

Kota Tarakan tetap menerima masyarakat atau 

pekerja yang ingin berkonsultasi dan membuat 

pengaduan atau laporan terkait pencairan THR Idul 

Fitri 1443 Hijriah. Kantor Dinas Ketenagakerjaan 

dan Perindustrian Kota Tarakan yang menjadi Posko 

Pengaduan THR Tahun 2021. Jumlah pekerja yang 

tercatat untuk di Tarakan mencapai 20 ribuan 

untuk perusahaan swasta. 

22. 20 

April 

2022 

Pengusaha 

Wajib Berikan 

THR Seminggu 

Sebelum Hari 

Raya, Jika 

Terlambat 

akan Disanksi - 

Intim News 

Negative Intimnews.com Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Tengah, Farid Wajdi 

mengatakan bahwa Pengusaha wajib memberikan 

THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah 

mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus 

menerus atau lebih sesuai Permenaker Nomor 6 

Tahun 2016 tentang THR bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan yang tertuang Pasal 2 ayat (1). Lebih 

lanjut disampaikan, Permenaker Nomor 6 Tahun 

2016 tentang THR bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan Pasal 2 ayat (2), kerja/Buruh yang 

mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha 

berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

atau perjanjian kerja waktu tertentu. "Sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pengupahan, Pemberian THR 

Keagamaan Wajib diberikan oleh Pengusaha 

kepada Pekerja/Buruh. (2) THRKeagamaan berlaku 

untuk tahun berjalan pada saat terjadinya 

pemutusan hubungan kerja oleh Pengusaha. 

23. 20 

April 

2022 

Ini Solusi 

untuk 

Perusahaan 

yang Tak 

Sanggup Bayar 

THR 2022 

Negative Okezone Perusahaan yang tak dapat membayar THR 

pekerjanya menjelang Lebaran 2022 mendapat 

solusi dari pemerintah. Berdasarkan catatan 

Okezone, Rabu (20/4/2022), Menteri Koordinator 

Perekonomian, Airlangga Hartarto sempat 

menjelaskan soal solusi antara perusahaan yang tak 

bisa membayar THR pekerjanya tahun ini. "Terkait 

THR bagi yang tidak mampu sesuai aturan yang 

http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/disnaker-tarakan-tak-ada-posko-pengaduan-thr-agus-sutanto-sebut-tetap-layani-jika-ada-yang-melapor
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/disnaker-tarakan-tak-ada-posko-pengaduan-thr-agus-sutanto-sebut-tetap-layani-jika-ada-yang-melapor
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/disnaker-tarakan-tak-ada-posko-pengaduan-thr-agus-sutanto-sebut-tetap-layani-jika-ada-yang-melapor
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/disnaker-tarakan-tak-ada-posko-pengaduan-thr-agus-sutanto-sebut-tetap-layani-jika-ada-yang-melapor
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/disnaker-tarakan-tak-ada-posko-pengaduan-thr-agus-sutanto-sebut-tetap-layani-jika-ada-yang-melapor
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/disnaker-tarakan-tak-ada-posko-pengaduan-thr-agus-sutanto-sebut-tetap-layani-jika-ada-yang-melapor
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/disnaker-tarakan-tak-ada-posko-pengaduan-thr-agus-sutanto-sebut-tetap-layani-jika-ada-yang-melapor
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/disnaker-tarakan-tak-ada-posko-pengaduan-thr-agus-sutanto-sebut-tetap-layani-jika-ada-yang-melapor
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/disnaker-tarakan-tak-ada-posko-pengaduan-thr-agus-sutanto-sebut-tetap-layani-jika-ada-yang-melapor
http://www.intimnews.com/pengusaha-wajib-berikan-thr-seminggu-sebelum-hari-raya-jika-terlambat-akan-disanksi
http://www.intimnews.com/pengusaha-wajib-berikan-thr-seminggu-sebelum-hari-raya-jika-terlambat-akan-disanksi
http://www.intimnews.com/pengusaha-wajib-berikan-thr-seminggu-sebelum-hari-raya-jika-terlambat-akan-disanksi
http://www.intimnews.com/pengusaha-wajib-berikan-thr-seminggu-sebelum-hari-raya-jika-terlambat-akan-disanksi
http://www.intimnews.com/pengusaha-wajib-berikan-thr-seminggu-sebelum-hari-raya-jika-terlambat-akan-disanksi
http://www.intimnews.com/pengusaha-wajib-berikan-thr-seminggu-sebelum-hari-raya-jika-terlambat-akan-disanksi
http://www.intimnews.com/pengusaha-wajib-berikan-thr-seminggu-sebelum-hari-raya-jika-terlambat-akan-disanksi
http://www.intimnews.com/pengusaha-wajib-berikan-thr-seminggu-sebelum-hari-raya-jika-terlambat-akan-disanksi
http://economy.okezone.com/read/2022/04/20/320/2582037/ini-solusi-untuk-perusahaan-yang-tak-sanggup-bayar-thr-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/04/20/320/2582037/ini-solusi-untuk-perusahaan-yang-tak-sanggup-bayar-thr-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/04/20/320/2582037/ini-solusi-untuk-perusahaan-yang-tak-sanggup-bayar-thr-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/04/20/320/2582037/ini-solusi-untuk-perusahaan-yang-tak-sanggup-bayar-thr-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/04/20/320/2582037/ini-solusi-untuk-perusahaan-yang-tak-sanggup-bayar-thr-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/04/20/320/2582037/ini-solusi-untuk-perusahaan-yang-tak-sanggup-bayar-thr-2022
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dibuat menteri tenaga kerja maka itu dibahas 

secara bilateral antara pengusaha dengan serikat 

pekerja," katanya, dikutip dari konferensi pers pada 

Rabu (5/5/2022) lalu. Di mana SE tersebut untuk 

mengingatkan para pengusaha melaksanakan 

kewajibannya membayar THR kepada pekerjanya 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 

Tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di 

Perusahaan dan wajib dibayarkan paling lama tujuh 

hari sebelum hari raya keagamaan. 

24. 20 

April 

2022 

Disnakertrans 

KSB Ingatkan 

Perusahaan 

Bayar THR 

Tepat Waktu 

Positive Suara Ntb Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 

mengingatkan kepada seluruh perusahaan di 

daerah untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya 

(THR) karyawannya tepat waktu. Ya tentunya 

dibayarkan sebelum lebaran atau harapan kami 

paling lambat 3 hari sebelum lebaran," tandas 

kepala Disnakertrans KSB, H. Muslimin. 

Disnakertrans akan membuat pokso pengaduan 

THR. "Tepat waktu itu seperti apa? 

25. 20 

April 

2022 

Kelompok 

Karyawan yang 

Bakal 

Menerima BSU 

Subsidi Gaji 

Rp1 1 Juta, 

Cair Sebelum 

Lebaran 2022? 

Neutral Ayo Bandung Golongan Karyawan yang Bakal Menerima BSU 

2022 Sebesar Rp1 Juta Langsung Transfer. Bantuan 

diberikan senilai Rp500. 000 selama 2 bulan, yang 

diberikan langsung senilai Rp1 juta. : Ini Besaran 

Dana BSU yang Akan Cair Tahun 2022 dan Cara Cek 

Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Sinyal 

penyaluran BSU 2022 kembali disampaikan Menko 

Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin 4 

April 2022. BSU kali ini merupakan tahun ketiga 

yang dikucurkan pemerintah sejak pandemi Covid-

19. Pada 2020, Pemerintah menyalurkan bantuan 

untuk karyawan dengan gaji maksimal Rp3,5 juta 

senilai Rp600 ribu untuk dua bulan yang ditransfer 

langsung senilai Rp1,2 juta per orang. 

26. 20 

April 

2022 

Bupati 

Dharmasraya 

Imbau 

Perusahaan 

Berikan THR 

Keagaamaan 

Neutral Scientia Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan 

imbau perusahaan di wilayah yang dipimpinnya 

menunaikan THR keagamaan kepada para pekerja/ 

buruh. Imbauan itu tertuang dalam Surat Edaran 

tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan 

bagi pekerja/buruh di perusahaan. Pembayaran 

uang THR dalam imbauannya dilakukan tujuh hari 

sebelum lebaran, H-7. Jumlah uang yaang harus 

http://www.suarantb.com/disnakertrans-ksb-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-tepat-waktu
http://www.suarantb.com/disnakertrans-ksb-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-tepat-waktu
http://www.suarantb.com/disnakertrans-ksb-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-tepat-waktu
http://www.suarantb.com/disnakertrans-ksb-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-tepat-waktu
http://www.suarantb.com/disnakertrans-ksb-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-tepat-waktu
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013238246/kelompok-karyawan-yang-bakal-menerima-bsu-subsidi-gaji-rp1-1-juta-cair-sebelum-lebaran-2022
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013238246/kelompok-karyawan-yang-bakal-menerima-bsu-subsidi-gaji-rp1-1-juta-cair-sebelum-lebaran-2022
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013238246/kelompok-karyawan-yang-bakal-menerima-bsu-subsidi-gaji-rp1-1-juta-cair-sebelum-lebaran-2022
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013238246/kelompok-karyawan-yang-bakal-menerima-bsu-subsidi-gaji-rp1-1-juta-cair-sebelum-lebaran-2022
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013238246/kelompok-karyawan-yang-bakal-menerima-bsu-subsidi-gaji-rp1-1-juta-cair-sebelum-lebaran-2022
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013238246/kelompok-karyawan-yang-bakal-menerima-bsu-subsidi-gaji-rp1-1-juta-cair-sebelum-lebaran-2022
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013238246/kelompok-karyawan-yang-bakal-menerima-bsu-subsidi-gaji-rp1-1-juta-cair-sebelum-lebaran-2022
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013238246/kelompok-karyawan-yang-bakal-menerima-bsu-subsidi-gaji-rp1-1-juta-cair-sebelum-lebaran-2022
http://scientia.id/2022/04/20/bupati-dharmasraya-imbau-perusahaan-berikan-thr-keagaamaan
http://scientia.id/2022/04/20/bupati-dharmasraya-imbau-perusahaan-berikan-thr-keagaamaan
http://scientia.id/2022/04/20/bupati-dharmasraya-imbau-perusahaan-berikan-thr-keagaamaan
http://scientia.id/2022/04/20/bupati-dharmasraya-imbau-perusahaan-berikan-thr-keagaamaan
http://scientia.id/2022/04/20/bupati-dharmasraya-imbau-perusahaan-berikan-thr-keagaamaan
http://scientia.id/2022/04/20/bupati-dharmasraya-imbau-perusahaan-berikan-thr-keagaamaan
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dibayarkan perusahaan boleh tidak sepenuhnya 

atau 100 persen karena mengacu kepada SE 

Kemnaker yang juga tidak mewajibkan perusahaan 

harus membayar 100 persen. 

27. 20 

April 

2022 

Pemkot 

Yogyakarta 

Buka Posko 

Aduan THR 

Secara Virtual 

Neutral Tvonenews Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Sosial, 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mulai membuka 

Posko Aduan Tunjangan Hari Raya ( THR ) yang 

pelayanannya dilakukan secara virtual. Kepala Dinas 

Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemkot 

Yogyakarta, Maryustion Tonang menjelaskan, 

posko aduan ini dibuka berbeda dengan tahun 

tahun sebelumnya. Surat Edaran dari menteri 

tenaga kerja terkait THR ini juga telah 

disosialisasikan ke perusahaan di Kota Yogyakarta 

dimana terdapat sekitar 1600 perusahaan yang 

mayoritas adalah perusahaan yang bergerak di 

sektor pariwisata seperti hotel dan resto. Posko ini 

untuk menfasiliasi para pekerja atau buruh yang 

rawan tidak dibayar penuh haknya oleh masing 

masing perusahaan karena berbagai persoalan. 

28. 20 

April 

2022 

BPJamsostek 

Malang Siap 

Dampingi 

Peserta Klaim 

Manfaat 

Program JKP 

Positive Times Indonesia BPJS Ketenagakerjaan Malang atau BPJamsostek 

Malang Siap memberikan pendampingan 

pengajuan klaim program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) yang merupakan program terbaru 

untuk menghindari kemungkinan pekerja terkena 

risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Salah 

satu risiko kerja yang mungkin bisa terjadi adalah 

risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih 

pada masa pandemi seperti saat ini, risiko PHK bisa 

menimpa pekerja di Indonesia. Namun, terhitung 1 

Februari 2022, klaim manfaat program JKP dapat 

diajukan. 

29. 20 

April 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Dukung 

Kebijakan BSU 

Sebagai Mitra 

Positive Radarsulteng.id BPJS Ketenagakerjaan atau yang dikenal 

BPJAMSOSTEK memastikan siap mendukung 

kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 

sebagai mitra penyedia data. Karena perlindungan 

BPJAMSOSTEK sangat diperlukan dan Pemerintah 

menggunakan data kepesertaan tersebut untuk 

penyaluran bantuan seperti BSU," jelas Dian, Rabu 

(6/4/2022). Lebih lanjut, menanggapi informasi 

mengenai rencana pemberian Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) tahun 2022 kepada peserta 

BPJAMSOSTEK, sampai saat ini dalam tahap 

penyusunan regulasi oleh Pemerintah melalui 

http://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/37201-pemkot-yogyakarta-buka-posko-aduan-thr-secara-virtual
http://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/37201-pemkot-yogyakarta-buka-posko-aduan-thr-secara-virtual
http://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/37201-pemkot-yogyakarta-buka-posko-aduan-thr-secara-virtual
http://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/37201-pemkot-yogyakarta-buka-posko-aduan-thr-secara-virtual
http://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/37201-pemkot-yogyakarta-buka-posko-aduan-thr-secara-virtual
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/406566/bpjamsostek-malang-siap-dampingi-peserta-klaim-manfaat-program-jkp
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/406566/bpjamsostek-malang-siap-dampingi-peserta-klaim-manfaat-program-jkp
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/406566/bpjamsostek-malang-siap-dampingi-peserta-klaim-manfaat-program-jkp
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/406566/bpjamsostek-malang-siap-dampingi-peserta-klaim-manfaat-program-jkp
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/406566/bpjamsostek-malang-siap-dampingi-peserta-klaim-manfaat-program-jkp
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/406566/bpjamsostek-malang-siap-dampingi-peserta-klaim-manfaat-program-jkp
http://radarsulteng.id/bpjamsostek-dukung-kebijakan-bsu-sebagai-mitra
http://radarsulteng.id/bpjamsostek-dukung-kebijakan-bsu-sebagai-mitra
http://radarsulteng.id/bpjamsostek-dukung-kebijakan-bsu-sebagai-mitra
http://radarsulteng.id/bpjamsostek-dukung-kebijakan-bsu-sebagai-mitra
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Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagai informasi, 

(BSU) atau subsidi gaji akan diberikan pemerintah 

bagi pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta. 

30. 20 

April 

2022 

Tak Bayar THR 

Tenaga Kerja, 

Perusahaan 

Bakal Kena 

Denda 

Negative Telisik.id Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara 

memastikan semua perusahaan di Sulawesi 

Tenggara membayarkan tunjangan hari raya (THR) 

bagi tenaga kerja atau karyawan menjelang Idul 

Fitri 1443 Hijriah. Kepala Disnakertrans Sultra La 

Ode Muh Ali Haswandy mengatakan, pihaknya 

telah membentuk posko layanan aduan THR demi 

menerima keluhan para tenaga kerja menjelang 

hari raya Idul Fitri. Hal ini dilakukan agar semua hak 

karyawaan dalam hal ini gaji dan tunjangan hari 

raya (THR) bisa didapatkan. Posko aduan THR akan 

memastikan perusahaan melakukan pembayaran 

hak karyawan sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan dari pemerintah. 

31. 20 

April 

2022 

Pemkab 

Gumas Perlu 

Buka Posko 

Pengaduan 

THR 

Negative Lensa Kalteng "Termasuk perusahaan yang ada di Kabupaten 

Gunung Mas (Gumas), dimana diwajibkan tujuh 

hari sebelum hari lebaran, harus sudah melakukan 

pembayaran THR," tegas anggota DPRD Gumas, H 

Rahmansyah, Rabu (20/4/2022). Alangkah baiknya 

lagi sambung dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Gumas dapat membuka posko pengaduan. 

LENSAKALTENG. Com- Kuala Kurun- Dalam aturan 

pemerintah telah mewajibkan setiap perusahaan 

untuk membayar penuh THR dan tepat waktu. 

32. 20 

April 

2022 

Bantuan 

Subsidi Upah 

2022, Rp 1 

Juta untuk 

Setiap Pekerja 

yang 

Terdampak, 

Cek Status di 

BSU Kemnaker 

Positive Tribunstyle.com Bantuan subsidi upah 2022, Rp 1 juta untuk setiap 

pekerja yang terdampak, cek status di BSU 

Kemnaker. - Daftar Akun. - Kemudian login ke akun 

Anda. - Lengkapi Profil biodata diri Anda berupa 

foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan 

tipe lokasi. 

33. 20 

April 

2022 

BLT Subsidi 

Gaji BPJS 

Ketenagakerja

an 2022 Cair, 

Cek Nama di 

bsu.bpjsketena

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair, cek 

nama di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk 

dapatkan BSU Rp1 juta bagi pekerja. BSU atau 

dikenal juga dengan sebutan BLT subsidi gaji BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 kembali disalurkan oleh 

pemerintah. BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan 

http://telisik.id/news/tak-bayar-thr-tenaga-kerja-perusahaan-bakal-kena-denda
http://telisik.id/news/tak-bayar-thr-tenaga-kerja-perusahaan-bakal-kena-denda
http://telisik.id/news/tak-bayar-thr-tenaga-kerja-perusahaan-bakal-kena-denda
http://telisik.id/news/tak-bayar-thr-tenaga-kerja-perusahaan-bakal-kena-denda
http://telisik.id/news/tak-bayar-thr-tenaga-kerja-perusahaan-bakal-kena-denda
http://lensakalteng.com/2022/04/pemkab-gumas-perlu-buka-posko-pengaduan-thr
http://lensakalteng.com/2022/04/pemkab-gumas-perlu-buka-posko-pengaduan-thr
http://lensakalteng.com/2022/04/pemkab-gumas-perlu-buka-posko-pengaduan-thr
http://lensakalteng.com/2022/04/pemkab-gumas-perlu-buka-posko-pengaduan-thr
http://lensakalteng.com/2022/04/pemkab-gumas-perlu-buka-posko-pengaduan-thr
http://style.tribunnews.com/2022/04/20/bantuan-subsidi-upah-2022-rp-1-juta-untuk-setiap-pekerja-yang-terdampak-cek-status-di-bsu-kemnaker
http://style.tribunnews.com/2022/04/20/bantuan-subsidi-upah-2022-rp-1-juta-untuk-setiap-pekerja-yang-terdampak-cek-status-di-bsu-kemnaker
http://style.tribunnews.com/2022/04/20/bantuan-subsidi-upah-2022-rp-1-juta-untuk-setiap-pekerja-yang-terdampak-cek-status-di-bsu-kemnaker
http://style.tribunnews.com/2022/04/20/bantuan-subsidi-upah-2022-rp-1-juta-untuk-setiap-pekerja-yang-terdampak-cek-status-di-bsu-kemnaker
http://style.tribunnews.com/2022/04/20/bantuan-subsidi-upah-2022-rp-1-juta-untuk-setiap-pekerja-yang-terdampak-cek-status-di-bsu-kemnaker
http://style.tribunnews.com/2022/04/20/bantuan-subsidi-upah-2022-rp-1-juta-untuk-setiap-pekerja-yang-terdampak-cek-status-di-bsu-kemnaker
http://style.tribunnews.com/2022/04/20/bantuan-subsidi-upah-2022-rp-1-juta-untuk-setiap-pekerja-yang-terdampak-cek-status-di-bsu-kemnaker
http://style.tribunnews.com/2022/04/20/bantuan-subsidi-upah-2022-rp-1-juta-untuk-setiap-pekerja-yang-terdampak-cek-status-di-bsu-kemnaker
http://style.tribunnews.com/2022/04/20/bantuan-subsidi-upah-2022-rp-1-juta-untuk-setiap-pekerja-yang-terdampak-cek-status-di-bsu-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303463/blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-cek-nama-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-tuk-dapatkan-bsu
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303463/blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-cek-nama-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-tuk-dapatkan-bsu
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303463/blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-cek-nama-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-tuk-dapatkan-bsu
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303463/blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-cek-nama-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-tuk-dapatkan-bsu
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303463/blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-cek-nama-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-tuk-dapatkan-bsu
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303463/blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-cek-nama-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-tuk-dapatkan-bsu
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gakerjaan.go.i

d tuk 

Dapatkan BSU 

2022 bagi pekerja ini kabarnya akan disalurkan 

pada bulan April. BSU 2022 merupakan salah satu 

dari tiga bansos tambahan yang akan cair bulan 

April ini. 

34. 20 

April 

2022 

BSU BPJS 

Ketenagakerja

an 2022: Siap-

siap April Ini 

Cair Rp1 Juta 

ke Rekening 

Bank Mandiri, 

BNI, BRI, dan 

BTN - Ayo 

Indonesia 

Positive Ayoindonesia.com COM- BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 dikabarkan 

cair April 2022 merupakan program pemerintah 

melalui Kementerian Ketenagakerjaan yang telah 

memasuki tahun ketiga penerimaan BLT subsidi gaji 

sebesar Rp1 juta bagi pekerja atau buruh. 

Kemnaker menggandeng BPJS Ketenagakerjaan 

sebagai pendukung data pekerja atau buruh dalam 

program BSU untuk mencairkan BLT subsidi gaji 

bisa cair Rp1 juta pada April 2022 melalui rekening 

Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Bagi Anda pekerja 

atau buruh yang memiliki rekening Bank Mandiri, 

BNI, BRI, dan BTN, patut mempersiapkan diri untuk 

menerima dana BLT subsidi gaji dari program BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022. Lakukan pengecekan 

saldo Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN Anda jika 

memenuhi persyaratan dan kriteria penerima BLT 

subsidi gaji Rp1 juta. 

35. 20 

April 

2022 

Apakah THR 

Kena Pajak? 

Bagaimana 

Ketentuannya? 

Neutral Idx Channel Apakah THR kena pajak? Lalu, apakah THR kena 

pajak? Apakah THR Kena Pajak?. Pertanyaan 

tersebut seperti menjadi momok menakutkan bagi 

para karyawan, baik dari instansi pemerintahan 

maupun swasta. 

36. 20 

April 

2022 

Disnaker Kota 

Tangerang 

Buka Posko 

THR 2022, 

Catat Ini 

Alamatnya 

Neutral Tangerangkota.go.id Ujang Hendra, Kepala Disnaker Kota Tangerang, 

mengatakan, pembentukan Posko THR ini sesuai 

dengan Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia, tentang pelaksanaan 

pemberian THR keagamaan tahun 2022. "Sesuai SE 

(Surat Edaran) yang kami terima pembukaan Posko 

THR ini dua minggu sebelum hari lebaran atau hari 

raya idul fitri, dan tutup pada tanggal 29 April 2022 

hari pertama cuti lebaran," kata Ujang saat ditemui 

di kantornya, Selasa sore (19/04/22). Ujang 

melanjutkan, hadirnya Posko THR ini sebagai pusat 

layanan para pekerja yang memiliki perselisihan 

terkait nominal THR ataupun waktu pemberian 

THR. Selain membuka Posko THR, Disnaker setiap 

harinya membuka layanan mediasi bagi para tenaga 

kerja maupun bagi perusahaan yang memiliki 

perselisihan terkait pemenuhan hak dan kewajiban. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303463/blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-cek-nama-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-tuk-dapatkan-bsu
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303463/blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-cek-nama-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-tuk-dapatkan-bsu
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303463/blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-cek-nama-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-tuk-dapatkan-bsu
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013238848/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-siap-april-ini-cair-rp1-juta-ke-rekening-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013238848/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-siap-april-ini-cair-rp1-juta-ke-rekening-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013238848/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-siap-april-ini-cair-rp1-juta-ke-rekening-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013238848/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-siap-april-ini-cair-rp1-juta-ke-rekening-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013238848/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-siap-april-ini-cair-rp1-juta-ke-rekening-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013238848/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-siap-april-ini-cair-rp1-juta-ke-rekening-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013238848/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-siap-april-ini-cair-rp1-juta-ke-rekening-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013238848/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-siap-april-ini-cair-rp1-juta-ke-rekening-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013238848/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-siap-april-ini-cair-rp1-juta-ke-rekening-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013238848/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-siap-april-ini-cair-rp1-juta-ke-rekening-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://www.idxchannel.com/economics/apakah-thr-kena-pajak-bagaimana-ketentuannya
http://www.idxchannel.com/economics/apakah-thr-kena-pajak-bagaimana-ketentuannya
http://www.idxchannel.com/economics/apakah-thr-kena-pajak-bagaimana-ketentuannya
http://www.idxchannel.com/economics/apakah-thr-kena-pajak-bagaimana-ketentuannya
http://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/30253/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-thr-2022-catat-ini-alamatnya
http://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/30253/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-thr-2022-catat-ini-alamatnya
http://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/30253/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-thr-2022-catat-ini-alamatnya
http://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/30253/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-thr-2022-catat-ini-alamatnya
http://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/30253/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-thr-2022-catat-ini-alamatnya
http://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/30253/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-thr-2022-catat-ini-alamatnya
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37. 20 

April 

2022 

Program 

Pelatihan 

Pekerja di 

Balikpapan 

Terkendala 

Anggaran 

Negative Balikpapanpos Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan 

mengakui dalam memaksimalkan pelatihan tenaga 

kerja di Kota Balikpapan menyambut perpindahan 

Ibu Kota Negara (IKN) saat ini masih terkendala 

anggaran. Kepala Disnaker Balikpapan Ani Mufidah 

mengatakan, dalam memaksimalkan pelatihan 

tenaga kerja di Kota Balikpapan tidak bisa hanya 

bertopang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kota Balikpapan. "APBD Balikpapan 

segitu-gitu aja, jadi tergantung kemampuan 

APBDnya. Sehingga tidak bisa dikebut kalau hanya 

memanfaatkan APBD di Balikpapan," katanya ketika 

diwawancarai wartawan di Kantornya, Senin (18/4). 

38. 20 

April 

2022 

FSPMI 

Sumatra Utara 

Buka Posko 

Pengaduan 

THR, Himbau 

Perusahaan 

Bayar Paling 

Lama 

Seminggu 

Sebelum 

Lebaran 

Neutral Gantari.id FSPMI Sumatra Utara Buka Posko Pengaduan THR, 

Himbau Perusahaan Bayar Paling Lama Seminggu 

Sebelum Lebaran Medan, Sumatra Utara. "Kalau 

bisa sebenarnya dua Minggu sebelum hari raya, 

tapi maksimal kami toleransi sampai seminggu 

sebelum lebaran, semoga pengusaha di Sumatra 

Utara patuh,' kata Willy Agus Utomo didampingi 

sekretarisnya Tony Rickson Silalahi kepada 

Wartawan di Medan, Rabu (20/04/2022). Berkaitan 

dengan hal tersebut, Ketua FSPMI Sumatra Utara 

Willy Agus Utomo juga mengimbau kepada seluruh 

perusahaan yang ada di Sumatera Utara dapat 

patuh sesuai Permenaker 06 Tahun 2016 tentang 

THR, ia berharap juga THR kepada buruh diberikan 

paling lama 1 Minggu Sebelum hari lebaran bagi 

pekerja/buruh yang merayakannya. Willy juga 

mengatakan, Posko Pengaduan ini nantinya akan 

mengadvokasi para pekerja buruh yang 

mengadukan tidak menerima THR pada batas akhir 

seminggu sebelum lebaran. 

39. 20 

April 

2022 

KSPSI 

Gunungkidul 

Minta 

Pengusaha 

Berikan THR H-

4 Lebaran 

Neutral Sorotkulonprogo Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

(KSPSI) perwakilan Kabupaten Gunungkidul 

meminta kepada seluruh pengusaha memberikan 

hak Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja 

paling lambat H-4 lebaran. Sekjen KSPSI 

Gunungkidul, Agus Budi Santoso menyampaikan, 

pihaknya dengan tegas meminta kepada seluruh 

pengusaha memberikan THR kepada pekerja tepat 

waktu. Berdasarkan Permenaker Nomor 

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

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi 

http://balikpapan.prokal.co/read/news/249935-program-pelatihan-pekerja-di-balikpapan-terkendala-anggaran.html
http://balikpapan.prokal.co/read/news/249935-program-pelatihan-pekerja-di-balikpapan-terkendala-anggaran.html
http://balikpapan.prokal.co/read/news/249935-program-pelatihan-pekerja-di-balikpapan-terkendala-anggaran.html
http://balikpapan.prokal.co/read/news/249935-program-pelatihan-pekerja-di-balikpapan-terkendala-anggaran.html
http://balikpapan.prokal.co/read/news/249935-program-pelatihan-pekerja-di-balikpapan-terkendala-anggaran.html
http://balikpapan.prokal.co/read/news/249935-program-pelatihan-pekerja-di-balikpapan-terkendala-anggaran.html
http://gantari.id/fspmi-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-himbau-perusahaan-bayar-paling-lama-seminggu-sebelum-lebaran/arifin/04/2022
http://gantari.id/fspmi-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-himbau-perusahaan-bayar-paling-lama-seminggu-sebelum-lebaran/arifin/04/2022
http://gantari.id/fspmi-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-himbau-perusahaan-bayar-paling-lama-seminggu-sebelum-lebaran/arifin/04/2022
http://gantari.id/fspmi-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-himbau-perusahaan-bayar-paling-lama-seminggu-sebelum-lebaran/arifin/04/2022
http://gantari.id/fspmi-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-himbau-perusahaan-bayar-paling-lama-seminggu-sebelum-lebaran/arifin/04/2022
http://gantari.id/fspmi-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-himbau-perusahaan-bayar-paling-lama-seminggu-sebelum-lebaran/arifin/04/2022
http://gantari.id/fspmi-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-himbau-perusahaan-bayar-paling-lama-seminggu-sebelum-lebaran/arifin/04/2022
http://gantari.id/fspmi-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-himbau-perusahaan-bayar-paling-lama-seminggu-sebelum-lebaran/arifin/04/2022
http://gantari.id/fspmi-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-himbau-perusahaan-bayar-paling-lama-seminggu-sebelum-lebaran/arifin/04/2022
http://gantari.id/fspmi-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-himbau-perusahaan-bayar-paling-lama-seminggu-sebelum-lebaran/arifin/04/2022
http://gantari.id/fspmi-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-himbau-perusahaan-bayar-paling-lama-seminggu-sebelum-lebaran/arifin/04/2022
http://gunungkidul.sorot.co/berita-104963-kspsi-gunungkidul-minta-pengusaha-berikan-thr-h-4-lebaran.html
http://gunungkidul.sorot.co/berita-104963-kspsi-gunungkidul-minta-pengusaha-berikan-thr-h-4-lebaran.html
http://gunungkidul.sorot.co/berita-104963-kspsi-gunungkidul-minta-pengusaha-berikan-thr-h-4-lebaran.html
http://gunungkidul.sorot.co/berita-104963-kspsi-gunungkidul-minta-pengusaha-berikan-thr-h-4-lebaran.html
http://gunungkidul.sorot.co/berita-104963-kspsi-gunungkidul-minta-pengusaha-berikan-thr-h-4-lebaran.html
http://gunungkidul.sorot.co/berita-104963-kspsi-gunungkidul-minta-pengusaha-berikan-thr-h-4-lebaran.html
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Pekerja/Buruh Perusahaan, KSPSI akan melakukan 

upaya-upaya koordinasi dengan pihak terkait dan 

pemanggilan pengusaha atau perusahaan yang 

tidak memberikan THR. Sementara itu, Staf Seksi 

Hubungan Industrial Ketenegakerjaan, Dinas 

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

dan Tenaga Kerja, Kabupaten Gunungkidul, Budi 

Hartana menyampaikan bahwa pihaknya telah 

memberikan surat edaran kepada perusahaan yang 

ada di Gunungkidul terkait pembayaran THR. 

40. 20 

April 

2022 

BSU BPJS 

Ketenagakerja

an 2022 : Siap-

siap! BLT 

Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Cair 

April Ini 

Positive Ayo Bandung BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 merupakan 

program pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan yang telah memasuki tahun ketiga 

penerimaan BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta bagi 

pekerja atau buruh. Demikian informasi mengenai 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair April melalui 

Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN dengan nominal 

BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta dilengkapi tahap-tahap 

pengecekan daftar penerima. Kemnaker 

menggandeng BPJS Ketenagakerjaan sebagai 

pendukung data pekerja atau buruh dalam program 

BSU untuk mencairkan BLT subsidi gaji Rp1 juta 

melalui rekening Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. 

Bagi Anda pekerja atau buruh yang memiliki 

rekening Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, patut 

mempersiapkan diri untuk menerima dana BLT 

subsidi gaji dari program BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022. 

41. 20 

April 

2022 

Jelang Idul Fitri 

2022, FSPMI 

Sumatra Utara 

Buka Posko 

Pengaduan 

THR 

Negative Sumut Media Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja 

Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW 

FSPMI Sumatra Utara) membuka posko pengaduan 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 

Idul Fitri kepada seluruh pekerja atau buruh di 

wilayah Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh 

Ketua FSPMI Sumatra Utara Willy Agus Utomo 

dalam siaran persnya, Rabu 20/04/2022. "Kalau 

bisa sebenarnya dua Minggu sebelum hari raya, 

tapi maksimal kami toleransi sampai seminggu 

sebelum lebaran, semoga pengusaha di Sumatra 

Utara patuh,'" kata Willy Agus Utomo. Lebih lanjut 

Willy menyampaikan, Posko Pengaduan THR ini 

juga akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja 

Sumatra Utara (Disnaker Sumatra Utara) yang 

nantinya diharapkan dapat turun ke perusahaan 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013239089/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-siap-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-april-ini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013239089/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-siap-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-april-ini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013239089/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-siap-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-april-ini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013239089/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-siap-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-april-ini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013239089/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-siap-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-april-ini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013239089/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-siap-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-april-ini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013239089/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-siap-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-april-ini
http://www.metro-online.co/2022/04/jelang-idul-fitri-2022-fspmi-sumut-buka.html
http://www.metro-online.co/2022/04/jelang-idul-fitri-2022-fspmi-sumut-buka.html
http://www.metro-online.co/2022/04/jelang-idul-fitri-2022-fspmi-sumut-buka.html
http://www.metro-online.co/2022/04/jelang-idul-fitri-2022-fspmi-sumut-buka.html
http://www.metro-online.co/2022/04/jelang-idul-fitri-2022-fspmi-sumut-buka.html
http://www.metro-online.co/2022/04/jelang-idul-fitri-2022-fspmi-sumut-buka.html
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yang dilaporkan bermasalah terhadap pembayaran 

THR. 

42. 20 

April 

2022 

Daftar 

Karyawan yang 

Terima BLT 

Subsidi Gaji 

Rp1 Juta, Cek 

Penerima BSU 

2022 lewat 2 

Link Berikut Ini 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Daftar karyawan yang terima BLT subsidi gaji Rp1 

juta, cek penerima BSU 2022 lewat 2 link yang akan 

diberikan di artikel ini. Pemerintah kembali 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 

kepada para pekerja. Tahun ini, pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker 

menargetkan BSU 2022 kepada 8,8 juta pekerja. 

Mengingat Kemenaker menentukan penerima BSU 

2022 berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, 

maka karyawan atau pekerja tidak bisa 

mendaftarkan diri sendiri agar mendapatkannya. 

43. 20 

April 

2022 

Sekdaprovsu 

Dorong 

Penguatan 

Pemahaman 

Masyarakat 

Tentang 

Jaminan Sosial 

- ASARPUA 

Positive Asarpua.com ASARPUA.com- Medan- Penjabat Sekretaris Daerah 

Provinsi Sumatera Utara (pj Sekdaprovsu) Afifi Lubis 

menyampaikan pesannya kepada seluruh pihak 

terkait ketenagakerjaan, untuk menguatkan 

pemahaman tentang pentingnya jaminan sosial, 

terutama para pekerja dan profesi yang masih 

terabaikan. Kemudian pada PP 86/2013 tentang 

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada 

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan 

Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan 

Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial. Hadir di antaranya Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Sumatra Utara Baharuddin Siagian, Plt 

Kepala Bappeda Hasmirizal, Asisten Deputi Wiilayah 

Bidang Pengawasan Pemeriksaan dan Management 

Risiko BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut 

Rasidin, serta Kepala Kantor Cabang BPJS 

Ketenagakerjaan se-Medan Raya. Sementara 

Deputi Direktur Wilayah melalui Asisten Deputi 

Wiilayah Bidang Pengawasan Pemeriksaan dan 

Management Risiko BPJS Ketenagakerjaan Wilayah 

Sumbagut Rasidin menyampaikan bahwa dasar 

hukum pengawasan dan pemeriksaan BPJS 

Ketenagakerjaan di antaranya UU 24/2011 Pasal 11 

huruf c, yakni BPJS berwenang melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan 

peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan jaminan sosial nasional. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303775/daftar-karyawan-yang-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cek-penerima-bsu-2022-lewat-2-link-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303775/daftar-karyawan-yang-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cek-penerima-bsu-2022-lewat-2-link-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303775/daftar-karyawan-yang-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cek-penerima-bsu-2022-lewat-2-link-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303775/daftar-karyawan-yang-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cek-penerima-bsu-2022-lewat-2-link-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303775/daftar-karyawan-yang-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cek-penerima-bsu-2022-lewat-2-link-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303775/daftar-karyawan-yang-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cek-penerima-bsu-2022-lewat-2-link-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303775/daftar-karyawan-yang-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cek-penerima-bsu-2022-lewat-2-link-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303775/daftar-karyawan-yang-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cek-penerima-bsu-2022-lewat-2-link-berikut-ini
http://asarpua.com/sekdaprovsu-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
http://asarpua.com/sekdaprovsu-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
http://asarpua.com/sekdaprovsu-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
http://asarpua.com/sekdaprovsu-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
http://asarpua.com/sekdaprovsu-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
http://asarpua.com/sekdaprovsu-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
http://asarpua.com/sekdaprovsu-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
http://asarpua.com/sekdaprovsu-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
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44. 20 

April 

2022 

BSU BPJS 

Ketenagakerja

an 2022 : 

Jadwal 

Pencairan Cara 

Cek di Bank 

Mandiri, BNI, 

BRI, dan BTN 

Neutral Ayo Bandung Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN menjadi bank 

penyalur pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 

Juta bagi penerima BLT Subsidi Gaji. Bukan berarti 

serta merta Anda mendapatkan BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta dari program BSU BPJS Ketenagakerjaan 

jika Anda merupakan salah satu nasabah Bank 

Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara, yakni 

Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Dengan kata lain, 

BLT subsidi gaji yang diterima adalah Rp1 juta pada 

tahap awal pencairan dana BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022. Tahapan Pengecekan 

Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022. 

45. 20 

April 

2022 

Fraksi Golkar 

Minta 

Pengusaha di 

Surabaya 

Berikan THR 

Tepat Waktu 

|Republika 

Online 

Positive Rep Jogja REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA- Fraksi Partai Golkar 

DPRD Kota Surabaya meminta para pengusaha di 

Kota Pahlawan, Jawa Timur, mengeluarkan 

kewajiban memberikan Tunjangan Hari Raya Idul 

Fitri (THR) secara penuh dan tepat waktu pada 

tahun ini. "Atas nama Fraksi Golkar, kami meminta 

seluruh pengusaha di Surabaya memberikan THR 

secara penuh atau tanpa dicicil," kata Ketua Fraksi 

Partai Golkar DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni di 

Surabaya, Rabu (20/4/2022). Selain itu, lanjut dia, 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya juga 

harus pro aktif dengan membuat posko pengaduan 

THR bagi karyawan atau pekerja yang belum 

diberikan haknya berupa THR dari perusahaan 

tempatnya bekerja. Dengan begitu pemerintah 

hadir dalam melindungi hak para pekerja," kata Arif 

Fathoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar 

Surabaya ini. 

46. 20 

April 

2022 

Disnakertrans 

DIY Lakukan 

Deteksi Dini 

350 

Perusahaan di 

DI Yogyakarta 

Terkait 

Pembayaran 

THR 

Neutral Tribun Jogja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) DIY melakukan deteksi dini 

terhadap lebih dari 350 perusahaan di DI 

Yogyakarta terkait kewajiban pembayaran 

Tunjangan Hari Raya (THR). Deteksi dini ini 

dilakukan kepada mereka perusahaan yang pada 

tahun kemarin dan tahun sebelumnya memiliki 

permasalahan terkait pemberian THR," terang 

Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi saat 

dihubungi, Rabu (20/2/2022). Guna mengantisipasi 

permasalahan pembayaran, Disnakertrans DIY telah 

membuka posko aduan di kantor Disnakertrans 

kabupaten/kota maupun provinsi. Layanan aduan 

juga dibuka secara daring melalui aplikasi 

http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013239237/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-jadwal-pencairan-cara-cek-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013239237/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-jadwal-pencairan-cara-cek-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013239237/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-jadwal-pencairan-cara-cek-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013239237/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-jadwal-pencairan-cara-cek-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013239237/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-jadwal-pencairan-cara-cek-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013239237/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-jadwal-pencairan-cara-cek-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013239237/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-jadwal-pencairan-cara-cek-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013239237/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-jadwal-pencairan-cara-cek-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn
http://repjogja.republika.co.id/berita/rammuf327/fraksi-golkar-minta-pengusaha-di-surabaya-berikan-thr-tepat-waktu
http://repjogja.republika.co.id/berita/rammuf327/fraksi-golkar-minta-pengusaha-di-surabaya-berikan-thr-tepat-waktu
http://repjogja.republika.co.id/berita/rammuf327/fraksi-golkar-minta-pengusaha-di-surabaya-berikan-thr-tepat-waktu
http://repjogja.republika.co.id/berita/rammuf327/fraksi-golkar-minta-pengusaha-di-surabaya-berikan-thr-tepat-waktu
http://repjogja.republika.co.id/berita/rammuf327/fraksi-golkar-minta-pengusaha-di-surabaya-berikan-thr-tepat-waktu
http://repjogja.republika.co.id/berita/rammuf327/fraksi-golkar-minta-pengusaha-di-surabaya-berikan-thr-tepat-waktu
http://repjogja.republika.co.id/berita/rammuf327/fraksi-golkar-minta-pengusaha-di-surabaya-berikan-thr-tepat-waktu
http://repjogja.republika.co.id/berita/rammuf327/fraksi-golkar-minta-pengusaha-di-surabaya-berikan-thr-tepat-waktu
http://jogja.tribunnews.com/2022/04/20/disnakertrans-diy-lakukan-deteksi-dini-350-perusahaan-di-di-yogyakarta-terkait-pembayaran-thr
http://jogja.tribunnews.com/2022/04/20/disnakertrans-diy-lakukan-deteksi-dini-350-perusahaan-di-di-yogyakarta-terkait-pembayaran-thr
http://jogja.tribunnews.com/2022/04/20/disnakertrans-diy-lakukan-deteksi-dini-350-perusahaan-di-di-yogyakarta-terkait-pembayaran-thr
http://jogja.tribunnews.com/2022/04/20/disnakertrans-diy-lakukan-deteksi-dini-350-perusahaan-di-di-yogyakarta-terkait-pembayaran-thr
http://jogja.tribunnews.com/2022/04/20/disnakertrans-diy-lakukan-deteksi-dini-350-perusahaan-di-di-yogyakarta-terkait-pembayaran-thr
http://jogja.tribunnews.com/2022/04/20/disnakertrans-diy-lakukan-deteksi-dini-350-perusahaan-di-di-yogyakarta-terkait-pembayaran-thr
http://jogja.tribunnews.com/2022/04/20/disnakertrans-diy-lakukan-deteksi-dini-350-perusahaan-di-di-yogyakarta-terkait-pembayaran-thr
http://jogja.tribunnews.com/2022/04/20/disnakertrans-diy-lakukan-deteksi-dini-350-perusahaan-di-di-yogyakarta-terkait-pembayaran-thr
http://jogja.tribunnews.com/2022/04/20/disnakertrans-diy-lakukan-deteksi-dini-350-perusahaan-di-di-yogyakarta-terkait-pembayaran-thr
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Sasadhana yang bisa diakses melalui situs resmi 

Disnakertrans DIY dengan alamat 

www.nakertrans.jogjaprov.go.id.  "Untuk layanan di 

aplikasi online juga kita selenggarakan dan 

terintegrasi juga dengan kabupaten/kota," 

terangnya. 

47. 20 

April 

2022 

Serikat Buruh 

di Sumatra 

Utara Buka 

Posko 

Pengaduan 

THR, Ini 

Alamat dan 

Kontaknya 

Negative Suara.com Elemen buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal 

Indonesia Provinsi Sumatera Utara (FSPMI Sumatra 

Utara) membuka Posko Pengaduan THR Idul Fitri 

bagi para pekerja atau buruh. Willy mengatakan, 

posko ini bekerjasama dengan Disnaker Sumatra 

Utara yang diharapkan dapat turun ke perusahaan 

yang dilaporkan bermasalah terhadap pembayaran 

THR. "Disnaker Sumatra Utara harus sigap jika kita 

melaporkan perusahaan yang belum membayar 

THR," katanya. "Bagi pekerjaatau buruh yang belum 

mendapat THR atau jumlah pemberiannya tidak 

sesuai aturan Permenaker kita akan berikan 

pembelaan hukum secara gratis," kata Ketua FSPMI 

Sumatra Utara Willy Agus Utomo, Rabu 

(20/4/2022). 

48. 20 

April 

2022 

Gelar Aksi 

Unjuk Rasa, 

1.700 

Karyawan 

Citibank 

Indonesia 

Tuntut 

Pesangon - 

www.indopos.

co.id 

Negative Indopos.co.id 1.700 karyawan tersebut terdampak penjualan unit 

bisnis consumer banking (kartu kredit) ke UoB. 

"Karena unit bisnis consumer banking dijual, maka 

unit ini ditutup dan 1.700 karyawan terdampak 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," ujar Presiden 

Saiful Tavip Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia 

(OPSI) kepada INDOPOS.CO.ID, Rabu (20/4/2022). 

Karyawan citibank NA Indonesia melakukan aksi 

unjuk rasa di depan Pasific Place Mall. Ia 

mengingatkan, agar pihak management untuk 

membayar seluruh pesangon kepada pekerja. 

Sebab, jelas dalam pesangon pekerja telah dijamin 

dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 57. 

49. 20 

April 

2022 

Ganjar : 

Pembayaran 

THR Pekerja 

Tidak Boleh 

Dicicil 

Neutral Kompas Tv Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, 

menegaskan kepada para pengusaha di Jawa 

Tengah agar pembayaran tunjangan hari raya atau 

THR pekerja tidak boleh dicicil. Ganjar mengaku, 

sudah berkomunikasi dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan terkait THR. Disnaker kita, 

Disperindag kita sudah bertemu dengan Apindo, 

dengan Kadin begitu, agar tidak mencicil THR," ujar 

Ganjar. Jajarannya Disnakertrans Jawa Tengah juga 

sudah bertemu dengan sejumlah asosiasi 

http://sumut.suara.com/read/2022/04/20/141725/serikat-buruh-di-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-ini-alamat-dan-kontaknya
http://sumut.suara.com/read/2022/04/20/141725/serikat-buruh-di-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-ini-alamat-dan-kontaknya
http://sumut.suara.com/read/2022/04/20/141725/serikat-buruh-di-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-ini-alamat-dan-kontaknya
http://sumut.suara.com/read/2022/04/20/141725/serikat-buruh-di-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-ini-alamat-dan-kontaknya
http://sumut.suara.com/read/2022/04/20/141725/serikat-buruh-di-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-ini-alamat-dan-kontaknya
http://sumut.suara.com/read/2022/04/20/141725/serikat-buruh-di-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-ini-alamat-dan-kontaknya
http://sumut.suara.com/read/2022/04/20/141725/serikat-buruh-di-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-ini-alamat-dan-kontaknya
http://sumut.suara.com/read/2022/04/20/141725/serikat-buruh-di-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-ini-alamat-dan-kontaknya
http://www.indopos.co.id/megapolitan/2022/04/20/gelar-aksi-unjuk-rasa-1-700-karyawan-citibank-indonesia-tuntut-pesangon
http://www.indopos.co.id/megapolitan/2022/04/20/gelar-aksi-unjuk-rasa-1-700-karyawan-citibank-indonesia-tuntut-pesangon
http://www.indopos.co.id/megapolitan/2022/04/20/gelar-aksi-unjuk-rasa-1-700-karyawan-citibank-indonesia-tuntut-pesangon
http://www.indopos.co.id/megapolitan/2022/04/20/gelar-aksi-unjuk-rasa-1-700-karyawan-citibank-indonesia-tuntut-pesangon
http://www.indopos.co.id/megapolitan/2022/04/20/gelar-aksi-unjuk-rasa-1-700-karyawan-citibank-indonesia-tuntut-pesangon
http://www.indopos.co.id/megapolitan/2022/04/20/gelar-aksi-unjuk-rasa-1-700-karyawan-citibank-indonesia-tuntut-pesangon
http://www.indopos.co.id/megapolitan/2022/04/20/gelar-aksi-unjuk-rasa-1-700-karyawan-citibank-indonesia-tuntut-pesangon
http://www.indopos.co.id/megapolitan/2022/04/20/gelar-aksi-unjuk-rasa-1-700-karyawan-citibank-indonesia-tuntut-pesangon
http://www.indopos.co.id/megapolitan/2022/04/20/gelar-aksi-unjuk-rasa-1-700-karyawan-citibank-indonesia-tuntut-pesangon
http://www.indopos.co.id/megapolitan/2022/04/20/gelar-aksi-unjuk-rasa-1-700-karyawan-citibank-indonesia-tuntut-pesangon
http://www.kompas.tv/article/281683/ganjar-pembayaran-thr-pekerja-tidak-boleh-dicicil
http://www.kompas.tv/article/281683/ganjar-pembayaran-thr-pekerja-tidak-boleh-dicicil
http://www.kompas.tv/article/281683/ganjar-pembayaran-thr-pekerja-tidak-boleh-dicicil
http://www.kompas.tv/article/281683/ganjar-pembayaran-thr-pekerja-tidak-boleh-dicicil
http://www.kompas.tv/article/281683/ganjar-pembayaran-thr-pekerja-tidak-boleh-dicicil
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pengusaha, agar tidak mencicil THR para 

karyawannya. 

50. 20 

April 

2022 

Fraksi Golkar 

minta 

pengusaha di 

Kota Surabaya 

berikan THR 

tepat waktu 

Positive Antara Jatim Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya meminta 

para pengusaha di Kota Pahlawan, Jawa Timur, 

memberikan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri (THR) 

secara penuh dan tepat waktu. "Atas nama Fraksi 

Golkar, kami meminta seluruh pengusaha di 

Surabaya memberikan THR secara penuh atau 

tanpa dicicil," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD 

Kota Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Rabu. 

Selain itu, lanjut dia, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kota Surabaya juga harus pro aktif dengan 

membuat posko pengaduan THR bagi karyawan 

atau pekerja yang belum diberikan haknya berupa 

THR dari perusahaan tempatnya bekerja. Dengan 

begitu pemerintah hadir dalam melindungi hak 

para pekerja," kata Arif Fathoni yang juga Ketua 

DPD Partai Golkar Surabaya ini. 

51. 20 

April 

2022 

THR Wajib 

Dibayarkan 

Paling Lama 

Tujuh Hari 

Sebelum Hari 

Raya 

Keagamaan 

Neutral Infopublik.id THR keagamaan Wajib dibayarkan paling lama tujuh 

hari sebelum Hari Raya Keagamaan", ungkap Farid 

Wajdi, Selasa (19/4/2022). Plt. Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 

Farid Wajdi mengatakan bahwa Pengusaha wajib 

memberikan THR Keagamaan kepada 

Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 

(satu) bulan secara terus menerus atau lebih sesuai 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan yang tertuang Pasal 2 

ayat (1). Lebih lanjut disampaikan, Permenaker 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan Pasal 2 ayat (2), 

kerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja 

dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu 

tertentu. 

52. 20 

April 

2022 

Kota Jambi 

Tetapkan Surat 

Edaran THR 

Pegawai di 

Luar 

Pemerintah 

Sesuai dengan 

Positive Tribun News Jambi Syarif Fasha, Wali Kota Jambi telah keluarkan Surat 

Edaran Nomor KT. Edaran yang dikeluarkan Wali 

Kota Jambi juga berdasarkan peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor. (TribunJambi/Rara 

Khushshoh Azzahro). Simaklah berita-berita terbaru 

Tribunjambi. 

http://jatim.antaranews.com/berita/595357/fraksi-golkar-minta-pengusaha-di-kota-surabaya-berikan-thr-tepat-waktu
http://jatim.antaranews.com/berita/595357/fraksi-golkar-minta-pengusaha-di-kota-surabaya-berikan-thr-tepat-waktu
http://jatim.antaranews.com/berita/595357/fraksi-golkar-minta-pengusaha-di-kota-surabaya-berikan-thr-tepat-waktu
http://jatim.antaranews.com/berita/595357/fraksi-golkar-minta-pengusaha-di-kota-surabaya-berikan-thr-tepat-waktu
http://jatim.antaranews.com/berita/595357/fraksi-golkar-minta-pengusaha-di-kota-surabaya-berikan-thr-tepat-waktu
http://jatim.antaranews.com/berita/595357/fraksi-golkar-minta-pengusaha-di-kota-surabaya-berikan-thr-tepat-waktu
http://infopublik.id/kategori/nusantara/626318/thr-wajib-dibayarkan-paling-lama-tujuh-hari-sebelum-hari-raya-keagamaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/626318/thr-wajib-dibayarkan-paling-lama-tujuh-hari-sebelum-hari-raya-keagamaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/626318/thr-wajib-dibayarkan-paling-lama-tujuh-hari-sebelum-hari-raya-keagamaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/626318/thr-wajib-dibayarkan-paling-lama-tujuh-hari-sebelum-hari-raya-keagamaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/626318/thr-wajib-dibayarkan-paling-lama-tujuh-hari-sebelum-hari-raya-keagamaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/626318/thr-wajib-dibayarkan-paling-lama-tujuh-hari-sebelum-hari-raya-keagamaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/626318/thr-wajib-dibayarkan-paling-lama-tujuh-hari-sebelum-hari-raya-keagamaan
http://jambi.tribunnews.com/2022/04/20/kota-jambi-tetapkan-surat-edaran-thr-pegawai-di-luar-pemerintah-sesuai-dengan-peraturan-menteri
http://jambi.tribunnews.com/2022/04/20/kota-jambi-tetapkan-surat-edaran-thr-pegawai-di-luar-pemerintah-sesuai-dengan-peraturan-menteri
http://jambi.tribunnews.com/2022/04/20/kota-jambi-tetapkan-surat-edaran-thr-pegawai-di-luar-pemerintah-sesuai-dengan-peraturan-menteri
http://jambi.tribunnews.com/2022/04/20/kota-jambi-tetapkan-surat-edaran-thr-pegawai-di-luar-pemerintah-sesuai-dengan-peraturan-menteri
http://jambi.tribunnews.com/2022/04/20/kota-jambi-tetapkan-surat-edaran-thr-pegawai-di-luar-pemerintah-sesuai-dengan-peraturan-menteri
http://jambi.tribunnews.com/2022/04/20/kota-jambi-tetapkan-surat-edaran-thr-pegawai-di-luar-pemerintah-sesuai-dengan-peraturan-menteri
http://jambi.tribunnews.com/2022/04/20/kota-jambi-tetapkan-surat-edaran-thr-pegawai-di-luar-pemerintah-sesuai-dengan-peraturan-menteri
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Peraturan 

Menteri 

53. 20 

April 

2022 

Buka Posko 

Pengaduan 

THR, FSPMI 

Sumatra Utara 

imbau 

Perusahaan 

Bayar Tepat 

Waktu 

Positive Fokus Medan Elemen buruh dari Dewan Pimpinan Wilayah 

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi 

Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumatra Utara) 

umumkan resmi membuka Posko Pengaduan 

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 

Idul Fitri kepada seluruh pekerja/ buruh di wilayah 

Sumatera Utara. Berkaitan dengan hal tersebut, 

Ketua FSPMI Sumatra Utara Willy Agus Utomo 

mengimbau kepada seluruh perusahaan yang ada 

di Sumatera Utara dapat patuh sesuai Permenaker 

06 Tahun 2016 tentang THR. "Kalau bisa 

sebenarnya dua pekan sebelum hari raya, tapi 

maksimal kami toleransi sampai seminggu sebelum 

lebaran, semoga pengusaha di Sumatra Utara 

patuh," kata Willy Agus Utomo didampingi 

sekretarisnya Tony Rickson Silalahi kepada 

Wartawan di Medan, Rabu (20/4/2022). Lebih 

lanjut Willy menyampaikan, Posko Pengaduan THR 

ini juga akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga 

Kerja Sumatra Utara (Disnaker Sumatra Utara) yang 

nantinya diharapkan dapat turun ke perusahaan 

yang dilaporkan bermasalah terhadap pembayaran 

THR. 

54. 20 

April 

2022 

Pabrik di 

Karawang 

Wajib 

Selesaikan THR 

Karyawan 

Tanpa Dicicil 

Tujuh Hari 

sebelum 

Lebaran 

Neutral Tribun News 

Tangerang 

Pabrik di Karawang wajib menyelesaikan 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada 

karyawan pada tujuh hari sebelum Lebaran. Dia 

berharap, perusahaan di Karawang dapat 

menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait THR 

ini. "Mudah-mudahan apa yang pemerintah 

inginkan, bisa ditindaklanjuti oleh kebijakan 

pimpinan perusahaan di Karawang," ujarnya. Hal itu 

dikemukakan Wakil Bupati Karawang Aep 

Syaepuloh. 

55. 20 

April 

2022 

BSU Rp 1 Juta 

Cair April 

2022, Cek 

Kriteria 

Penerima BLT 

Subsidi Gaji 

Menurut 

Kemnaker 

Positive Tribun Wow Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah kembali 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 

para pekerja terdampak pandemi pada April 2022. 

Simak kriteria dan cara mengecek status penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 Rp 1 juta 

secara online di dalam artikel ini. BSU tahun ini 

ditujukan kepada 8,8 juta pekerja dengan kriteria 

tertentu. Dikutip dari Keterangan Pers Menko 

Perekonomian setelah SKP "Antisipasi Situasi & 

http://jambi.tribunnews.com/2022/04/20/kota-jambi-tetapkan-surat-edaran-thr-pegawai-di-luar-pemerintah-sesuai-dengan-peraturan-menteri
http://jambi.tribunnews.com/2022/04/20/kota-jambi-tetapkan-surat-edaran-thr-pegawai-di-luar-pemerintah-sesuai-dengan-peraturan-menteri
http://www.fokusmedan.com/2022/04/20/buka-posko-pengaduan-thr-fspmi-sumut-imbau-perusahaan-bayar-tepat-waktu
http://www.fokusmedan.com/2022/04/20/buka-posko-pengaduan-thr-fspmi-sumut-imbau-perusahaan-bayar-tepat-waktu
http://www.fokusmedan.com/2022/04/20/buka-posko-pengaduan-thr-fspmi-sumut-imbau-perusahaan-bayar-tepat-waktu
http://www.fokusmedan.com/2022/04/20/buka-posko-pengaduan-thr-fspmi-sumut-imbau-perusahaan-bayar-tepat-waktu
http://www.fokusmedan.com/2022/04/20/buka-posko-pengaduan-thr-fspmi-sumut-imbau-perusahaan-bayar-tepat-waktu
http://www.fokusmedan.com/2022/04/20/buka-posko-pengaduan-thr-fspmi-sumut-imbau-perusahaan-bayar-tepat-waktu
http://www.fokusmedan.com/2022/04/20/buka-posko-pengaduan-thr-fspmi-sumut-imbau-perusahaan-bayar-tepat-waktu
http://www.fokusmedan.com/2022/04/20/buka-posko-pengaduan-thr-fspmi-sumut-imbau-perusahaan-bayar-tepat-waktu
http://tangerang.tribunnews.com/2022/04/20/pabrik-di-karawang-wajib-selesaikan-thr-karyawan-tanpa-dicicil-tujuh-hari-sebelum-lebaran
http://tangerang.tribunnews.com/2022/04/20/pabrik-di-karawang-wajib-selesaikan-thr-karyawan-tanpa-dicicil-tujuh-hari-sebelum-lebaran
http://tangerang.tribunnews.com/2022/04/20/pabrik-di-karawang-wajib-selesaikan-thr-karyawan-tanpa-dicicil-tujuh-hari-sebelum-lebaran
http://tangerang.tribunnews.com/2022/04/20/pabrik-di-karawang-wajib-selesaikan-thr-karyawan-tanpa-dicicil-tujuh-hari-sebelum-lebaran
http://tangerang.tribunnews.com/2022/04/20/pabrik-di-karawang-wajib-selesaikan-thr-karyawan-tanpa-dicicil-tujuh-hari-sebelum-lebaran
http://tangerang.tribunnews.com/2022/04/20/pabrik-di-karawang-wajib-selesaikan-thr-karyawan-tanpa-dicicil-tujuh-hari-sebelum-lebaran
http://tangerang.tribunnews.com/2022/04/20/pabrik-di-karawang-wajib-selesaikan-thr-karyawan-tanpa-dicicil-tujuh-hari-sebelum-lebaran
http://tangerang.tribunnews.com/2022/04/20/pabrik-di-karawang-wajib-selesaikan-thr-karyawan-tanpa-dicicil-tujuh-hari-sebelum-lebaran
http://tangerang.tribunnews.com/2022/04/20/pabrik-di-karawang-wajib-selesaikan-thr-karyawan-tanpa-dicicil-tujuh-hari-sebelum-lebaran
http://wow.tribunnews.com/2022/04/20/bsu-rp-1-juta-cair-april-2022-cek-kriteria-penerima-blt-subsidi-gaji-menurut-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/04/20/bsu-rp-1-juta-cair-april-2022-cek-kriteria-penerima-blt-subsidi-gaji-menurut-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/04/20/bsu-rp-1-juta-cair-april-2022-cek-kriteria-penerima-blt-subsidi-gaji-menurut-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/04/20/bsu-rp-1-juta-cair-april-2022-cek-kriteria-penerima-blt-subsidi-gaji-menurut-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/04/20/bsu-rp-1-juta-cair-april-2022-cek-kriteria-penerima-blt-subsidi-gaji-menurut-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/04/20/bsu-rp-1-juta-cair-april-2022-cek-kriteria-penerima-blt-subsidi-gaji-menurut-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/04/20/bsu-rp-1-juta-cair-april-2022-cek-kriteria-penerima-blt-subsidi-gaji-menurut-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/04/20/bsu-rp-1-juta-cair-april-2022-cek-kriteria-penerima-blt-subsidi-gaji-menurut-kemnaker
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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. 

56. 20 

April 

2022 

INDOTIPIKOR.

COM/WAPRES 

RI. Terima 

Persekutuan 

Gereja-Gereja 

Papua, 

Sepakat 

Wariskan 

Pembangunan 

Kesejahteraan 

Yang 

Berkelanjutan. 

Positive Indotipikor.com Yang kita wariskan adalah pembangunan 

kesejahteraan yang berkelanjutan", ucap Wakil 

Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin dalam 

keterangan persnya usai menerima Badan Pengurus 

Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGPP) di 

Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka 

Utara No. 15 Jakarta Pusat, Rabu (20/04/2022). 

Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong 

kesejahteraan masyarakat Papua yang tertuang 

dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan 

di Papua. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)/Ketua 

Panitia Hari Pekabaran Injil (HPI) Jhony Banua 

Rouw, Keuskupan Jayapura Pastor Konstantinos 

Bahang, Ketua III PGPP-B Simson Aronggear, 

Sekretaris PGPP Kornelius Sutriyono, Persekutuan 

Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil 

Indonesia (PGLII) Pusat Max Fredrik Leatemia, 

Bendahara PGPP Jalahan Sianturi, Ketua 

Persekutuan Gereja-Gereja Se-Kota (PGGS) 

Jayapura James Wambrauw, Achmad Zainal Huda, 

dan Fakhrul Riza Razak. Peran gereja di Papua 

sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan 

di Papua, membangun kedamaian, dan 

kesejahteraan", ujar Wapres. 

57. 20 

April 

2022 

FSPMI 

Sumatra Utara 

Buka Posko 

Pengaduan 

THR 

Negative Mata Bangsa Elemen buruh dari Dewan Pimpinan Wilayah 

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi 

Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumatra Utara) telah 

mengumumkan resmi membuka Posko Pengaduan 

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 

Idul Fitri kepada seluruh pekerja/ buruh di wilayah 

Sumatera Utara. Berkaitan dengan hal tersebut, 

Ketua FSPMI Sumatra Utara Willy Agus Utomo juga 

mengimbau kepada seluruh perusahaan yang ada 

di Sumatera Utara dapat patuh sesuai Permenaker 

06 Tahun 2016 tentang THR, ia berharap juga THR 

kepada buruh diberikan paling lama 1 Minggu 

http://indotipikor.com/indotipikor-com-wapres-ri-terima-persekutuan-gereja-gereja-papua-sepakat-wariskan-pembangunan-kesejahteraan-yang-berkelanjutan
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Sebelum hari lebaran bagi pekerja/buruh yang 

merayakannya. "Kalau bisa sebenarnya dua Minggu 

sebelum hari raya, tapi maksimal kami toleransi 

sampai seminggu sebelum lebaran, semoga 

pengusaha di Sumatra Utara patuh,' kata Willy Agus 

Utomo didampingi sekretarisnya Tony Rickson 

Silalahi kepada Wartawan di Medan, Rabu 

(20/04/2022). Lebih lanjut Willy menyampaikan, 

Posko Pengaduan THR ini juga akan bekerja sama 

dengan Dinas Tenaga Kerja Sumatra Utara 

(Disnaker Sumatra Utara) yang nantinya diharapkan 

dapat turun ke perusahaan yang dilaporkan 

bermasalah terhadap pembayaran THR. 

58. 20 

April 

2022 

INDOTIPIKOR.

COM/WAPRES 

RI. Terima 

Pengurus 

PGGP, Wapres 

Minta Gereja 

Dukung 

Sinkronisasi 

Program-

Program 

Percepatan 

Pembangunan 

Kesejahteraan 

Papua dan 

Papua Barat. 

Positive Indotipikor.com Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai 

pihak, salah satunya Persekutuan Gereja-Gereja di 

Papua (PGGP) yang keberadaannya dekat dengan 

masyarakat. Satu paling penting itu adalah 

kehadiran gereja," tegas Wakil Presiden (Wapres) 

K.H. Ma'ruf Amin saat menerima audiensi Badan 

Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Papua 

(PGGP) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara 

Nomor 15, Jakarta, Rabu (20/04/2022). Lebih lanjut 

Wapres menyampaikan, di tengah pluralisme yang 

ada, PGGP yang terdiri dari pemuka agama Kristen 

Protestan dan Kristen Katolik diharapkan dapat 

menjadi penyebar pesan damai di tanah Papua dan 

menjadi mediator apabila terjadi gesekan di 

masyarakat. Sebelumnya, Ketua PGGP Papua Barat 

Sherly Parinussa, mengungkapkan optimisme dan 

dukungannya terhadap program yang dirancang 

oleh pemerintah dalam upaya percepatan 

pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua 

Barat. 

59. 20 

April 

2022 

Besaran THR 

2022 di Jawa 

Barat dan Cara 

Menghitung 

Tunjangan Hari 

Raya 

Positive Ayo Bandung Jadwal dan besaran THR 2022 atau Tunjangan Hari 

Raya keagamaan telah diatur dalam Surat Edaran 

(SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022. Lantas, bagaimana cara 

menghitung besaran THR 2022 yang aka diterima 

oleh pekerja/buruh di Jawa Barat?. Adapun besaran 

THR 2022 berbeda dengan pembayaran gaji, namun 

upah tiap bulan pekerja menjadi acuan pokok 

besaran THR yang akan diterima. Dalam SE 

Menaker di atas, disebutkan besaran THR yang 

diterima oleh tiap pekerja tidak sama. Hal itu 
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disesuaikan dengan status dan jumlah gaji. : Teks 

Ceramah Kultum dan Kuliah Subuh Tentang 

Sedekah di Bulan Ramadhan. 

60. 20 

April 

2022 

Disnakermobd

uk Aceh 

Siapkan Posko 

Pengaduan 

THR di 23 

Kabupaten/Kot

a 

Negative Rrinews Aceh Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (Jamsostek) Dinas Tenaga Kerja dan 

Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, Ferdy 

Armansyah memastikan posko sudah terbentuk di 

23 kabupaten/kota, dan siap menerima pengaduan. 

Pernyataan tersebut disampaikan dalam dialog 

interaktif yang disiarkan programa 1 dan kanal 

youtube RRI Banda Aceh, Rabu (20/4). Ketua 

Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja 

Metal Indonesia- Konfederasi Serikat Pekerja 

Indonesia (FSPMI-KSPI) Provinsi Aceh, Habibi Inseun 

menegaskan, akan mengawal dan memperjuangkan 

pemenuhan hak bagi pekerja swasta maupun 

intansi pemerintah seperti tenaga kontrak. 

Sementara itu, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(APINDO) Aceh Ramli mengajak pelaku usaha untuk 

memberikan hak THR, dan jika ada permasalahan 

segera disampaikan untuk dicarikan solusi terbaik 

agar tidak ada yang dirugikan. 

61. 20 

April 

2022 

Disnakertrans 

Provinsi Buka 

Posko 

Pengaduan 

THR Pekerja 

Negative Radar Bengkulu Posko Pengaduan Disnakertrans Provinsi Bengkulu. 

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. 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 0812 7200 

1101. Posko ini bertujuan untuk mengawal 

pelaksanaan pembayaran THR Lebaran di 

perusahaan agar sesuai dengan ketentuan. 

62. 20 

April 

2022 

Memperbaiki 

Kualitas 

Tenaga Kerja 

Indonesia 

Positive Times Indonesia Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja Indonesia. 

Memperbaiki pendidikan menjadi kunci penting 

dalam memperbaiki kualitas tenaga kerja 

Indonesia. Namun pendidikan adalah satu-satunya 

investasi yang mampu meningkatkan kualitas 

tenaga kerja Indonesia di masa depan. Indonesia 
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dikenal sebagai negara dengan berbagai kekayaan 

alam yang melimpah. 

63. 20 

April 

2022 

3 Program 

Bantuan 

Pemerintah di 

2022 Bagi 

Peserta BPJS 

Ketenagakerja

an, Apa Saja? - 

Ayo Indonesia 

Positive Ayoindonesia.com Di 2022 ini, pemerintah mengeluarkan dua bantuan 

tunai lainnya selain Bantuan Subsidi Upah 2022. 

Akan ada tiga bantuan dari pemerintah kepada 

peserta BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2022 ini. 

BSU menyasar pekerja/buruh yang terdampak 

COVID-19, serta memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, 

atau jika daerah tersebut upah minimum nya lebih 

dari Rp3,5 juta maka menggunakan batasan upah 

minimum yang berlaku. Kabarnya Bantuan Subsidi 

Upah 2022 ini akan cair sebelum dan menjelang 

Idul Fitri. 

64. 20 

April 

2022 

Kapan THR 

Karyawan 

Swasta Cair? 

Simak 

Informasi 

Lengkap dan 

Bocoran dari 

Kemnaker 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Ibu Menteri sudah menegaskan bahwa THR tidak 

boleh dicicil, harus dibayar kontan," ucap 

Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja 

Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker, Sri 

Astuti. Apabila masih terdapat perusahaan yang 

menyatakan tidak mampu membayarkan THR, 

tegas Kemnaker, terdapat perlakuan khusus dari 

pengawas ketenagakerjaan. Kapan THR cair untuk 

karyawan swasta? Diketahui, tidak hanya PNS, TNI, 

Polri, dan pensiunan yang mendapatkan THR tahun 

2022 ini. 

65. 20 

April 

2022 

Pemkot 

Kupang Minta 

Pengusaha 

Segera Bayar 

THR ke 

Karyawannya 

Neutral Tribun News Kupang Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kota 

Kupang meminta kepada semua pengusaha atau 

pemberi kerja, untuk membayarkan Tunjangan Hari 

Raya (THR) kepada pekerja masing-masing. Kepala 

Dinas Nakertrans Kota Kupang, Thomas Dagang, 

mengatakan, dalam minggu ini, tim dari Dinas 

Nakertrans bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Kupang bersama para asisten akan turun ke 

beberapa perusahaan untuk meninjau, apakah 

pembayaran THR sudah diproses. "Kita akan turun, 

menanyakan secara langsung apakah pembayaran 

THR untuk para pekerja sudah dibayarkan atau 

belum, karena sesuai ketentuan, 7 hari sebelum 

hari raya sudah harus dibayarkan oleh pemberi 

kerja kepada tenaga kerja," katanya, Senin 18 April 

2022. Thomas Dagang menjelaskan, sesuai dengan 

Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan, 
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pembayaran THR Tahun 2022, wajib dibayarkan full 

atau satu kali besaran gaji selama satu bulan. 

66. 20 

April 

2022 

Serikat Pekerja 

Citibank NA 

Indonesia 

Desak 

Manajemen 

Laksanakan 

PKB Atas Aksi 

Korporasi 

Citibank 

Negative Progresnews.info Sebanyak 250 Karyawan/karyawati Citibank NA 

Indonesia dari berbagai unit, melakukan aksi unjuk 

rasa menyingkapi aksi korporasi penjualan Unit 

Consumer Bussiness Citibank ke PT. Bank UOB 

Indonesia. Dalam orasinya, ketua Umum Serikat 

Pekerja (SP) Citibank, Zul Hinsaf, mengatakan 

bahwa Serikat Pekerja Citibank NA Indonesia tidak 

berkeberatan dan sangat menghormati terhadap 

proses penjualan unit bisnis consumer Banking dan 

karyawan bersedia untuk dialihkan ketempat yang 

baru. Namun, sebelum proses tersebut dilakukan, 

Citibank NA Indonesia harus menjalankan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana yang 

disepakati yaitu PKB dengan benar untuk 1700 

karyawan yang terdampak. Zul Hinsaf juga 

menegaskan bahwa karena Citibank NA Indonesia 

adalah Bank Asing yang beroperasi di wilayah 

hukum Indonesia, maka Citibank NA Indonesia 

harus menjalankan ketentuan Perundang undangan 

yang berlaku, dalam hal ini Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) khususnya perjanjian yang 

mengatur, manakala terjadi penutupan unit bisnis 

tertentu sebagaimana yang disepakati. 

67. 20 

April 

2022 

Disnakertrans 

Kalimantan 

Tengah 

Ingatkan 

Kewajiban 

Bayar THR 

Maksimal 7 

Hari Sebelum 

Hari Raya 

Neutral Borneonews Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kalimantan Tengah (Kalimantan 

Tengah) mengingatkan kewajiban perusahaan 

memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 

untuk pekerja. THR maksimal harus dibayarkan 

kepada karyawan maksimal seminggu atau 7 hari 

sebelum hari raya, jika memang terjadi 

keterlambatan pembayaran perusahaan dapat 

dikenakan sanksi. "Pengusaha wajib memberikan 

THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah 

mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus 

menerus atau lebih sesuai Permenaker Nomor 6 

Tahun 2016 tentang THR bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan yang tertuang Pasal 2 ayat (1)," sebut 

Plt Kepala Disnakertrans Kalimantan Tengah, Farid 

Wajdi baru baru ini. Farid menjelaskan kewajiban 

pembayaran THR maksimal seminggu sebelum hari 

raya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

http://progresnews.info/2022/04/20/serikat-pekerja-citibank-na-indonesia-desak-manajemen-laksanakan-pkb-aksi-korporasi-citibank
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http://progresnews.info/2022/04/20/serikat-pekerja-citibank-na-indonesia-desak-manajemen-laksanakan-pkb-aksi-korporasi-citibank
http://progresnews.info/2022/04/20/serikat-pekerja-citibank-na-indonesia-desak-manajemen-laksanakan-pkb-aksi-korporasi-citibank
http://www.borneonews.co.id/berita/261443-disnakertrans-kalteng-ingatkan-kewajiban-bayar-thr-maksimal-7-hari-sebelum-hari-raya
http://www.borneonews.co.id/berita/261443-disnakertrans-kalteng-ingatkan-kewajiban-bayar-thr-maksimal-7-hari-sebelum-hari-raya
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36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Pemberian 

THR Keagamaan. 

68. 20 

April 

2022 

Disnaker 

Mataram 

Siapkan Posko 

Pengaduan 

THR Pekerja 

Negative Indonesiatoday.co.id Disnaker Mataram juga menyiapkan layanan 

pengaduan online melalui email dan WhatsApp 

bagi para pekerja terkait dengan pembayaran THR 

atau hak-hak lain yang tidak dibayarkan sesuai 

ketentuan. "Pekerja yang tidak mendapatkan THR 

hingga batas maksimal H-7 Idul Fitri, bisa langsung 

datang ke posko di kantor kami di Jalan Gajah 

Mada, Jempong," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Kota Mataram, Rudi Suryawan, di 

Mataram, Rabu, 20 April 2022. Layanan pengaduan 

online bagi pekerja disiapkan melalui email 

disnakermataram@gmail.com, bisa juga melalui 

WhatsApp 08113802491/081807388081, serta 

layanan telepon 0370 7504440. Baca: Kondisi 

Ekonomi Pulih, Menaker Pastikan Pengusaha Bakal 

Bayar THR. 

69. 20 

April 

2022 

Soal THR 

Karyawan, 

Komisi IV 

DPRD Kota 

Kupang Angkat 

Bicara 

Neutral Tribun News Kupang Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang, Ricard Odja 

mengatakan, para pelaku usaha atau perusahaan 

yang memberikan kerja kepada tenaga kerja 

haruslah sadar akan kewajiban mereka untuk 

memberikan THR kepada karyawan mereka yang 

merupakan hak tenaga kerja. Seperti diketahui, 

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kota 

Kupang meminta kepada semua pengusaha atau 

pemberi kerja, untuk membayarkan Tunjangan Hari 

Raya (THR) kepada pekerja masing-masing. Kepala 

Dinas Nakertrans Kota Kupang, Thomas Dagang, 

mengatakan, dalam minggu ini, tim dari Dinas 

Nakertrans bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Kupang bersama para asisten akan turun ke 

beberapa perusahaan untuk meninjau, apakah 

pembayaran THR sudah diproses. Politisi Partai 

Gerindra ini meminta agar Pemerintah Kota Kupang 

melakukan pengawasan secara baik dan 

memastikan tenaga kerja mendapatkan hak mereka 

secara penuh, tanpa ada pemotongan atau dicicil 

sesuai dengan regulasi dan ketentuan dari 

Kementerian. 
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70. 20 

April 

2022 

Disnaker 

Kudus buka 

posko 

pengaduan 

THR 

Negative Antara Jateng Ia mengungkapkan Disnaker Kudus sifatnya hanya 

memfasilitasi pekerja untuk mendapatkan haknya. 

Pada Tahun 2021, kata dia, Disnaker Kudus juga 

membuka posko pengaduan, namun tidak ada 

pengaduan dari pekerja. Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan posko 

pengaduan dan keluhan pekerja terkait 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 

2022. Silakan melapor ketika ada masalah soal 

pembagian THR di Kudus, bisa datang langsung ke 

kantor atau melalui nomor telepon 

0895400000070," kata Kabid Hubungan Industrial 

dan Perselisihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kudus Agus Juanto di Kudus, Rabu. 

71. 20 

April 

2022 

Jadwal Cuti 

Bersama Libur 

Lebaran Idul 

Fitri 2022 1443 

Hijriah, Resmi 

dari 

Pemerintah - 

Galamedia 

News 

Positive Galamedia Jadwal cuti bersama libur lebaran Idul Fitri 2022 

1443 Hijriah ini merupakan pengumuman resmi 

dari Pemerintah. Seperti diketahui, Pemerintah 

memutuskan jadwal cuti bersama libur lebaran Idul 

Fitri 2022 1443 Hijriah itu berdasarkan Surat 

Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Pemerintah 

menetapkan kebijakan cuti bersama Lebaran Idul 

Fitri 2022 yakni pada tanggal 29 april 2022 dan 4, 5, 

6 Mei 2022. Di bawah ini adalah penjelasan terkait 

jadwal cuti bersama libur lebaran Idul Fitri 2022 

1443 Hijriah. 

72. 20 

April 

2022 

Ini Jadwal 

Operasional 

Bank Indonesia 

Selama 

Lebaran 2022 

Neutral Detik Bank Indonesia (BI) mengumumkan jadwal 

operasional dalam rangka Lebaran Idul Fitri 1443 H 

tahun 2022. Kegiatan Operasional Sistem Kliring 

Nasional Bank Indonesia (SKNBI), seluruh 

layanannya akan ditiadakan mulai mulai Jumat 

(29/4) sampai dengan Jumat (6/5). Kegiatan 

Operasional Bank Indonesia Fast Payment (BI-

FAST), akan dilaksanakan sesuai jadwal yang 

berlaku, yakni beroperasi 24 jam 7 hari. Jadwal 

tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, 

dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 

73. 20 

April 

2022 

Disnaker 

Kudus buka 

posko 

pengaduan 

Negative Antara Jateng Ia mengungkapkan Disnaker Kudus sifatnya hanya 

memfasilitasi pekerja untuk mendapatkan haknya. 

Pada Tahun 2021, kata dia, Disnaker Kudus juga 

membuka posko pengaduan, namun tidak ada 
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pekerja terkait 

THR 

pengaduan dari pekerja. Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan posko 

pengaduan dan keluhan pekerja terkait 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 

2022. Silakan melapor ketika ada masalah soal 

pembagian THR di Kudus, bisa datang langsung ke 

kantor atau melalui nomor telepon 

0895400000070," kata Kabid Hubungan Industrial 

dan Perselisihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kudus Agus Juanto di Kudus, Rabu. 

74. 20 

April 

2022 

Ketua Fraksi 

PDIP DPRD 

Minut, Vonny 

Rumimpunu 

Desak 

Perusahaan 

Segera Bayar 

THR 

Neutral Fajar Manado Menurut VAR pembayaran THR merupakan suatu 

kewajiban bagi perusahaan yang harus dibayarkan 

kepada karyawan sebagaimana yang 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 atau 

Buruh di Perusahaan. Politisi PDIP ini juga 

mengingatkan kepada instansi tekait untuk proaktif 

dalam memantau penyaluran THR disejumlah 

perusahaan yanga ada di Minahasa Utara guna 

meminimalisir adanya perusahaan nakal yang 

enggan memberikan hak para karyawan. Sebagai 

wakil rakyat ia bersama fraksi PDIP akan ikut 

memantau dan mengawal pemberian THR sebagai 

bentuk tanggung jawab moral kepada pekerja 

khususnya karyawan muslim yang sebentar lagi 

akan merayakan lebaran. "Kami mendesak seluruh 

perusahaan yang ada di Minahasa Utara agar 

segera merealisasikan pembayaran THR paling 

lambat H- 7 atau satu minggu sebelum lebaran. 

75. 20 

April 

2022 

DPPTK Ngawi 

Buka Posko 

Pengaduan 

Pembayaran 

THR, Begini 

Cara Aksesnya 

Negative Jatim Times Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Ngawi membuka posko pengaduan 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) karyawan. 

Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, Yusuf Rosyadi saat 

ditemui mengatakan bahwa posko pengaduan 

untuk membantu penyelesaian perselisihan terkait 

permasalahan pembayaran THR antara owner 

dengan karyawan. Lebih lanjut Kepala Dinas 

Perdagangan Perindustrian Dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Ngawi menjelaskan, posko pengaduan 

http://jateng.antaranews.com/berita/444757/disnaker-kudus-buka-posko-pengaduan-pekerja-terkait-thr
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http://jatimtimes.com/baca/264799/20220420/162300/dpptk-ngawi-buka-posko-pengaduan-pembayaran-thr-begini-cara-aksesnya
http://jatimtimes.com/baca/264799/20220420/162300/dpptk-ngawi-buka-posko-pengaduan-pembayaran-thr-begini-cara-aksesnya
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THR telah dibuka sejak 18 April dan akan ditutup 

pada 30 April 2022. "Posko pengaduan THR 2022 ini 

menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah 

untuk memfasilitasi agar pekerja mendapat 

menerima haknya yaitu THR sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku," katanya. 

76. 20 

April 

2022 

Kriteria 

Karyawan 

Tidak Dapat 

THR 2022, 

Simak Baik-

baik Agar 

Tidak Salah 

Paham 

Positive Suara.com Demikian itu informasi terkait dengan kriteria 

karyawan tidak dapat THR 2022. Apakah ada 

kriteria karyawan tidak dapat THR 2022? Hari raya 

Idul Fitri 2022 sebentar lagi tiba dan topik yang 

semakin hangat dibicarakan adalah pencairan THR. 

Untuk itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman, 

silahkan baca kriteria karyawan tidak dapat THR 

2022. 

77. 20 

April 

2022 

KEMNAKER 

Buka Posko 

Aduan & 

Konsultasi 

Masalah THR, 

Bisa Lewat 

WhatsApp 

atau Website 

Neutral Tribunstyle.com Kementerian Ketenagakerjaan buka posko aduan 

dan konsultasi masalah THR, bisa lewat WhatsApp 

atau Website. Posko THR ini dapat diakses secara 

online lewat poskothr.kemnaker.go.id. Selain itu, 

masyarakat juga dapat lapor masalah THR melalui 

WhatsApp di nomor 0811 9521 150 atau 0811 9521 

151. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

membuka Posko THR untuk melayani konsultasi 

atau laporan terkait masalah Tunjangan Hari Raya 

(THR). 1. Ketikkan nomor telepon Posko THR (0811 

9521 150 atau 0811 9521 151) pada menu dial 

ponsel Anda. 

78. 20 

April 

2022 

Jadwal 

Pencairan BLT 

Subsidi Gaji, Ini 

Tanda-Tanda 

BSU Rp1 Juta 

Masuk 

Rekening 

Positive Onews.me JAKARTA- Jadwal pencairan BLT subsidi gaji atau 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta menarik 

untuk diketahui. BLT subsidi gaji Rp1 juta siap 

disalurkan untuk 8,8 juta pekerja dengan total 

anggaran Rp8,8 triliun. Target penyaluran BLT 

subsidi gaji Rp1 juta pada bulan ini atau sebelum 

Lebaran. Yang pasti kata Anwar, jika data penerima 

BLT subsidi gaji sudah rampung, maka BLT subsidi 

gaji Rp1 juta siap disalurkan. 

79. 20 

April 

2022 

Disnaker Kota 

Bogor Buka 

Posko 

Pengaduan 

THR 2022 

Negative Bogor Today TODAY.COM, BOGOR Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kota Bogor membentuk Pos Komando Satuan Tugas 

(Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayananan 

Konsultasi Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 

Tahun 2022 di Kantor Disnaker, Jalan Semeru No 

33, Kota Bogor. Kepala Disnaker Kota Bogor, Elia 

Buntang mengatakan, posko itu sebagai antisipasi 

timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran 

http://www.suara.com/news/2022/04/20/162211/kriteria-karyawan-tidak-dapat-thr-2022-simak-baik-baik-agar-tidak-salah-paham
http://www.suara.com/news/2022/04/20/162211/kriteria-karyawan-tidak-dapat-thr-2022-simak-baik-baik-agar-tidak-salah-paham
http://www.suara.com/news/2022/04/20/162211/kriteria-karyawan-tidak-dapat-thr-2022-simak-baik-baik-agar-tidak-salah-paham
http://www.suara.com/news/2022/04/20/162211/kriteria-karyawan-tidak-dapat-thr-2022-simak-baik-baik-agar-tidak-salah-paham
http://www.suara.com/news/2022/04/20/162211/kriteria-karyawan-tidak-dapat-thr-2022-simak-baik-baik-agar-tidak-salah-paham
http://www.suara.com/news/2022/04/20/162211/kriteria-karyawan-tidak-dapat-thr-2022-simak-baik-baik-agar-tidak-salah-paham
http://www.suara.com/news/2022/04/20/162211/kriteria-karyawan-tidak-dapat-thr-2022-simak-baik-baik-agar-tidak-salah-paham
http://www.suara.com/news/2022/04/20/162211/kriteria-karyawan-tidak-dapat-thr-2022-simak-baik-baik-agar-tidak-salah-paham
http://style.tribunnews.com/2022/04/20/kemnaker-buka-posko-aduan-konsultasi-masalah-thr-bisa-lewat-whatsapp-atau-website
http://style.tribunnews.com/2022/04/20/kemnaker-buka-posko-aduan-konsultasi-masalah-thr-bisa-lewat-whatsapp-atau-website
http://style.tribunnews.com/2022/04/20/kemnaker-buka-posko-aduan-konsultasi-masalah-thr-bisa-lewat-whatsapp-atau-website
http://style.tribunnews.com/2022/04/20/kemnaker-buka-posko-aduan-konsultasi-masalah-thr-bisa-lewat-whatsapp-atau-website
http://style.tribunnews.com/2022/04/20/kemnaker-buka-posko-aduan-konsultasi-masalah-thr-bisa-lewat-whatsapp-atau-website
http://style.tribunnews.com/2022/04/20/kemnaker-buka-posko-aduan-konsultasi-masalah-thr-bisa-lewat-whatsapp-atau-website
http://style.tribunnews.com/2022/04/20/kemnaker-buka-posko-aduan-konsultasi-masalah-thr-bisa-lewat-whatsapp-atau-website
http://style.tribunnews.com/2022/04/20/kemnaker-buka-posko-aduan-konsultasi-masalah-thr-bisa-lewat-whatsapp-atau-website
http://onews.me/jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji-ini-tanda-tanda-bsu-rp1-juta-masuk-rekening-64665.html
http://onews.me/jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji-ini-tanda-tanda-bsu-rp1-juta-masuk-rekening-64665.html
http://onews.me/jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji-ini-tanda-tanda-bsu-rp1-juta-masuk-rekening-64665.html
http://onews.me/jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji-ini-tanda-tanda-bsu-rp1-juta-masuk-rekening-64665.html
http://onews.me/jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji-ini-tanda-tanda-bsu-rp1-juta-masuk-rekening-64665.html
http://onews.me/jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji-ini-tanda-tanda-bsu-rp1-juta-masuk-rekening-64665.html
http://onews.me/jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji-ini-tanda-tanda-bsu-rp1-juta-masuk-rekening-64665.html
http://bogor-today.com/2022/04/20/disnaker
http://bogor-today.com/2022/04/20/disnaker
http://bogor-today.com/2022/04/20/disnaker
http://bogor-today.com/2022/04/20/disnaker
http://bogor-today.com/2022/04/20/disnaker
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THR bagi karyawan perusahaan. Berdasarkan PP 

36/2021 tentang Pengupahan juncto Permenaker 

6/2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja Buruh 

di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan 

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Iapun 

menjelaskan, THR diberikan kepada pekerja atau 

buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan 

secara terus menerus atau lebih. 

80. 20 

April 

2022 

Nekat Cicil 

THR, Sepuluh 

Perusahaan 

Kena Semprot 

Disnakertrans 

DIY 

Negative Suara.com Sepuluh perusahaan di DIY kena semprot Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans) DIY. 

Arya menyebutkan, Disnakertrans DIY menyediakan 

posko aduan secara online tahun ini. Pekerja atau 

buruh dan masyarakat yang ingin mengadukan 

masalah THR mereka bisa membuka aplikasi 

Sasadhara di laman Disnakertrans DIY. Sebab 

mereka lalai dalam memberikan Tunjangan Hari 

Raya (THR) pada karyawannya untuk Lebaran 2022 

ini. 

81. 20 

April 

2022 

Sepekan 

Menjelang 

Hari Raya, 

Perusahaan di 

Kota Bogor 

Harus Sudah 

Cairkan THR 

Neutral Tribun News Bogor Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas 

Tenaga Kerja ( ) Kota Bogor tegaskan perusahaan 

harus memberikan Tunjangan Hari Raya ( ) 

keagamaan paling lambat sepekan sebelum hari 

raya atau 25 April 2022. "Pembayaran itu paling 

lambat tanggal 25 April 2022," tulis Kepala Kota 

Bogor, dalam keterangan tertulis kepada 

TribunnewsBogor.com, Rabu (20/4/2022). Meski 

begitu, untuk mengantisipasi hal yang tidak 

diinginkan dalam pelaksanaan pembayaran, Kota 

Bogor membentuk Pos Komando Satuan Tugas 

Ketenagakerjaan Pelayananan Konsultasi 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2022. Posko 

Satgas ini terintegrasi melalui website 

https://bogorkerja kotabogor.go.id dan 

https://poskothr.kemnaker.go.id. "Tentu kita 

membuat posko layanan di kantor disnaker yang 

sistemnya terintegrasi dengan website tentunya," 

tandasnya. 

82. 20 

April 

2022 

Fraksi Golkar 

Surabaya 

Minta 

Pengusaha 

Berikan THR 

Positive Berita Jatim Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Arif 

Fathoni meminta kepada pengusaha, baik besar 

maupun kecil di Kota Pahlawan untuk memberikan 

hak karyawan berupa tunjangan hari raya (THR) 

secara penuh, tepat waktu dan sesuai ketentuan. 

"Atas nama Fraksi Golkar, kami meminta seluruh 

http://jogja.suara.com/read/2022/04/20/163630/nekat-cicil-thr-sepuluh-perusahaan-kena-semprot-disnakertrans-diy
http://jogja.suara.com/read/2022/04/20/163630/nekat-cicil-thr-sepuluh-perusahaan-kena-semprot-disnakertrans-diy
http://jogja.suara.com/read/2022/04/20/163630/nekat-cicil-thr-sepuluh-perusahaan-kena-semprot-disnakertrans-diy
http://jogja.suara.com/read/2022/04/20/163630/nekat-cicil-thr-sepuluh-perusahaan-kena-semprot-disnakertrans-diy
http://jogja.suara.com/read/2022/04/20/163630/nekat-cicil-thr-sepuluh-perusahaan-kena-semprot-disnakertrans-diy
http://jogja.suara.com/read/2022/04/20/163630/nekat-cicil-thr-sepuluh-perusahaan-kena-semprot-disnakertrans-diy
http://bogor.tribunnews.com/2022/04/20/sepekan-menjelang-hari-raya-perusahaan-di-kota-bogor-harus-sudah-cairkan-thr
http://bogor.tribunnews.com/2022/04/20/sepekan-menjelang-hari-raya-perusahaan-di-kota-bogor-harus-sudah-cairkan-thr
http://bogor.tribunnews.com/2022/04/20/sepekan-menjelang-hari-raya-perusahaan-di-kota-bogor-harus-sudah-cairkan-thr
http://bogor.tribunnews.com/2022/04/20/sepekan-menjelang-hari-raya-perusahaan-di-kota-bogor-harus-sudah-cairkan-thr
http://bogor.tribunnews.com/2022/04/20/sepekan-menjelang-hari-raya-perusahaan-di-kota-bogor-harus-sudah-cairkan-thr
http://bogor.tribunnews.com/2022/04/20/sepekan-menjelang-hari-raya-perusahaan-di-kota-bogor-harus-sudah-cairkan-thr
http://bogor.tribunnews.com/2022/04/20/sepekan-menjelang-hari-raya-perusahaan-di-kota-bogor-harus-sudah-cairkan-thr
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/fraksi-golkar-surabaya-minta-pengusaha-berikan-thr-sesuai-ketentuan
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/fraksi-golkar-surabaya-minta-pengusaha-berikan-thr-sesuai-ketentuan
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/fraksi-golkar-surabaya-minta-pengusaha-berikan-thr-sesuai-ketentuan
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/fraksi-golkar-surabaya-minta-pengusaha-berikan-thr-sesuai-ketentuan
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/fraksi-golkar-surabaya-minta-pengusaha-berikan-thr-sesuai-ketentuan
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Sesuai 

Ketentuan 

pengusaha di Surabaya memberikan THR secara 

penuh atau tanpa dicicil," kata Thoni sapaan 

akrabnya di DPRD Surabaya, Rabu (20/4/2022),. 

Selain itu, lanjutnya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kota Surabaya juga harus pro aktif dengan 

membuat posko pengaduan THR bagi karyawan 

atau pekerja yang belum diberikan haknya berupa 

THR dari perusahaan tempatnya bekerja. Apalagi 

perputaran bisnis RHU semenjak dibuka kembali 

saat Surabaya masuk PPKM Level 2 sudah cukup 

bagus. 

83. 20 

April 

2022 

500 Calon 

Pekerja Migran 

Indonesia Se-

Jawa Tengah 

dan DIY 

Dipersiapkan 

BP2MI 

Berangkat ke 

Korea Selatan 

Neutral Tribun News Jateng Para pesertanya yakni para Calon Pekerja Migran 

Indonesia (CPMI) se-Jawa Tengah dan DIY yang 

tengah mengikuti masa persiapan sebelum 

diberangkatkan dan bekerja ke Korea Selatan. 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) kembali menyelenggarakan preliminary G 

to G Korea di Hotel Amanda Hills Bandungan, 

Kabupaten Semarang pada Selasa (19/4/2022) 

siang. Saya nanti bekerja di manufaktur mi ramen," 

ujarnya ketika ditemui Tribunjateng.com. Menurut 

penuturan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, minat 

masyarakat Indonesia yang hendak bekerja ke 

Korea Selatan cukup tinggi. Terkait terhambatnya 

proses penempatan selama pandemi Covid-19 

selama dua tahun terakhir, Benny mengatakan 

BP2MI telah menargetkan tahun 2022 ini sebagai 

tahun penempatan, mengingat kondisi yang kian 

kondusif untuk kembali melakukan penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

84. 20 

April 

2022 

Kota 

Tangerang 

Buka Posko 

THR Lebaran 

2022 

Neutral Tempo.co Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas 

Ketenagakerjaan (Disnaker) membuka Pos 

Komando Tunjangan Hari Raya atau Posko THR 

yang beralamat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan, 

lantai 2 Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Cikokol, 

Kota Tangerang. Kepala Disnaker Kota Tangerang 

Ujang Hendra mengatakan, pembentukan Posko 

THR ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 

tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan 

tahun 2022. "Pembukaan Posko THR ini dua minggu 

sebelum hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri," kata 

Ujang di Tangerang Rabu 20 April 2022. Posko 

dibuka saban Senin-Jumat, pukul 08.00-15.00 WIB. 

http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/fraksi-golkar-surabaya-minta-pengusaha-berikan-thr-sesuai-ketentuan
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/fraksi-golkar-surabaya-minta-pengusaha-berikan-thr-sesuai-ketentuan
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/20/500-calon-pekerja-migran-indonesia-se-jateng-dan-diy-dipersiapkan-bp2mi-berangkat-ke-korea-selatan
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/20/500-calon-pekerja-migran-indonesia-se-jateng-dan-diy-dipersiapkan-bp2mi-berangkat-ke-korea-selatan
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/20/500-calon-pekerja-migran-indonesia-se-jateng-dan-diy-dipersiapkan-bp2mi-berangkat-ke-korea-selatan
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/20/500-calon-pekerja-migran-indonesia-se-jateng-dan-diy-dipersiapkan-bp2mi-berangkat-ke-korea-selatan
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/20/500-calon-pekerja-migran-indonesia-se-jateng-dan-diy-dipersiapkan-bp2mi-berangkat-ke-korea-selatan
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/20/500-calon-pekerja-migran-indonesia-se-jateng-dan-diy-dipersiapkan-bp2mi-berangkat-ke-korea-selatan
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/20/500-calon-pekerja-migran-indonesia-se-jateng-dan-diy-dipersiapkan-bp2mi-berangkat-ke-korea-selatan
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/20/500-calon-pekerja-migran-indonesia-se-jateng-dan-diy-dipersiapkan-bp2mi-berangkat-ke-korea-selatan
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/20/500-calon-pekerja-migran-indonesia-se-jateng-dan-diy-dipersiapkan-bp2mi-berangkat-ke-korea-selatan
http://metro.tempo.co/read/1584160/kota-tangerang-buka-posko-thr-lebaran-2022
http://metro.tempo.co/read/1584160/kota-tangerang-buka-posko-thr-lebaran-2022
http://metro.tempo.co/read/1584160/kota-tangerang-buka-posko-thr-lebaran-2022
http://metro.tempo.co/read/1584160/kota-tangerang-buka-posko-thr-lebaran-2022
http://metro.tempo.co/read/1584160/kota-tangerang-buka-posko-thr-lebaran-2022
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85. 20 

April 

2022 

Perusahaan 

Harus Bayar 

THR Paling 

Lambat H-7 

Negative Harian Momentum Tunjangan hari raya (THR) pekerja harus dibayarkan 

paling lambat H-7 atau tujuh hari sebelum lebaran 

Idul Fitri 1443 H. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tanggamus, A. 

Dasmi. Ketentuan itu sesuai dengan Surat Edaran 

(SE) Kemenaker M/1/HK.04/IV/2022. Dalam SE 

tersebut diatur tentang pemberian THR selambat-

lambatnya H-7 lebaran. Pembayaran THR tidak 

dicicil atau harus dibayarkan penuh, katanya, Rabu 

(20-4-2022). Lanjut Dasmi, THR diberikan kepada 

pekerja yang mempunyai masa kerja sebulan penuh 

berturut-turut baik itu untuk PKWT (perjanjian 

kerja waktu tertentu) atau PWTT (Perjanjian Kerja 

waktu tidak tertentu). 

86. 20 

April 

2022 

Bupati 

Pelalawan 

Terbitkan SE 

Pelaksanaan 

THR 

Keagaaman 

Bagi Pekerja/ 

Buruh di 

Perusahaan, 

Berikut 

Ketentuannya!

!! 

Neutral Riau Editor Bupati Pelalawan Provinsi Riau menerbitkan Surat 

Edaran (SE) nomor : 560/Disnaker/2022/60 tentang 

pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja/buruh di 

perusahaan tertanggal 18 April 2022 yang ditujukan 

kepasa selurih pimpinan perusahaan di Kabupaten 

Pelalawan. Dikatakan Amri Fuad, Dinas tenaga kerja 

Kabupaten Pelalawan telah membuka posko 

pelayanan pengaduan THR yang menerima laporan 

tentang masalah pembayaran THR. Dinas Tenaga 

Kerja Pelalawan bersedia memediasi untuk bisa 

menyelesaikan permasalahan pembayaran THR 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

disarankan untuk bisa diselesaikan oleh kedua 

belah pihak. Hal ini dibenarkan Tengku Amri Fuad 

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disknaker) kepada 

riaueditor.com, Rabu (20/4/2022). 

87. 20 

April 

2022 

Diperkirakan 

Ada 23 Juta 

Kendaraan 

Pribadi Mudik 

ke Arah Timur 

Neutral Kumparan "Ini juga untuk mengurai karena kurang lebih ada 

23 juta kendaraan pribadi dan 17 juta kendaraan 

roda dua yang akan mengarah ke wilayah timur 

sehingga tentunya perlu ada alternatif-alternatif di 

samping jalan tol, ada juga jalan arteri jalur selatan 

yang juga bisa digunakan," kata Sigit. Kapolri 

Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta agar pihak 

swasta memberikan fleksibilitas bagi karyawannya 

untuk cuti Lebaran. Hal ini agar mereka yang akan 

mudik memiliki lebih banyak pilihan waktu untuk 

berangkat. "Kita imbau kepada instansi-instansi 

khususnya instansi swasta untuk bisa mengatur 

waktu cuti bagi perusahaannya karena Kemenaker 

http://harianmomentum.com/read/40552/perusahaan-harus-bayar-thr-paling-lambat-h-7
http://harianmomentum.com/read/40552/perusahaan-harus-bayar-thr-paling-lambat-h-7
http://harianmomentum.com/read/40552/perusahaan-harus-bayar-thr-paling-lambat-h-7
http://harianmomentum.com/read/40552/perusahaan-harus-bayar-thr-paling-lambat-h-7
http://www.riaueditor.com/detail/Pemerintahan/bupati-pelalawan-terbitkan-se-pelaksanaan-thr-keagaaman-bagi-pekerja--buruh-di-perusahaan--berikut-ketentuannya---
http://www.riaueditor.com/detail/Pemerintahan/bupati-pelalawan-terbitkan-se-pelaksanaan-thr-keagaaman-bagi-pekerja--buruh-di-perusahaan--berikut-ketentuannya---
http://www.riaueditor.com/detail/Pemerintahan/bupati-pelalawan-terbitkan-se-pelaksanaan-thr-keagaaman-bagi-pekerja--buruh-di-perusahaan--berikut-ketentuannya---
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http://www.riaueditor.com/detail/Pemerintahan/bupati-pelalawan-terbitkan-se-pelaksanaan-thr-keagaaman-bagi-pekerja--buruh-di-perusahaan--berikut-ketentuannya---
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telah mengeluarkan peraturan untuk bisa mengatur 

cuti secara fleksibel," kata Sigit saat meninjau 

Stasiun Pasar Senen, Rabu "Sehingga harapan kita 

cuti bisa diberikan jauh-jauh hari misalkan mulai 

dari H-8. 

88. 20 

April 

2022 

Terima 

Pengurus 

PGPP, Ma'ruf 

Minta Gereja 

Dukung 

Percepatan 

Pembangunan 

Papua 

Positive Kumparan Hal itu disampaikan Ma'ruf saat menerima 

kunjungan pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di 

Papua (PGGP) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka 

Utara Jakarta, Rabu "Peran gereja di Papua sangat 

penting dalam menghadapi bagaimana 

membangun pembangunan yang berkelanjutan di 

Papua, membangun kedamaian, dan kesejahteraan. 

Sementara Ma'ruf didampingi oleh Menteri 

Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala 

Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar 

Sanusi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan 

Pembangunan Manusia dan Pemerataan 

Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, 

dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, 

Masykuri Abdillah, M. Imam Azis, serta Arif 

Rahman. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta 

dukungan dari gereja di Papua untuk 

menyampaikan pemikiran konstruktif mereka 

terkait tujuan pembangunan di Papua. Menurut 

Ma'ruf, hal itu penting mengingat untuk 

memastikan pembangunan dan kesejahteraan di 

Papua dapat terwujud dibutuhkan andil dari semua 

pihak. 

89. 20 

April 

2022 

Jadwal 

Pencairan BLT 

Subsidi Gaji, Ini 

Tanda-Tanda 

BSU Rp1 Juta 

Masuk 

Rekening 

Positive Okezone Jadwal pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta menarik untuk 

diketahui. Tanda-Tanda BLT Subsidi Gaji Cair. 

Tanda-Tanda BLT Subsidi Gaji Cair. BLT subsidi gaji 

Rp1 juta siap disalurkan untuk 8,8 juta pekerja 

dengan total anggaran Rp8,8 triliun. 

90. 20 

April 

2022 

Dinas Tenaga 

Kerja 

Purbalingga 

Jamin Jatah 

Cuti Pekerja 

Positive Radar Banyumas Termasuk pengaturan tata cara cuti bersama yang 

bisa disepakati juga oleh pekerja atau perwakilan 

pekerja," tutur Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Purbalingga, Bambang Widjonarko, 

kemarin. "Libur dan cuti bersama hari keagamaan 

seperti Ramadan-Lebaran, sudah ditindaklanjuti 

oleh Menteri Tenaga Kerja melalui surat edarannya. 

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

http://kumparan.com/kumparannews/terima-pengurus-pgpp-maruf-minta-gereja-dukung-percepatan-pembangunan-papua-1xv4NQko6MK
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Indonesia (KSPSI) Purbalingga, Mulyono 

mengatakan dalam surat edaran itu sudah jelas 

pengusaha wajib memberikan THR. Penetapan hari 

libur dan cuti bersama telah dilakukan pemerintah. 

91. 20 

April 

2022 

Kota Batu 

Bentuk Posko 

Pengaduan, 

Pembayaran 

THR 2022 Tak 

Boleh Lagi 

Dicicil 

Neutral Malang Voice Mekanisme pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan 2022 telah ditentukan melalui SE 

Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022. SE itu 

mengacu PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang 

Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 206 

tentang THR Keagamaan. Menindaklanjuti regulasi 

itu, Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso meminta 

kepada perusahaan pemberi kerja agar 

pembayaran THR diberikan tepat waktu dengan 

besaran penuh. Kabid Tenaga Kerja DPMPTSP-

Naker Kota Batu, Supriyanto menuturkan, pihaknya 

akan menyediakan posko pengaduan THR. Posko ini 

bagi pekerja yang bekerja di Kota Batu. 

92. 20 

April 

2022 

Login 

bsu.kemnaker.

go.id, Cek 

Penerima BSU 

2022 untuk 

Dapat BLT Gaji 

Subsidi Rp1 

Juta bagi 

Kategori Ini 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Segera login bsu.kemnaker.go.id, cek penerima BSU 

2022, untuk dapat BLT gaji subsidi Rp1 juta untuk 

pekerja kategori ini. Untuk bisa mendapatkan BLT 

gaji subsidi Rp1 juta ini, pekerja harus mengetahui 

bagaimana cara cek penerima BSU 2022 dengan 

login bsu.kemnaker.go.id. Bantuan BSU 2022 akan 

disalurkan oleh Pemerintah yang nantinya 

diberikan kepada pekerja atau buruh yang memiliki 

gaji atau upah di bawah Rp3 juta. Sebagaimana 

dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari 

Instagram Kemnaker dan website 

bsu.kemnaker.go.id, berikut ini cara cek penerima 

BSU 2022, untuk dapat BLT gaji subsidi Rp1 juta 

untuk pekerja kategori ini. Cara Cek nama Penerima 

BSU 2022:. 

93. 20 

April 

2022 

Tips Bijak 

Gunakan THR 

Biar Gak Cepat 

Bokek 

Positive Mata Indonesia Selain karena mendapat libur, juga karena ada THR 

bagi para pegawai. Kapan THR 2022 cair?. 

Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau kepada 

perusahaan untuk memberikan THR paling lambat 

tinuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, yaitu Senin 

25 April 2022. Mendapat THR kadang membuat kita 

kalap menggunakannya untuk berbelanja. 

94. 20 

April 

2022 

DPRD Bolmong 

Minta 

perusahaan 

Positive Detotabuan DETOTABUAN.COM, Bolmong- DPRD kabupaten 

Bolaang Mongondow (Bolmong) meminta 

perusahaan di daerah untuk membayarkan 

tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1443 hijriah 
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http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094304670/login-bsukemnakergoid-cek-penerima-bsu-2022-untuk-dapat-blt-gaji-subsidi-rp1-juta-bagi-kategori-ini
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Bayar THR 

tepat waktu 

tahun 2022, kepada karyawan dan pekerja dengan 

tepat waktu. "Saya harap perusahaan tepat waktu 

bayarkan hak karyawan dan pekerja sesuai 

ketentuan yang berlaku," kata Wakil Ketua DPRD 

Bolmong Sulhan Manggabarani, Rabu (20/4/ 2022). 

Sulhan mendorong pemerintah lewat dinas yang 

terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi bolmong untuk membuat posko 

pengaduan pembayaran THR, bagi karyawan yang 

merasa belum mendapatkan hak pembayaran THR 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia 

mengatakan tidak ada alasan bagi perusahaan 

untuk menunda atau tidak membayarkan THR 

karyawan pada tepat waktu. 

95. 20 

April 

2022 

Bupati Sutan 

Riska Ingatkan 

Perusahaan di 

Dharmasraya 

Soal 

Pembayaran 

THR 

Neutral Berita Minang Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan 

mengingatkan perusahaan agar membayar 

tunjangan hari raya (THR) paling lambat H-7 

lebaran. Imbaun bupati tersebut tertuang dalam 

Surat Edaran (SE) Bupati Dharmasraya Nomor 

560/107/Transnaker/2022 tentang pelaksanaan 

pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh di 

perusahaan. Secara resmi juga sudah dilakukan 

dalam berapa hari ini ke perusahaan-perusahaan," 

ujar Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

Dharmasraya, Kandam. Dalam Surat Edaran 

tersebut disampaikan beberapa poin penting dalam 

pemberian THR pekerja, diantaranya THR 

keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh 

hari sebelum Idul Fitri. 

96. 20 

April 

2022 

Terima 

Persekutuan 

Gereja-Gereja 

Papua, 

Sepakat 

Wariskan 

Pembangunan 

Kesejahteraan 

Yang 

Berkelanjutan 

Positive Nusakini.com Yang kita wariskan adalah pembangunan 

kesejahteraan yang berkelanjutan", ucap Wakil 

Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin dalam 

keterangan persnya usai menerima Badan Pengurus 

Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGPP) di 

Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka 

Utara No. 15 Jakarta Pusat, Rabu (20/04/2022). 

Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong 

kesejahteraan masyarakat Papua yang tertuang 

dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan 

di Papua. Kornelius Sutriyono, Bendahara PGPP 

Jalahan Sianturi, Persekutuan Gereja-Gereja dan 

Lembaga-Lembaga Injil Indonesia (PGLII) Pusat Max 

Fredrik Leatemia, serta Ketua Persekutuan Gereja-
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Gereja Se-Kota (PGGS) Jayapura Pdt. Peran gereja di 

Papua sangat penting dalam pembangunan 

berkelanjutan di Papua, membangun kedamaian, 

dan kesejahteraan", ujar Wapres. 

97. 20 

April 

2022 

Ketua DPD 

Golkar 

Sidoarjo Imbau 

Pengusaha 

Lakukan 

Pembayaran 

THR Sebelum 

H-7 

Neutral Kabar Jawa Timur ) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, 

Adam Rusydi, SP.d mengimbau agar para 

pengusaha di Kabupaten Sidoarjo membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) sebelum H-7 lebaran. 

Pihaknya juga akan turut memantau agar pekerja di 

Sidoarjo benar benar mendapatkan haknya untuk 

memperoleh THR. Termasuk akan memonitor 

posko pengaduan THR yang ada di Sidoarjo. Di 

Kabupaten Sidoarjo sendiri saat ini sudah membuka 

posko pengaduan pelaksanaan THR. 

98. 20 

April 

2022 

Duh! 40% 

Pengusaha 

Terancam 

Nggak Bisa 

Bayar THR 

Penuh 

Negative Cnbc Indonesia Fakta-fakta itu memberi gambaran akan terulang 

kembali sekitar 30-40% dari total perusahaan ada 

yang membayar THR dicicil atau membayar THR 

ngga penuh 100%," katanya kepada CNBC 

Indonesia, Rabu (20/4/22). Pemerintah mengimbau 

kepada kalangan pengusaha untuk membayarkan 

tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya 

secara penuh pada tahun ini, sejalan dengan mulai 

pulihnya industri di Tanah Air. "Catatan tahun lalu 

itu 50% lebih perusahaan bayar THR dicicil atau 

dibayar kurang dari 100%, ada yang bayar 75%, 

50%, ada juga 10%. Bahkan ditemui perusahaan di 

Tangerang memberi THR dalam bentuk sembako 

seharga Rp 200 ribu. 

99. 20 

April 

2022 

FSPMI 

Sumatra Utara 

Buka Posko 

Pengaduan 

THR 

Negative Analisa Daily Elemen buruh dari Dewan Pimpinan Wilayah 

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi 

Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumatra Utara) telah 

mengumumkan resmi membuka Posko Pengaduan 

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 

Idul Fitri kepada seluruh pekerja/ buruh di wilayah 

Sumatera Utara. Berkaitan dengan hal tersebut, 

Ketua FSPMI Sumatra Utara Willy Agus Utomo juga 

mengimbau kepada seluruh perusahaan yang ada 

di Sumatera Utara dapat patuh sesuai Permenaker 

06 Tahun 2016 tentang THR, ia berharap juga THR 

kepada buruh diberikan paling lama 1 Minggu 

Sebelum hari lebaran bagi pekerja/buruh yang 

merayakannya. "Kalau bisa sebenarnya dua Minggu 

sebelum hari raya, tapi maksimal kami toleransi 

sampai seminggu sebelum lebaran, semoga 
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pengusaha di Sumatra Utara patuh," kata Willy 

Agus Utomo didampingi sekretarisnya, Tony 

Rickson Silalahi, kepada Wartawan di Medan, Rabu 

(20/4). Lebih lanjut Willy menyampaikan, Posko 

Pengaduan THR ini juga akan bekerja sama dengan 

Dinas Tenaga Kerja Sumatra Utara (Disnaker 

Sumatra Utara) yang nantinya diharapkan dapat 

turun ke perusahaan yang dilaporkan bermasalah 

terhadap pembayaran THR. 

100. 20 

April 

2022 

Pengusaha 

Pastikan 

Berikan THR 

Sesuai Aturan 

Pemerintah 

Positive Kompas.id Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

Banten Edy Mursalim menyebutkan, THR harus 

diberikan kepada pekerja sesuai ketentuan 

pemerintah. Asosiasi pengusaha memastikan 

anggotanya memberikan tunjangan hari raya atau 

THR kepada pekerja sesuai ketentuan pemerintah. 

Sampai kini belum ada anggota yang melaporkan 

kendala memberikan THR. Pemberian THR 

mengacu pada Surat Edaran Menteri 

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

tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan. 

101. 20 

April 

2022 

Daftar Harta 

Kekayaan 24 

Menteri 

Presiden 

Jokowi yang 

Meningkat 

Dalam Setahun 

Neutral Nawacita.co Jajaran menteri masa pemerintahan presiden Joko 

Widodo (Jokowi) pada periode keduanya 

menghadapi perubahan harta kekayaan di tengah 

pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, selama 

kurun waktu 2020 hingga puncaknya pada 2021 

silam. Segudang jajaran menteri Jokowi pada 

kabinet periode kedua mengalami pertambahan 

harta kekayaan. Perubahan harta kekayaan 

tersebut ada yang menunjukkan pertambahan juga 

pengurangan. Perubahan angka harta kekayaan 

tersebut merujuk pada laporan harta kekayaan 

penyelenggara negara (LHKPN) yang wajib 

dilaporkan per tahunnya. 

102. 20 

April 

2022 

Disnaker Kota 

Tangerang 

Buka Posko 

THR - 

www.indopos.

co.id 

Neutral Indopos.co.id Posko THR ini dibuka hari Senin- Jumat, pukul 8.00- 

15.00 WIB. Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang 

Hendra, mengatakan, pembentukan Posko THR ini 

sesuai dengan Surat Edaran Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tentang 

pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 

2022. "Sesuai SE (Surat Edaran) yang kami terima 

pembukaan Posko THR ini dua minggu sebelum hari 

lebaran atau hari raya Idulfitri, dan tutup pada 

http://www.kompas.id/baca/metro/2022/04/20/pengusaha-pastikan-berikan-thr-sesuai-aturan-pemerintah
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/04/20/pengusaha-pastikan-berikan-thr-sesuai-aturan-pemerintah
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/04/20/pengusaha-pastikan-berikan-thr-sesuai-aturan-pemerintah
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/04/20/pengusaha-pastikan-berikan-thr-sesuai-aturan-pemerintah
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/04/20/pengusaha-pastikan-berikan-thr-sesuai-aturan-pemerintah
http://nawacita.co/index.php/2022/04/20/daftar-harta-kekayaan-24-menteri-presiden-jokowi-yang-meningkat-dalam-setahun
http://nawacita.co/index.php/2022/04/20/daftar-harta-kekayaan-24-menteri-presiden-jokowi-yang-meningkat-dalam-setahun
http://nawacita.co/index.php/2022/04/20/daftar-harta-kekayaan-24-menteri-presiden-jokowi-yang-meningkat-dalam-setahun
http://nawacita.co/index.php/2022/04/20/daftar-harta-kekayaan-24-menteri-presiden-jokowi-yang-meningkat-dalam-setahun
http://nawacita.co/index.php/2022/04/20/daftar-harta-kekayaan-24-menteri-presiden-jokowi-yang-meningkat-dalam-setahun
http://nawacita.co/index.php/2022/04/20/daftar-harta-kekayaan-24-menteri-presiden-jokowi-yang-meningkat-dalam-setahun
http://nawacita.co/index.php/2022/04/20/daftar-harta-kekayaan-24-menteri-presiden-jokowi-yang-meningkat-dalam-setahun
http://www.indopos.co.id/nasional/2022/04/20/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-thr
http://www.indopos.co.id/nasional/2022/04/20/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-thr
http://www.indopos.co.id/nasional/2022/04/20/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-thr
http://www.indopos.co.id/nasional/2022/04/20/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-thr
http://www.indopos.co.id/nasional/2022/04/20/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-thr
http://www.indopos.co.id/nasional/2022/04/20/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-thr


 

66 

 

tanggal 29 April 2022 hari pertama cuti lebaran," 

kata Ujang, Rabu (20/4/2022). Ujang melanjutkan, 

hadirnya Posko THR ini sebagai pusat layanan para 

pekerja yang memiliki perselisihan terkait nominal 

THR ataupun waktu pemberian THR. 

103. 20 

April 

2022 

Bermasalah 

Dengan 

Pemberian 

THR, Lapor Ke 

Posko THR 

2022 Disnaker 

Kota 

Tangerang 

Negative Tangerang Net Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra 

mengatakan pembentukan Posko THR ini sesuai 

dengan Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia, tentang pelaksanaan 

pemberian THR keagamaan tahun 2022. Selain 

membuka Posko THR, Disnaker setiap harinya 

membuka layanan mediasi bagi para tenaga kerja 

maupun bagi perusahaan yang memiliki 

perselisihan terkait pemenuhan hak dan kewajiban. 

"Sesuai SE (Surat Edaran) yang kami terima 

pembukaan Posko THR ini dua minggu sebelum hari 

lebaran atau hari raya Idul Fitri. Ujang mengatakan 

hadirnya Posko THR ini sebagai pusat layanan para 

pekerja yang memiliki perselisihan terkait nominal 

THR ataupun waktu pemberian THR. 

104. 20 

April 

2022 

Pemkot Batu 

Buka Posko 

Pengaduan 

bagi Pekerja 

yang Tidak 

Dapat THR 

Neutral Tribun News Malang SURYAMALANG.COM| BATU- Pemerintah Kota 

Batu akan membuka posko pengaduan Tunjangan 

Hari Raya (THR). Posko ini bisa menjadi tempat 

mengadu para pekerja yang tidak mendapatkan 

kewajiban THR dari tempatnya bekerja sesuai SE 

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

Bidang Tenaga Kerja DPMPTSP-Naker Kota Batu, 

Supriyanto mengatakan, posko itu dimaksimalkan 

agar hak-hak para pekerja bisa terpenuhi. 

DPMPTSP-Naker Kota Batu akan merespon dan 

mengambil tindakan terhadap laporan yang 

diterima. Posko ini, selain untuk pekerja di Kota 

Batu, juga untuk warga Kota Batu yang bekerja di 

Kota Malang atau Kabupaten Malang." 

105. 20 

April 

2022 

Mudik 2022, 

Kapolri Sebut 

KAI Siapkan 

20.000 Kursi 

Tambahan per 

Hari 

Positive Bisnis Indonesia Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut PT 

Kereta Api Indonesia (KAI) akan menambah 

kapasitas penumpang untuk mengangkut pemudik 

selama mudik Lebaran. Apalagi, kata Listyo, KAI 

juga mempersiapkan gerbong khusus untuk 

mengangkut kendaraan roda dua. Listyo menyebut 

perusahaan plat merah itu mempersiapkan 20.000 

tempat duduk per harinya. "Sehingga total bisa 

melayani masyarakat yang akan mudik dengan total 
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50.000 [pemudik]," kata Listyo di Stasiun Pasar 

Senen, Rabu (20/4/2022). 

106. 20 

April 

2022 

DPPTK 

Kabupaten 

Ngawi Siapkan 

Posko 

Pengaduan 

Pembayaran 

THR 

Negative Bimata.id Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja 

(DPPTK) Kabupaten Ngawi, telah menyiapkan posko 

pengaduan bagi pekerja dan buruh di perusahaan 

terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya 

(THR) 2022. "Kepada perusahaan yang berada di 

Ngawi, untuk membayarkan THR karyawannya 

tanpa dicicil, Jika ada pelanggaran hak karyawan, 

bakalan kami cabut izin usahanya," katanya, Rabu 

(20/04/2022). Pihaknya menambahkan, di Ngawi 

sendiri terdapat 650 perusahaan dengan jumlah 

tenaga kerja kurang lebih 10 ribuan, Rabu 20 April 

2022. Selain itu, DPPTK Ngawi juga membuka posko 

pengaduan THR keagamaan yang berakhir 30 April 

2022 nanti,. 

107. 20 

April 

2022 

Disnaker 

Tanggamus 

Peringatkan 

Pengusaha 

untuk 

Bayarkan THR 

H-7 Idul Fitri 

2022 

Negative Tribun News 

Lampung 

Menurut Kadisnaker Tanggamus Aswin Dasmi, 

untuk THR pihaknya sudah menerima Surat Edaran 

(SE) dari Kemenaker nomor M/1/HK.04/IV/2022 

yang mengatur pemberian THR. Terkait THR, 

Disnaker Tanggamus juga telah membuka posko 

pengaduan yang dimulai sejak H-7 dan seterusnya 

hingga pasca lebaran akan diterima. Dasmi 

mengaku, Disnaker Tanggamus sudah memberikan 

surat edaran ke perusahaan yang ada di Kabupaten 

Tanggamus untuk membayar THR paling lambat H-7 

dan wajib sesuai Surat Edaran Kemenaker no 

M/1/HK.04/IV/2022. "Surat sudah diberitahukan ke 

perusahaan-perusahaan sebagai panduan 

pemberian THR. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Tanggamus meminta kepada perusahaan dan 

pelaku usaha agar berikan tunjangan hari raya 

(THR) paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri 

1443 Hijriah. 

108. 20 

April 

2022 

Dukung Total, 

Cak Imin Gelar 

Nusantara 

Mengaji di 

Titik Nol IKN 

Nusantara 

Positive Detik "Nusantara Mengaji ini digelar serentak di seluruh 

Indonesia di 500 titik dilaksanakan dengan 

bersamaan dan dipusatkan di titik nol IKN Ibu Kota 

baru ini," kata Cak Imin di Titik Nol IKN Nusantara 

seperti dalam keterangan tertulis, Rabu 

(20/4/2022). Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin 

Iskandar atau Cak Imin menggelar Nusantara 

Mengaji yakni khataman Al-Qur'an sekaligus 

peringatan Nuzulul Qur'an Selamatan 24 Tumpeng 

di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN). Selaku 
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inisiator Nusantara Mengaji, Cak Imin menyatakan 

acara itu digelar sebagai bentuk dukungan total 

pembangunan IKN. Cak Imin mendoakan 

kelancaran dan keberkahan pembangunan IKN. 

109. 20 

April 

2022 

Legislator 

Golkar 

Surabaya: 

Karyawan RHU 

yang Belum 

Terima THR 

Silahkan Lapor 

Negative Suara Publik News Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya meminta 

sektor rekreasi hiburan umum (RHU) yang selama 

pandemi tutup, maka tidak membuat kewajiban 

perusahaan memberikan THR kepada karyawannya 

menjadi gugur. Apalagi perputaran bisnis RHU 

semenjak dibuka kembali saat Surabaya masuk 

PPKM Level 2 sudah cukup bagus. "Bagi karyawan 

yang THR-nya belum diberikan silahkan mengadu 

ke DPRD Surabaya. Kami juga minta pemkot 

mencabut operasional usaha perusahaan yang tidak 

memberikan THR," kata Arif Fathoni di Surabaya, 

Rabu (20/4/2022). 

110. 20 

April 

2022 

Disnaker 

Bontang 

Ultimatum 757 

Perusahaan 

Terkait THR 

Negative Selisik Kepala Disnaker Bontang Abdu Safa Muha 

menuturkan bagi karyawan yang belum mendapat 

THR dalam waktu H-7 lebaran, maka dapat 

melakukan pengaduan di posko pengaduan THR. 

Apabila ada aduan, tentunya Disnaker Bontang 

akan memberikan rekomendasi dan membantu 

memfasilitasi keluhan itu ke bagian pengawas 

Disnaker Provinsi Kalimantan Timur. Dinas 

Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang 

menyampaikan sejauh ini baru tiga perusahaan 

telah membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi 

karyawan, Rabu (20/4/2022). Padahal dari total 

perusahaan di Bontang saat ini, ada sebanyak 760 

perusahaan yang wajib melakukan pembayaran 

THR. 

111. 20 

April 

2022 

10 Daftar 

Tanya Jawab 

Seputar 

Pemberian 

THR bagi 

Pekerja, Cuti 

Melahirkan 

Tetap Dapat 

THR? 

Neutral Tribun News 7. Sedang Ambil Istirahat Melahirkan, Apakah Juga 

Dapat THR?. 2. Apakah Pekerja yang Dirumahkan 

dan PHK sebelum Lebaran Dapat THR?. 4. Apakah 

Peserta Magang Dapat THR?. Pemberian THR bagi 

pekerja honorer di instansi pemerintah dapat 

diberikan sesuai alokasi pada DIPA, kontrak kerja, 

dan SK yang pelaksanaannya disesuaikan dengan 

kebijakan masing-masing instansi atau daerah. 

http://suarapubliknews.net/legislator-golkar-surabaya-karyawan-rhu-yang-belum-terima-thr-silahkan-lapor
http://suarapubliknews.net/legislator-golkar-surabaya-karyawan-rhu-yang-belum-terima-thr-silahkan-lapor
http://suarapubliknews.net/legislator-golkar-surabaya-karyawan-rhu-yang-belum-terima-thr-silahkan-lapor
http://suarapubliknews.net/legislator-golkar-surabaya-karyawan-rhu-yang-belum-terima-thr-silahkan-lapor
http://suarapubliknews.net/legislator-golkar-surabaya-karyawan-rhu-yang-belum-terima-thr-silahkan-lapor
http://suarapubliknews.net/legislator-golkar-surabaya-karyawan-rhu-yang-belum-terima-thr-silahkan-lapor
http://suarapubliknews.net/legislator-golkar-surabaya-karyawan-rhu-yang-belum-terima-thr-silahkan-lapor
http://selisik.id/disnaker-bontang-ultimatum-757-perusahaan-terkait-thr
http://selisik.id/disnaker-bontang-ultimatum-757-perusahaan-terkait-thr
http://selisik.id/disnaker-bontang-ultimatum-757-perusahaan-terkait-thr
http://selisik.id/disnaker-bontang-ultimatum-757-perusahaan-terkait-thr
http://selisik.id/disnaker-bontang-ultimatum-757-perusahaan-terkait-thr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/20/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/20/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/20/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/20/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/20/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/20/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/20/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/20/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/20/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr
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112. 20 

April 

2022 

Kapan BSU 

2022 Cair Lagi? 

Berikut Jadwal 

Pencairan 

serta Daftar 

Pekerja yang 

Dapat BLT 

Subsidi Gaji 

Rp1 Juta 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Kapan BSU 2022 cair lagi? Informasi bahwa BSU 

2022 cair lagi menjadi hal yang paling dinantikan 

oleh para pekerja. Setelah pemerintah 

mengumumkan bahwa BLT subsidi gaji akan 

disalurkan kembali, tak sedikit pekerja yang 

bertanya tentang kapan BSU 2022 cair lagi. 

Sebelum membahas mengenai jadwal pencairan 

BSU 2022, berikut ini enam kriteria penerima BLT 

subsidi gaji yang didasarkan pada Permenaker 

Nomor 16 Tahun 2021. 

113. 20 

April 

2022 

Ini 65 Negara 

Penempatan 

PMI di Masa 

Adaptasi 

Kebiasaan 

Baru 

Neutral Batam Today Melalui aturan baru ini, Indonesia dapat 

menempatkan PMI ke 65 negara, semenjak 

dilakukan pembatasan penempatan di tahun 2020 

akibat pandemi Covid-19. Suhartono menjelaskan, 

dalam Kepdirjen ini terdapat daftar 65 negara yang 

dapat ditempati PMI melalui berbagai skema 

penempatan. Ia pun meminta Perwakilan RI di 65 

negara tersebut untuk segera berkoordinasi dengan 

otoritas setempat guna memastikan ketersediaan 

informasi pasar kerja. Adapun 65 negara yang 

dapat ditempati PMI di masa adaptasi kebiasaan 

baru adalah Albania, Afrika Selatan, Aljazair, 

Amerika Serikat, Azerbaijan, Belgia, Bosnia-

Herzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, 

Denmark, Djibouti, Ethiopia, Gabon, Ghana, 

Guyana, Hungaria, Hong Kong, Inggris, Irak, Italia, 

Jepang, Jerman, Kaledonia Baru, Kanada, Kenya, 

Kepulauan Solomon, Arab Saudi, Korea Selatan, 

Kuwait, Lebanon, Liberia, Maladewa, Malaysia, 

Maroko, Mesir, Namibia, Nigeria, Norwegia, 

Panama, Papua New Guinea (PNG), Persatuan 

Emirat Arab (PEA), Polandia, Perancis, Qatar, 

Kongo, RRT, Malta, Rumania, Rusia, Rwanda, 

Serbia, Slowakia, Singapura, Somalia, Sri Lanka, 

Suriname, Taiwan, Tanzania, Thailand, Turki, 

Uganda, Uzbekistan, Yordania, Zambia, dan 

Zimbabwe. 

114. 20 

April 

2022 

Walikota 

Serang 

Ingatkan 

Pengusaha 

untuk Bayar 

THR Tepat 

Waktu 

Positive Banten Raya -- Walikota Serang Syafrudin mengingatkan para 

pengusaha agar membayar tunjangan hari raya 

(THR) tepat waktu. Kata Syafrudin saat melakukan 

monitoring THR ke gudang Alfamart yang berlokasi 

di legok Kecamatan taktakan Kota Serang, Rabu 20 

April 2022. Syukuri mengatakan saat ini 

berdasarkan data Dinas tenaga Kerja dan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094306227/kapan-bsu-2022-cair-lagi-berikut-jadwal-pencairan-serta-daftar-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094306227/kapan-bsu-2022-cair-lagi-berikut-jadwal-pencairan-serta-daftar-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094306227/kapan-bsu-2022-cair-lagi-berikut-jadwal-pencairan-serta-daftar-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094306227/kapan-bsu-2022-cair-lagi-berikut-jadwal-pencairan-serta-daftar-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094306227/kapan-bsu-2022-cair-lagi-berikut-jadwal-pencairan-serta-daftar-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094306227/kapan-bsu-2022-cair-lagi-berikut-jadwal-pencairan-serta-daftar-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094306227/kapan-bsu-2022-cair-lagi-berikut-jadwal-pencairan-serta-daftar-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094306227/kapan-bsu-2022-cair-lagi-berikut-jadwal-pencairan-serta-daftar-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094306227/kapan-bsu-2022-cair-lagi-berikut-jadwal-pencairan-serta-daftar-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://batamtoday.com/home/read/175382/Ini-65-Negara-Penempatan-PMI-di-Masa-Adaptasi-Kebiasaan-Baru
http://batamtoday.com/home/read/175382/Ini-65-Negara-Penempatan-PMI-di-Masa-Adaptasi-Kebiasaan-Baru
http://batamtoday.com/home/read/175382/Ini-65-Negara-Penempatan-PMI-di-Masa-Adaptasi-Kebiasaan-Baru
http://batamtoday.com/home/read/175382/Ini-65-Negara-Penempatan-PMI-di-Masa-Adaptasi-Kebiasaan-Baru
http://batamtoday.com/home/read/175382/Ini-65-Negara-Penempatan-PMI-di-Masa-Adaptasi-Kebiasaan-Baru
http://batamtoday.com/home/read/175382/Ini-65-Negara-Penempatan-PMI-di-Masa-Adaptasi-Kebiasaan-Baru
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273240958/walikota-serang-ingatkan-pengusaha-untuk-bayar-thr-tepat-waktu
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273240958/walikota-serang-ingatkan-pengusaha-untuk-bayar-thr-tepat-waktu
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273240958/walikota-serang-ingatkan-pengusaha-untuk-bayar-thr-tepat-waktu
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273240958/walikota-serang-ingatkan-pengusaha-untuk-bayar-thr-tepat-waktu
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273240958/walikota-serang-ingatkan-pengusaha-untuk-bayar-thr-tepat-waktu
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273240958/walikota-serang-ingatkan-pengusaha-untuk-bayar-thr-tepat-waktu
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273240958/walikota-serang-ingatkan-pengusaha-untuk-bayar-thr-tepat-waktu
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transmigrasi kota Serang ada sejumlah perusahaan 

yang sudah membayarkan THR kepada pekerja 

namun ada juga yang belum. Salah satu perusahaan 

yang sudah membayarkan THR mereka Jauh 

sebelum h min 7 lebaran adalah Alfamart cabang 

Serang yang yang dia kunjungi. 

115. 20 

April 

2022 

Ketua MPR 

minta 

Kemenaker 

bentuk tim 

khusus tangani 

aduan THR 

Positive Antara Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) 

meminta Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) merespons aduan-aduan yang masuk 

terkait pencairan tunjangan hari raya (THR) dengan 

membentuk tim khusus guna membantu para 

pekerja. "Bentuk tim khusus guna menangani 

secara serius agar harapan pekerja mendapatkan 

THR terealisasi dengan baik," kata Bambang 

Soesatyo dalam siaran pers di Jakarta, Rabu. 

Menurut Bamsoet, komitmen pemerintah dalam 

hal ini Kemenaker diperlukan untuk secara serius 

menangani dan menyelesaikan setiap aduan terkait 

THR Idul Fitri 1443 Hijriah dan memastikan 

permasalahan yang dikeluhkan pekerja dapat 

diselesaikan dengan baik. Sementara di sisi lain, 

Bamsoet meminta para pekerja mengedepankan 

dialog dengan pengusaha secara baik, terkait 

permasalahan THR. 

116. 20 

April 

2022 

Disnakertrans 

Kalimantan 

Timur minta 

kabupaten/kot

a bentuk 

Posko 

Pengaduan 

THR 

Negative Antara Kaltim Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur (Disnakertrans Kalimantan Timur) 

mengirimkan surat kepada disnakertrans di 10 

kabupaten/kota untuk membentuk posko 

pengaduan tunjangan hari raya (THR), guna 

menampung laporan masyarakat. "Surat 

permintaan pembuatan posko pengaduan THR 

sudah kami layangkan ke 10 kabupaten/kota sejak 

pekan lalu," ujar Kasi Penyelesaian Permasalahan 

Hubungan Industrial (PPHI) Disnakertrans Provinsi 

Kalimantan Timur Muhammad Tang di Samarinda, 

Rabu. Untuk di Disnakertrans Kalimantan Timur 

juga sudah disiapkan posko pengaduan THR, 

bahkan spanduknya sudah terpasang dalam ruang 

posko yang terletak di sisi kanan setelah pintu 

masuk kantor tersebut. Saat ini, lanjutnya, surat 

keputusan untuk petugas di posko pengaduan 

Kalimantan Timur memang belum dibuat karena 

lebaran (Hari Raya Idul Fitri 1443 H) masih kurang 

sekitar dua pekan, namun ia memastikan sebelum 

http://www.antaranews.com/berita/2833089/ketua-mpr-minta-kemenaker-bentuk-tim-khusus-tangani-aduan-thr
http://www.antaranews.com/berita/2833089/ketua-mpr-minta-kemenaker-bentuk-tim-khusus-tangani-aduan-thr
http://www.antaranews.com/berita/2833089/ketua-mpr-minta-kemenaker-bentuk-tim-khusus-tangani-aduan-thr
http://www.antaranews.com/berita/2833089/ketua-mpr-minta-kemenaker-bentuk-tim-khusus-tangani-aduan-thr
http://www.antaranews.com/berita/2833089/ketua-mpr-minta-kemenaker-bentuk-tim-khusus-tangani-aduan-thr
http://www.antaranews.com/berita/2833089/ketua-mpr-minta-kemenaker-bentuk-tim-khusus-tangani-aduan-thr
http://kaltim.antaranews.com/berita/153337/disnakertrans-kaltim-minta-kabupaten-kota-bentuk-posko-pengaduan-thr
http://kaltim.antaranews.com/berita/153337/disnakertrans-kaltim-minta-kabupaten-kota-bentuk-posko-pengaduan-thr
http://kaltim.antaranews.com/berita/153337/disnakertrans-kaltim-minta-kabupaten-kota-bentuk-posko-pengaduan-thr
http://kaltim.antaranews.com/berita/153337/disnakertrans-kaltim-minta-kabupaten-kota-bentuk-posko-pengaduan-thr
http://kaltim.antaranews.com/berita/153337/disnakertrans-kaltim-minta-kabupaten-kota-bentuk-posko-pengaduan-thr
http://kaltim.antaranews.com/berita/153337/disnakertrans-kaltim-minta-kabupaten-kota-bentuk-posko-pengaduan-thr
http://kaltim.antaranews.com/berita/153337/disnakertrans-kaltim-minta-kabupaten-kota-bentuk-posko-pengaduan-thr
http://kaltim.antaranews.com/berita/153337/disnakertrans-kaltim-minta-kabupaten-kota-bentuk-posko-pengaduan-thr
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H-7 Lebaran, posko tersebut sudah memiliki 

petugas yang siap menerima pengaduan. 

117. 20 

April 

2022 

Posko 

Pengaduan 

THR Masih 

Minim Laporan 

dari Karyawan 

Negative Cakaplah Sejak dibuka tanggal 13 April 2022, Posko 

Pengaduan THR di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kota Pekanbaru, Jalan Samarinda No 29 masih 

minim laporan pengaduan dari buruh dan 

karyawan. Jamal menyebutkan, keberadaan posko 

pengaduan THR diharapkan dapat dimanfaatkan 

oleh para buruh dan karyawan yang nantinya tidak 

mendapatkan hak sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 tahun 2021. "Sampai hari ini 

belum ada laporan masuk ke posko pengaduan baik 

yang disampaikan langsung maupun telfon," kata 

Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, Rabu 

(20/4/2022). "Saya berharap keberadaan posko ini 

banyak membantu para karyawan dan buruh lah. 

118. 20 

April 

2022 

DPRD 

Surabaya 

Minta Sektor 

RHU Tetap 

Beri THR Tepat 

Waktu 

Positive Lentera Today Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Arif 

Fathoni, meminta sektor rekreasi hiburan umum 

(RHU) tetap memberikan THR kepada karyawannya. 

"Bagi karyawan yang THR-nya belum diberikan 

silahkan mengadu ke DPRD Surabaya. Apalagi 

perputaran bisnis RHU semenjak dibuka kembali 

saat Surabaya masuk PPKM Level 2 sudah cukup 

bagus. Kami juga minta pemkot mencabut 

operasional usaha perusahaan yang tidak 

memberikan THR," kata Arif Fathoni di Surabaya, 

Rabu (20/4/2022). 

119. 20 

April 

2022 

ASN Kota Batu 

Boleh Mudik, 

Tidak Boleh 

Pakai Mobil 

Dinas 

Neutral Tribun News Malang Maka kami mempersilahkan bagi ASN yang mau 

mudik menemui orang tua maupun saudaranya," 

ujar Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, Rabu 

(20/4/2022). Para ASN di Kota Batu telah 

mendapatkan vaksin dosis ketiga. 

SURYAMALANG.COM|BATU- Para Aparatur Sipil 

Negara di Kota Batu telah diperbolehkan 

melaksanakan mudik ke kampung halaman masing-

masing. Ini menjadi kabar gembira bagi para ASN 

karena sudah dua tahun belakangan ini mereka 

dilarang mudik akibat pandemi Covid-19. 

120. 20 

April 

2022 

THR Harus 

Dibayar Tanpa 

Mencicil, 

Paling Telat 

Seminggu 

Positive Detail.id DETAIL.ID, Jambi- Pemerintah mewajibkan 

perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya 

(THR) kepada karyawan dalam merayakan Hari 

Raya Keagamaan. Sesuai dengan surat edaran 

tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

http://www.cakaplah.com/berita/baca/83850/2022/04/20/posko-pengaduan-thr-masih-minim-laporan-dari-karyawan
http://www.cakaplah.com/berita/baca/83850/2022/04/20/posko-pengaduan-thr-masih-minim-laporan-dari-karyawan
http://www.cakaplah.com/berita/baca/83850/2022/04/20/posko-pengaduan-thr-masih-minim-laporan-dari-karyawan
http://www.cakaplah.com/berita/baca/83850/2022/04/20/posko-pengaduan-thr-masih-minim-laporan-dari-karyawan
http://www.cakaplah.com/berita/baca/83850/2022/04/20/posko-pengaduan-thr-masih-minim-laporan-dari-karyawan
http://lenteratoday.com/dprd-surabaya-minta-sektor-rhu-tetap-beri-thr-tepat-waktu
http://lenteratoday.com/dprd-surabaya-minta-sektor-rhu-tetap-beri-thr-tepat-waktu
http://lenteratoday.com/dprd-surabaya-minta-sektor-rhu-tetap-beri-thr-tepat-waktu
http://lenteratoday.com/dprd-surabaya-minta-sektor-rhu-tetap-beri-thr-tepat-waktu
http://lenteratoday.com/dprd-surabaya-minta-sektor-rhu-tetap-beri-thr-tepat-waktu
http://lenteratoday.com/dprd-surabaya-minta-sektor-rhu-tetap-beri-thr-tepat-waktu
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/04/20/asn-kota-batu-boleh-mudik-tidak-boleh-pakai-mobil-dinas
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/04/20/asn-kota-batu-boleh-mudik-tidak-boleh-pakai-mobil-dinas
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/04/20/asn-kota-batu-boleh-mudik-tidak-boleh-pakai-mobil-dinas
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/04/20/asn-kota-batu-boleh-mudik-tidak-boleh-pakai-mobil-dinas
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/04/20/asn-kota-batu-boleh-mudik-tidak-boleh-pakai-mobil-dinas
http://detail.id/2022/04/thr-harus-dibayar-tanpa-mencicil-paling-telat-seminggu-sebelum-lebaran
http://detail.id/2022/04/thr-harus-dibayar-tanpa-mencicil-paling-telat-seminggu-sebelum-lebaran
http://detail.id/2022/04/thr-harus-dibayar-tanpa-mencicil-paling-telat-seminggu-sebelum-lebaran
http://detail.id/2022/04/thr-harus-dibayar-tanpa-mencicil-paling-telat-seminggu-sebelum-lebaran
http://detail.id/2022/04/thr-harus-dibayar-tanpa-mencicil-paling-telat-seminggu-sebelum-lebaran
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Sebelum 

Lebaran | 

Bicara Apa 

Adanya 

Transmigrasi Provinsi Jambi, Bahari menegaskan 

jika THR Idul Fitri 2022 harus dibayar oleh 

perusahaan-perusahaan di Provinsi Jambi secara 

penuh dan tidak boleh mencicil. Denda sebesar 5 

persen dari total THR yang harus dibayar, teguran 

tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga 

pembekuan kegiatan usaha. Hal itu tertuang dalam 

surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

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

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi 

Pekerja/Buruh di perusahaan yang ditetapkan pada 

6 April 2022. 

121. 20 

April 

2022 

10 Daftar 

Tanya Jawab 

Seputar 

Pemberian 

THR bagi 

Pekerja, Cuti 

Melahirkan 

Tetap Dapat 

THR? 

Neutral Indonesiatoday.co.id 7. Sedang Ambil Istirahat Melahirkan, Apakah Juga 

Dapat THR?. 2. Apakah Pekerja yang Dirumahkan 

dan PHK sebelum Lebaran Dapat THR?. 4. Apakah 

Peserta Magang Dapat THR?. Pemberian THR bagi 

pekerja honorer di instansi pemerintah dapat 

diberikan sesuai alokasi pada DIPA, kontrak kerja, 

dan SK yang pelaksanaannya disesuaikan dengan 

kebijakan masing-masing instansi atau daerah. 

122. 20 

April 

2022 

Siap Lakukan 

Pendampingan

, 

BPJAMSOSTEK 

Malang Beber 

Tiga Manfaat 

JKP 

Positive Jatim Times BPJS Ketenagakerjaan Malang atau BPJAMSOSTEK 

Malang Siap memberikan pendampingan 

pengajuan klaim program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP). BPJAMSOSTEK menjadi badan 

penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP ini dipastikan telah siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Malang Imam 

Santoso mengatakan bahwa pihaknya siap 

memberikan pendampingan kepada peserta untuk 

pengajuan klaim manfaat program JKP. Manfaat 

uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada 

peserta jika ketentuan yang diberikan telah 

dipenuhi peserta. 

123. 20 

April 

2022 

Fraksi Golkar 

DPRD 

Surabaya 

Ancam 

Pengusaha 

Telat dan Tak 

Penuh Bayar 

THR Karyawan 

Neutral Surya "Bagi karyawan yang THR-nya belum diberikan 

silahkan mengadu ke DPRD Surabaya. Fraksi Partai 

Golkar DPRD Kota Surabaya mengingatkan para 

pengusaha di Surabaya segera mencairkan 

Tunjangan Hari Raya Idul Fitri (THR). "Kami 

meminta seluruh pengusaha di Surabaya 

memberikan THR secara penuh atau tanpa dicicil," 

kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya 

Arif Fathoni di Surabaya, Rabu (20/4/2022). Untuk 

http://detail.id/2022/04/thr-harus-dibayar-tanpa-mencicil-paling-telat-seminggu-sebelum-lebaran
http://detail.id/2022/04/thr-harus-dibayar-tanpa-mencicil-paling-telat-seminggu-sebelum-lebaran
http://detail.id/2022/04/thr-harus-dibayar-tanpa-mencicil-paling-telat-seminggu-sebelum-lebaran
http://detail.id/2022/04/thr-harus-dibayar-tanpa-mencicil-paling-telat-seminggu-sebelum-lebaran
http://indonesiatoday.co.id/read/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr-644943
http://indonesiatoday.co.id/read/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr-644943
http://indonesiatoday.co.id/read/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr-644943
http://indonesiatoday.co.id/read/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr-644943
http://indonesiatoday.co.id/read/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr-644943
http://indonesiatoday.co.id/read/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr-644943
http://indonesiatoday.co.id/read/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr-644943
http://indonesiatoday.co.id/read/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr-644943
http://indonesiatoday.co.id/read/10-daftar-tanya-jawab-seputar-pemberian-thr-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr-644943
http://jatimtimes.com/baca/264829/20220420/202600/siap-lakukan-pendampingan-bpjamsostek-malang-beber-tiga-manfaat-jkp
http://jatimtimes.com/baca/264829/20220420/202600/siap-lakukan-pendampingan-bpjamsostek-malang-beber-tiga-manfaat-jkp
http://jatimtimes.com/baca/264829/20220420/202600/siap-lakukan-pendampingan-bpjamsostek-malang-beber-tiga-manfaat-jkp
http://jatimtimes.com/baca/264829/20220420/202600/siap-lakukan-pendampingan-bpjamsostek-malang-beber-tiga-manfaat-jkp
http://jatimtimes.com/baca/264829/20220420/202600/siap-lakukan-pendampingan-bpjamsostek-malang-beber-tiga-manfaat-jkp
http://jatimtimes.com/baca/264829/20220420/202600/siap-lakukan-pendampingan-bpjamsostek-malang-beber-tiga-manfaat-jkp
http://jatimtimes.com/baca/264829/20220420/202600/siap-lakukan-pendampingan-bpjamsostek-malang-beber-tiga-manfaat-jkp
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/20/fraksi-golkar-dprd-surabaya-ancam-pengusaha-telat-dan-tak-penuh-bayar-thr-karyawan
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/20/fraksi-golkar-dprd-surabaya-ancam-pengusaha-telat-dan-tak-penuh-bayar-thr-karyawan
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/20/fraksi-golkar-dprd-surabaya-ancam-pengusaha-telat-dan-tak-penuh-bayar-thr-karyawan
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/20/fraksi-golkar-dprd-surabaya-ancam-pengusaha-telat-dan-tak-penuh-bayar-thr-karyawan
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/20/fraksi-golkar-dprd-surabaya-ancam-pengusaha-telat-dan-tak-penuh-bayar-thr-karyawan
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/20/fraksi-golkar-dprd-surabaya-ancam-pengusaha-telat-dan-tak-penuh-bayar-thr-karyawan
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/20/fraksi-golkar-dprd-surabaya-ancam-pengusaha-telat-dan-tak-penuh-bayar-thr-karyawan
http://surabaya.tribunnews.com/2022/04/20/fraksi-golkar-dprd-surabaya-ancam-pengusaha-telat-dan-tak-penuh-bayar-thr-karyawan


 

73 

 

mewujudkan hal ini, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kota Surabaya juga harus pro aktif. 

124. 20 

April 

2022 

Kabar Baik! 

Pekerja yang 

Cuti 

Melahirkan 

Bisa Dapat 

THR Lebaran 

2022 dengan 

Syarat Ini 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Para pekerja yang cuti melahirkan ternyata masih 

bisa mendapatkan THR Lebaran 2022. Walau 

demikian sebagai persyaratan untuk mendapatkan 

THR Lebaran 2022, para buruh/pekerja yang 

melakukan cuti lebaran telah memiliki masa kerja 

lebih dari 1 bulan. Lalu, bagaimana jika perusahaan 

tidak melakukan kewajibannya untuk membayar 

THR sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan 

oleh Kemnaker?. Berikut cara melaporkan aduan 

dan konsultasi mengenai masalah THR Lebaran 

2022 secara online via SIAP KERJA:. 

125. 20 

April 

2022 

Tanya Jawab 

Pemberian 

THR, Termasuk 

Aturan Bagi 

Pekerja Cuti 

Melahirkan, 

Peserta 

Magang, dan 

Honorer 

Neutral Tribun News Padang Magang hubungan atas dasar perjanjian 

permagangan bukanlah suatu perjanjian kerja. 

Selain itu, magang tidak menghasilan barang atau 

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun masyarakat, melainkan dalam rangka 

menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. 

Magang hanya memperoleh uang saku atau uang 

transport, bukan menerima upah. Dengan 

demikian, kata Kemnaker, peserta magang tidak 

berhak mendapatkan Keagamaan. 

126. 20 

April 

2022 

Dua Tahun 

Pimpin BP2MI, 

Benny Dinilai 

Masih jalan di 

Tempat 

Negative Aktual Kepemimpinan Kepala Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani telah 

menapaki dua tahun tepat pada pertengahan bulan 

ini (15/5) kemarin. Selama dua tahun memimpin 

BP2MI, Benny Rhamdani dinilai belum mampu 

membawa perubahan pada lembaga yang bertugas 

melakukan pelindungan pada pekerja Indonesia 

yang bertaruh nasib di luar negeri tersebut. Hal 

tersebut disampaikan oleh wasekjen Lembaga 

Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan 

(LP KPK) Amri Piliang melalui keterangan tertulis 

nya. Ia mengatakan BP2MI saat ini masih jalan 

ditempat dengan program G to G yang sudah lama 

berjalan. 

127. 20 

April 

2022 

Pemkot Serang 

Akan Tindak 

Tegas 

Perusahaan 

Yang Tidak 

Berikan THR - 

Positive Banteneks Pose Pemkot Serang akan menindak tegas kepada 

perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari 

Raya Monitoring ini juga, dilakukan oleh Pemkot 

Serang karena menindaklanjuti surat edaran dari 

Kementerian Ketenagakerjaan. ( THR ). Hal tersebut 

diungkapkan oleh Wali Kota Serang Syafrudin saat 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094306003/kabar-baik-pekerja-yang-cuti-melahirkan-bisa-dapat-thr-lebaran-2022-dengan-syarat-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094306003/kabar-baik-pekerja-yang-cuti-melahirkan-bisa-dapat-thr-lebaran-2022-dengan-syarat-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094306003/kabar-baik-pekerja-yang-cuti-melahirkan-bisa-dapat-thr-lebaran-2022-dengan-syarat-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094306003/kabar-baik-pekerja-yang-cuti-melahirkan-bisa-dapat-thr-lebaran-2022-dengan-syarat-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094306003/kabar-baik-pekerja-yang-cuti-melahirkan-bisa-dapat-thr-lebaran-2022-dengan-syarat-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094306003/kabar-baik-pekerja-yang-cuti-melahirkan-bisa-dapat-thr-lebaran-2022-dengan-syarat-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094306003/kabar-baik-pekerja-yang-cuti-melahirkan-bisa-dapat-thr-lebaran-2022-dengan-syarat-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094306003/kabar-baik-pekerja-yang-cuti-melahirkan-bisa-dapat-thr-lebaran-2022-dengan-syarat-ini
http://padang.tribunnews.com/2022/04/20/tanya-jawab-pemberian-thr-termasuk-aturan-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-peserta-magang-dan-honorer
http://padang.tribunnews.com/2022/04/20/tanya-jawab-pemberian-thr-termasuk-aturan-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-peserta-magang-dan-honorer
http://padang.tribunnews.com/2022/04/20/tanya-jawab-pemberian-thr-termasuk-aturan-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-peserta-magang-dan-honorer
http://padang.tribunnews.com/2022/04/20/tanya-jawab-pemberian-thr-termasuk-aturan-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-peserta-magang-dan-honorer
http://padang.tribunnews.com/2022/04/20/tanya-jawab-pemberian-thr-termasuk-aturan-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-peserta-magang-dan-honorer
http://padang.tribunnews.com/2022/04/20/tanya-jawab-pemberian-thr-termasuk-aturan-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-peserta-magang-dan-honorer
http://padang.tribunnews.com/2022/04/20/tanya-jawab-pemberian-thr-termasuk-aturan-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-peserta-magang-dan-honorer
http://padang.tribunnews.com/2022/04/20/tanya-jawab-pemberian-thr-termasuk-aturan-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-peserta-magang-dan-honorer
http://padang.tribunnews.com/2022/04/20/tanya-jawab-pemberian-thr-termasuk-aturan-bagi-pekerja-cuti-melahirkan-peserta-magang-dan-honorer
http://aktual.com/dua-tahun-pimpin-bp2mi-benny-dinilai-masih-jalan-di-tempat
http://aktual.com/dua-tahun-pimpin-bp2mi-benny-dinilai-masih-jalan-di-tempat
http://aktual.com/dua-tahun-pimpin-bp2mi-benny-dinilai-masih-jalan-di-tempat
http://aktual.com/dua-tahun-pimpin-bp2mi-benny-dinilai-masih-jalan-di-tempat
http://aktual.com/dua-tahun-pimpin-bp2mi-benny-dinilai-masih-jalan-di-tempat
http://www.bantenekspose.id/banten/pr-2343241438/pemkot-serang-akan-tindak-tegas-perusahaan-yang-tidak-berikan-thr
http://www.bantenekspose.id/banten/pr-2343241438/pemkot-serang-akan-tindak-tegas-perusahaan-yang-tidak-berikan-thr
http://www.bantenekspose.id/banten/pr-2343241438/pemkot-serang-akan-tindak-tegas-perusahaan-yang-tidak-berikan-thr
http://www.bantenekspose.id/banten/pr-2343241438/pemkot-serang-akan-tindak-tegas-perusahaan-yang-tidak-berikan-thr
http://www.bantenekspose.id/banten/pr-2343241438/pemkot-serang-akan-tindak-tegas-perusahaan-yang-tidak-berikan-thr
http://www.bantenekspose.id/banten/pr-2343241438/pemkot-serang-akan-tindak-tegas-perusahaan-yang-tidak-berikan-thr
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Banten 

Ekspose 

monitoring THR ke perusahaan DC PT Sumber 

Alfaria Trijaya dan perusahaan lainnya, Rabu 20 

April 2022. Wali Kota Serang Syafrudin menegaskan 

bahwa, pihaknya akan menindak tegas jika ada 

perusahaan yang tidak memberikan THR kepada 

karyawannya. 

128. 20 

April 

2022 

Anda Tak 

Dapat THR dari 

Perusahaan? 

Lapor ke 

Disnaker 

Makassar, 

Identitas 

Dirahasiakan 

Negative Tribun News 

Makassar 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Makassar, Nielma 

Palamba mengatakan telah membentuk posko 

pengaduan di Kantor Disnaker Jl AP Pettarani. Jika 

ada perusahaan yang tidak mampu memberikan 

THR harus menyampaikan secara resmi ke 

Disnaker. THR karyawan juga bisa dicicil dilihat dari 

kemampuan perusahaan. "Kami sudah bentuk tim 

melibatkan APINDO, serikat pekerja dan buruh, dan 

Disnaker," ucapnya kepada Tribun-Timur.com, Rabu 

(20/4/2022). 

129. 20 

April 

2022 

65 negara 

tujuan PMI 

asal Indonesia, 

dari Albania 

hingga 

Zimbabwe 

Neutral Lombok Insider LombokInsider.com- Kementerian Ketenagakerjaan 

menerbitkan aturan baru terkait 65 negara tujuan 

yang dapat ditempati Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di masa adaptasi kebiasaan baru. Melalui 

aturan baru ini, Indonesia dapat menempatkan PMI 

ke 65 negara tujuan, semenjak dilakukan 

pembatasan penempatan di tahun 2020 akibat 

pandemi COVID-19. Dirjen Binapenta dan PKK 

Kemnaker, Suhartono, mengatakan bahwa 

pihaknya telah menerbitkan Keputusan Direktur 

Jenderal (Kepdirjen) Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Nomor 3/111/PK.02.01/IV/2022, yang mengatur 

daftar 65 negara tujuan yang dapat ditempati PMI 

asal Indonesia di masa adaptasi kebiasaan baru. 

Suhartono menjelaskan, dalam Kepdirjen ini 

terdapat daftar 65 negara yang dapat ditempati 

PMI melalui berbagai skema penempatan. 

130. 20 

April 

2022 

Pj Sekdaprovsu 

Dorong 

Penguatan 

Pemahaman 

Masyarakat 

Tentang 

Jaminan Sosial 

Positive Waspada Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara 

(Sekdaprovsu), Afifi Lubis, berpesan kepada seluruh 

pihak terkait ketenagakerjaan untuk menguatkan 

pemahaman pentingnya jaminan sosial, terutama 

pekerja dan profesi yang masih terabaikan. Sering 

terjadi gejolak di tengah masyarakat, seperti para 

pekerja yang turun ke jalan dalam jumlah besar, 

dan mengganggu roda ekonomi," ujar Pj 

Sekdaprovsu. Hal itu diungkapkan Afifi Lubis dalam 

kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) BPJS 

http://www.bantenekspose.id/banten/pr-2343241438/pemkot-serang-akan-tindak-tegas-perusahaan-yang-tidak-berikan-thr
http://www.bantenekspose.id/banten/pr-2343241438/pemkot-serang-akan-tindak-tegas-perusahaan-yang-tidak-berikan-thr
http://makassar.tribunnews.com/2022/04/20/anda-tak-dapat-thr-dari-perusahaan-lapor-ke-disnaker-makassar-identitas-dirahasiakan
http://makassar.tribunnews.com/2022/04/20/anda-tak-dapat-thr-dari-perusahaan-lapor-ke-disnaker-makassar-identitas-dirahasiakan
http://makassar.tribunnews.com/2022/04/20/anda-tak-dapat-thr-dari-perusahaan-lapor-ke-disnaker-makassar-identitas-dirahasiakan
http://makassar.tribunnews.com/2022/04/20/anda-tak-dapat-thr-dari-perusahaan-lapor-ke-disnaker-makassar-identitas-dirahasiakan
http://makassar.tribunnews.com/2022/04/20/anda-tak-dapat-thr-dari-perusahaan-lapor-ke-disnaker-makassar-identitas-dirahasiakan
http://makassar.tribunnews.com/2022/04/20/anda-tak-dapat-thr-dari-perusahaan-lapor-ke-disnaker-makassar-identitas-dirahasiakan
http://makassar.tribunnews.com/2022/04/20/anda-tak-dapat-thr-dari-perusahaan-lapor-ke-disnaker-makassar-identitas-dirahasiakan
http://makassar.tribunnews.com/2022/04/20/anda-tak-dapat-thr-dari-perusahaan-lapor-ke-disnaker-makassar-identitas-dirahasiakan
http://www.lombokinsider.com/nasional/pr-1553241169/65-negara-tujuan-pmi-asal-indonesia-dari-albania-hingga-zimbabwe
http://www.lombokinsider.com/nasional/pr-1553241169/65-negara-tujuan-pmi-asal-indonesia-dari-albania-hingga-zimbabwe
http://www.lombokinsider.com/nasional/pr-1553241169/65-negara-tujuan-pmi-asal-indonesia-dari-albania-hingga-zimbabwe
http://www.lombokinsider.com/nasional/pr-1553241169/65-negara-tujuan-pmi-asal-indonesia-dari-albania-hingga-zimbabwe
http://www.lombokinsider.com/nasional/pr-1553241169/65-negara-tujuan-pmi-asal-indonesia-dari-albania-hingga-zimbabwe
http://www.lombokinsider.com/nasional/pr-1553241169/65-negara-tujuan-pmi-asal-indonesia-dari-albania-hingga-zimbabwe
http://waspada.co.id/2022/04/pj-sekdaprovsu-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
http://waspada.co.id/2022/04/pj-sekdaprovsu-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
http://waspada.co.id/2022/04/pj-sekdaprovsu-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
http://waspada.co.id/2022/04/pj-sekdaprovsu-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
http://waspada.co.id/2022/04/pj-sekdaprovsu-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
http://waspada.co.id/2022/04/pj-sekdaprovsu-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
http://waspada.co.id/2022/04/pj-sekdaprovsu-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
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Ketenagakerjaan dengan Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Sumatra Utara dalam Meningkatkan 

Kepatuhan Pemberi Kerja/Badan Usaha pada 

program BPJS Ketenagakerjaan di Hotel JW 

Marriott Medan, Rabu (20/4). Selain itu, Afifi juga 

berpesan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk 

menguatkan orientasi sosial disamping tujuan 

memperoleh keuntungan dari pengelolaan usaha 

(bisnis). 

131. 20 

April 

2022 

Diperinaker 

Kabupaten 

Magelang 

Buka Posko 

Aduan THR 

Neutral Magelang Ekspres Posko Pengaduan THR Lebaran 2022 di bawah 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Diperinaker) 

Kabupaten Magelang, siap menerima aduan para 

pekerja yang tidak diberi Tunjangan Hari Raya (THR) 

tepat waktu atau jumlah THR yang diterima tidak 

sesuai ketentuan. "Kami siap menerima aduan 

teman-teman dari serikat buruh/pekerja yang 

menghadapi kendala dalam pencairan THR," ucap 

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

(Diperinaker) Kabupaten Magelang, Sukamtono, 

Rabu (20/4/2022). Adapun di Kabupaten Magelang 

terdapat 387 perusahaan yang terdiri dari 55 

perusahaan besar antara lain bergerak di bidang 

tekstil dan pengolahan kayu, yang menyerap 

hampir 30 ribu tenaga kerja. Diperinaker akan 

melakukan mediasi melalui komunikasi dengan 

manajemen perusahaan, untuk dicarikan solusi 

yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. 

132. 20 

April 

2022 

Terima 

Pengurus 

PGGP, Wapres 

Minta Gereja 

Dukung 

Sinkronisasi 

Program-

Program 

Percepatan 

Pembangunan 

Kesejahteraan 

Papua dan 

Papua Barat 

Positive Barak News Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai 

pihak, salah satunya Persekutuan Gereja-Gereja di 

Papua (PGGP) yang keberadaannya dekat dengan 

masyarakat. Satu paling penting itu adalah 

kehadiran gereja," tegas Wakil Presiden (Wapres) 

K.H. Ma'ruf Amin saat menerima audiensi Badan 

Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Papua 

(PGGP) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara 

Nomor 15, Jakarta, Rabu (20/04/2022). Lebih lanjut 

Wapres menyampaikan, di tengah pluralisme yang 

ada, PGGP yang terdiri dari pemuka agama Kristen 

Protestan dan Kristen Katolik diharapkan dapat 

menjadi penyebar pesan damai di tanah Papua dan 

menjadi mediator apabila terjadi gesekan di 

masyarakat. Sebelumnya, Ketua PGGP Papua Barat 

Sherly Parinussa, mengungkapkan optimisme dan 

dukungannya terhadap program yang dirancang 
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oleh pemerintah dalam upaya percepatan 

pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua 

Barat. 

133. 20 

April 

2022 

Disnaker Kota 

Tangerang 

Buka Posko 

THR, Bisa 

Lapor ke 

Alamat Ini 

Negative Banten News Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra 

mengatakan pembentukan Posko THR ini sesuai 

dengan Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia, tentang pelaksanaan 

pemberian THR keagamaan tahun 2022. "Sesuai SE 

(Surat Edaran) yang kami terima pembukaan Posko 

THR ini dua minggu sebelum hari lebaran atau hari 

raya idul fitri, dan tutup pada tanggal 29 April 2022 

hari pertama cuti lebaran," kata Ujang dalam 

keterangannya, Rabu (20/4/2022). Ujang 

melanjutkan, hadirnya Posko THR ini sebagai pusat 

layanan para pekerja yang memiliki perselisihan 

terkait nominal THR ataupun waktu pemberian 

THR. Selain membuka Posko THR, Disnaker setiap 

harinya membuka layanan mediasi bagi para tenaga 

kerja maupun bagi perusahaan yang memiliki 

perselisihan terkait pemenuhan hak dan kewajiban. 

134. 20 

April 

2022 

Posko 

Pengaduan 

THR 

Dipusatkan di 

Disnaker 

Negative Mata Banua Posko Pengaduan THR didirikan sesuai dengan 

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

tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 

2022 bagi Pekerja/Buruh perusahaan untuk 

membayar THR kepada karyawannya. "Posko THR 

selain di kantor Disnaker, juga telah dibentuk SPSI 

dimana satu posko disetiap perusahaan sebagai 

perpanjangan dan memudahkan pemerintah dalam 

pengawasan THR," ujarnya, Rabu (20/4). Dinas 

Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota 

Banjarmasin sudah mempersiapkan posko 

Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR), yang 

dipusatkan di kantornya Jalan Pramuka Kompleks 

Semanda, Banjarmasin Timur. Kabid pembinaan 

hubungan industrial Dinas Koperasi UMKM Tenaga 

Kerja Kota Banjarmasin, Samsudin mengatakan, 

posko pengaduan itu untuk mengawasi dan 

menampung keluhan karyawan terkait THR. 

135. 20 

April 

2022 

Wali Kota 

Serang 

monitor 

pembayaran 

THR 

Negative Antara Banten Wali Kota Serang, Banten Syafrudin memonitor 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang 

difasilitasi Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Serang, 

berlokasi di Distribution Center (DC) PT. Sumber 

Alfaria Trijaya (Alfamart) Serang, Banten, Rabu. 

Wali Kota Serang Syafrudin saat melakukan 
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pemantauan menyatakan, kegiatan tersebut 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang guna 

mengetahui prihal tunjangan yang nantinya akan 

diterima oleh seluruh pegawai yang ada di Kota 

Serang. "Selain PT. Sumber Alfaria Trijaya ini ada 

beberapa perusahaan juga kita undang, untuk 

menjadi contoh, untuk memastikan bahwa Surat 

Edaran Menteri Ketenagakerjaan ini ditindak lanjuti 

oleh para pengusaha, terutama di Kota Serang," 

katanya. Ia menegaskan jika terdapat perusahaan 

yang belum memberikan tunjangan kepada 

pegawainya satu minggu sebelum Lebaran maka 

Pemerintah Kota Serang akan memberikan 

tindakan tegas. 

136. 20 

April 

2022 

Mengawal 

Pemberian 

THR 

Keagamaan 

bagi Pekerja di 

Indonesia, 

Kemenaker 

Diminta 

Bentuk Tim 

Khusus 

Neutral Indonesiatoday.co.id Menurutnya, hal itu dapat diukur dari kemampuan 

Indonesia mengendalikan penyebaran Covid-19 

berdampak positif bagi mobilitas masyarakat. Guna 

memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) sampai ke 

tangan pekerja, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo 

(Bamsoet) mendorong dibentuknya tim khusus oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

Bamsoet menegaskan pentingnya tim yang 

dimaksud, mengingat banyaknya laporan 

perusahaan yang tidak taat aturan terkait 

pemberian dana THR di pencairan tahun-tahun 

sebelumnya. Dikutip pikiran-rakyat.com dari 

Antara, dia menjelaskan, nantinya tim khusus 

Kemenaker akan ditugaskan untuk merespon aduan 

aduan yang masuk terkait pencairan THR. 

137. 20 

April 

2022 

Mengawal 

Pemberian 

THR 

Keagamaan 

bagi Pekerja di 

Indonesia, 

Ketua MPR 

Dorong 

Kemenaker 

Bentuk Tim 

Khusus 

Neutral Indonesiatoday.co.id Menurutnya, hal itu dapat diukur dari kemampuan 

Indonesia mengendalikan penyebaran Covid-19 

berdampak positif bagi mobilitas masyarakat. Guna 

memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) sampai ke 

tangan pekerja, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo 

(Bamsoet) mendorong dibentuknya tim khusus oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

Bamsoet menegaskan pentingnya tim yang 

dimaksud, mengingat banyaknya laporan 

perusahaan yang tidak taat aturan terkait 

pemberian dana THR di pencairan tahun-tahun 

sebelumnya. Dikutip pikiran-rakyat.com dari 

Antara, dia menjelaskan, nantinya tim khusus 

Kemenaker akan ditugaskan untuk merespon aduan 

aduan yang masuk terkait pencairan THR. 
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138. 20 

April 

2022 

Afifi Lubis 

Dorong 

Penguatan 

Pemahaman 

Masyarakat 

Tentang 

Jaminan Sosial 

Positive Analisa Daily Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) 

Sumatera Utara (Sumatra Utara) Afifi Lubis 

menyampaikan pesannya kepada seluruh pihak 

terkait ketenagakerjaan, untuk menguatkan 

pemahaman tentang pentingnya jaminan sosial, 

terutama para pekerja dan profesi yang masih 

terabaikan. Hal itu diungkapkan Pj Sekdaprov Afifi 

Lubis dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) BPJS 

Ketenagakerjaan dengan Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Sumatra Utara dalam Meningkatkan 

Kepatuhan Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU) 

pada program BPJS Ketenagakerjaan, di Hotel JW 

Marriot Medan, Rabu (20/4). Dalam sambutannya, 

sebelum membuka rakor, Afifi Lubis menyampaikan 

pentingnya pertemuan seperti ini untuk 

memperbaharui informasi terkait kegiatan atau 

program yang akan dijalankan. Jadi ini perlu sebagai 

catatan penting, bagaimana memberikan 

pencerahan kepada masyarakat, kepada 

perusahaan dan institusi pemerintah juga," jelas 

Afifi. 

139. 20 

April 

2022 

Cair Bulan 

April 2022, 

Begini Cara 

Cek dan 

Kriteria 

Penerima BSU 

Menurut 

Kemenaker 

Neutral Tribun News Kaltim Salah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

yang diberikan kepada para pekerja terdampak 

pandemi pada April 2022. Pemerintah kembali 

menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) 

pada tahun 2022 ini. BSU akan disalurkan kepada 

8,8 juta pekerja dengan kriteria tertentu yang telah 

ditetapkan oleh Menaker. Dikutip dari Keterangan 

Pers Menko Perekonomian usai SKP "Antisipasi 

Situasi & Perkembangan Ekonomi Dunia pada 

Selasa (5/4/2022), Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan 

bahwa pihaknya telah menyediakan anggaran 

untuk penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8 triliun pada 

tahun ini. 

140. 20 

April 

2022 

Wali Kota 

Serang 

Monitor 

Pembayaran 

THR Alfamart 

Negative Idn Pos SERANG- Wali Kota Serang, Banten Syafrudin 

memonitor pembayaran tunjangan hari raya yg 

difasilitasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Serang, 

berlokasi di Distribution Center PT. Sumber Alfaria 

Trijaya Serang, Banten. Wali Kota Serang Syafrudin 

saat melakukan pemantauan mengatakan, kegiatan 

tersebut dilakukan dari Pemerintah Kota Serang 

guna mengetahui perihal tunjangan yg nantinya 

hendak diterima dari seluruh pekerja yg terdapat di 
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Kota Serang. Wali Kota Serang menegaskan Apabila 

terdapat perusahaan yg belum memberikan 

tunjangan kepada pekerjanya satu Hari Minggu 

sebelum Lebaran maka Pemerintah Kota Serang 

hendak memberikan tindakan tegas. "Selain PT. 

Sumber Alfaria Trijaya ini terdapat beberapa 

perusahaan serta kami undang, untuk menjadi 

contoh, untuk memastikan bahwa Surat Edaran 

Menteri Ketenagakerjaan ini ditindak lanjuti dari 

para pengusaha, terutama di Kota Serang," katanya 

dilansir Antara, Rabu, 20 April. 

141. 20 

April 

2022 

THR Wajib 

Dibayarkan 

Paling Lama 

Tujuh Hari 

Sebelum Hari 

Raya 

Keagamaan - 

Balanganews.c

om 

Neutral Balanganews.com THR keagamaan Wajib dibayarkan paling lama tujuh 

hari sebelum Hari Raya Keagamaan," ungkap Farid 

Wajdi kepada awak media, Selasa (19/4/2022). Plt. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Tengah, Farid Wajdi 

mengatakan bahwa Pengusaha wajib memberikan 

THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah 

mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus 

menerus atau lebih sesuai Permenaker Nomor 6 

Tahun 2016 tentang THR bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan yang tertuang Pasal 2 ayat (1). Lebih 

lanjut disampaikan, Permenaker Nomor 6 Tahun 

2016 tentang THR bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan Pasal 2 ayat (2), kerja/Buruh yang 

mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha 

berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

atau perjanjian kerja waktu tertentu. 

142. 20 

April 

2022 

Serikat Buruh 

Ungkap Ada 

Perusahaan 

Besar tak Mau 

Bayar THR 

Karyawan 

Kontrak 

Neutral Kompasjakarta.com Perusahaan itu berdalih UU Cipta Kerja 

membolehkan karyawan kontrak tak diberi THR. 

Landasan hukum pembayaran THR tahun ini adalah 

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. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Asosiasi 

Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengungkapkan, 

bahwa ada sebuah perusahaan besar, yang 

bergerak di bidang logistik, enggan membayarkan 

tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan 

kontrak, karyawan outsourcing, dan pekerja harian 

lepasnya. Presiden DPP Aspek Indonesia Mirah 

Sumirat menjelaskan, pihaknya mengetahui 

persoalan ini karena manajemen perusahaan 

http://balanganews.com/palangkaraya/berita-61492/thr-wajib-dibayarkan-paling-lama-tujuh-hari-sebelum-hari-raya-keagamaan.html
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http://balanganews.com/palangkaraya/berita-61492/thr-wajib-dibayarkan-paling-lama-tujuh-hari-sebelum-hari-raya-keagamaan.html
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http://balanganews.com/palangkaraya/berita-61492/thr-wajib-dibayarkan-paling-lama-tujuh-hari-sebelum-hari-raya-keagamaan.html
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logistik itu sudah mensosialisasikan kebijakan tak 

memberikan THR kepada pekerjanya. 

143. 20 

April 

2022 

DPR Imbau 

Masyarakat 

Segera Lapor 

Jika Temukan 

Pelanggaran 

THR 

Negative Inews Portal Komisi IX DPR terus melakukan pengawasan 

pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) 

2022 bagi pekerja/buruh. Anggota Komisi IX DPR 

Sutan Adil Hendra mengatakan bahwa aturan 

tentang kewajiban perusahaan memberikan THR 

bagi para pekerjanya tercantum dalam Surat 

Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) 

tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 

2022. "Maladministrasi tersebut contohnya 

pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, 

serta penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan 

dan pengawasan THR 2022," kata pria yang akrab 

disapa SAH ini melalui keterangannya dikutip Kamis 

(20/4/2022). SAH juga mengemukakan, tantangan 

dalam pelaksanaan pemberian THR, salah satunya 

adalah minimnya sosialisasi oleh pemerintah 

terhadap pelaksanaan aturan THR. 

144. 20 

April 

2022 

Wali Kota 

Serang 

Monitor 

Pembayaran 

THR Alfamart 

Negative Voi Wali Kota Serang, Banten Syafrudin memonitor 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang 

difasilitasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Serang, 

berlokasi di Distribution Center (DC) PT. Sumber 

Alfaria Trijaya (Alfamart) Serang, Banten. Wali Kota 

Serang Syafrudin saat melakukan pemantauan 

mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Serang guna mengetahui perihal 

tunjangan yang nantinya akan diterima oleh 

seluruh pekerja yang ada di Kota Serang. Wali Kota 

Serang menegaskan jika terdapat perusahaan yang 

belum memberikan tunjangan kepada pekerjanya 

satu minggu sebelum Lebaran maka Pemerintah 

Kota Serang akan memberikan tindakan tegas. 

"Selain PT. Sumber Alfaria Trijaya ini ada beberapa 

perusahaan juga kita undang, untuk menjadi 

contoh, untuk memastikan bahwa Surat Edaran 

Menteri Ketenagakerjaan ini ditindak lanjuti oleh 

para pengusaha, terutama di Kota Serang," katanya 

dilansir Antara, Rabu, 20 April. 

145. 20 

April 

2022 

1.700 

Karyawan 

Citibank 

Indonesia 

Negative Sumut 24 1.700 karyawan tersebut terdampak penjualan unit 

bisnis consumer banking (kartu kredit) ke UoB. 

"Karena unit bisnis consumer banking dijual, maka 

unit ini ditutup dan 1.700 karyawan terdampak 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," ujar Presiden 

http://www.inews.id/news/nasional/dpr-imbau-masyarakat-segera-lapor-jika-temukan-pelanggaran-thr
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http://www.inews.id/news/nasional/dpr-imbau-masyarakat-segera-lapor-jika-temukan-pelanggaran-thr
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Demo Tuntut 

Pesangon 

Saiful Tavip Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia 

(OPSI) kepada INDOPOS.CO.ID, Rabu (20/4/2022). 

Karyawan citibank NA Indonesia melakukan aksi 

unjuk rasa di depan Pasific Place Mall. Moeldoko 

dan Mentan Buka Bazar Murah dan Vaksin Booster 

Perempuan Tani HKTI. Ia mengingatkan, agar pihak 

management untuk membayar seluruh pesangon 

kepada pekerja. 

146. 21 

April 

2022 

Dukungan 

Penuh IKN, 

Muhaimin 

Gelar 

Nusantara 

Mengaji di 

Pusatkan di 

Titik Nol IKN 

Positive Ini Balikpapan "Nusantara Mengaji ini digelar serentak di 500 titik 

di seluruh Indonesia dan Pusatnya di Titik Nol IKN," 

ujar Muhaimin kepada awak media pada Rabu 

(20/04/2022). Ketua Umum Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, didampingi 

sejumlah Pengurus PKB, Anggota DPR RI hingga 

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menggelar 

Nusantara Mengaji yang dipusatkan di Titik Nol Ibu 

Kota Negara (IKN) Nusantara. Muhaimin Iskandar di 

Titik Nol IKN. Wakil Ketua DPR itu mengatakan, 

kegiatan digelar Nusantara dipusatkan di IKN 

sebagai bentuk dukungan pembangunan IKN. 

147. 21 

April 

2022 

Buka Rakor 

BPJS 

Ketenagakerja

an dan 

Disnaker 

Sumatra 

Utara, 

Sekdaprov 

Dorong 

Penguatan 

Pemahaman 

Masyarakat 

Tentang 

Jaminan Sosial 

Positive Teritorial24 Hal itu diungkapkan Pj Sekdaprov Afifi Lubis dalam 

kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) BPJS 

Ketenagakerjaan dengan Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Sumatra Utara dalam Meningkatkan 

Kepatuhan Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU) 

pada program BPJS Ketenagakerjaan, di Hotel JW 

Marriot Medan, Rabu (20/4) sore. Hadir di 

antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatra 

Utara Baharuddin Siagian, Plt Kepala Bappeda 

Hasmirizal, Asisten Deputi Wiilayah Bidang 

Pengawasan Pemeriksaan dan Management Risiko 

BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Rasidin, 

serta Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan 

se-Medan Raya. Com- Penjabat Sekretaris Daerah 

Provinsi (Pj Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumatra 

Utara) Afifi Lubis menyampaikan pesannya kepada 

seluruh pihak terkait ketenagakerjaan, untuk 

menguatkan pemahaman tentang pentingnya 

jaminan sosial, terutama para pekerja dan profesi 

yang masih terabaikan. Selain itu, Afifi juga 

berpesan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk 

menguatkan orientasi sosial disamping tujuan 

memperoleh keuntungan dari pengelolaan usaha 

(bisnis). 
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148. 21 

April 

2022 

DPR Minta 

Masyarakat 

Segera Lapor 

Bila Temukan 

Pelanggaran 

THR 

Negative Obligasi.id IDXChannel- Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) 

melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian 

tunjangan hari raya ( THR ) 2022 bagi pekerja/ 

buruh. Anggota Komisi IX DPR Sutan Adil Hendra 

mengatakan bahwa aturan tentang kewajiban 

perusahaan memberikan THR bagi para pekerjanya 

tercantum dalam Surat Edaran Menteri 

Ketenagakerjaan (SE Menaker) tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2022. 

Untuk itu, masyarakat juga bisa melapor apabila 

terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya. 

Namun, menurutnya, potensi maladministrasi bisa 

terjadi jika pengawasan pemerintah terlalu longgar. 

149. 21 

April 

2022 

Terima 

Pengurus 

PGGP, Wapres 

Minta Gereja 

Dukung 

Sinkronisasi 

Program-

Program 

Percepatan 

Pembangunan 

Kesejahteraan 

Papua dan 

Papua Barat 

Positive Fokus Time Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai 

pihak, salah satunya Persekutuan Gereja-Gereja di 

Papua (PGGP) yang keberadaannya dekat dengan 

masyarakat. Satu paling penting itu adalah 

kehadiran gereja," tegas Wakil Presiden (Wapres) 

K.H. Ma'ruf Amin saat menerima audiensi Badan 

Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Papua 

(PGGP) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara 

Nomor 15, Jakarta, Rabu (20/04/2022). Lebih lanjut 

Wapres menyampaikan, di tengah pluralisme yang 

ada, PGGP yang terdiri dari pemuka agama Kristen 

Protestan dan Kristen Katolik diharapkan dapat 

menjadi penyebar pesan damai di tanah Papua dan 

menjadi mediator apabila terjadi gesekan di 

masyarakat. Sebelumnya, Ketua PGGP Papua Barat 

Sherly Parinussa, mengungkapkan optimisme dan 

dukungannya terhadap program yang dirancang 

oleh pemerintah dalam upaya percepatan 

pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua 

Barat. 

150. 21 

April 

2022 

Legislator 

Golkar 

Surabaya 

Minta Pekerja 

RHU untuk 

Melapor Jika 

Tak Terima 

THR 

Neutral Cakrawala News Para pekerja disektor Rekreasi Hiburan Umum 

(RHU) agar melapor ke DPRD kota Surabaya jika 

tidak mendapat hak pembayaran Tunjangan Hari 

Raya (THR) secara penuh dari tempatnya bekerja. 

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya ini juga 

nenyebut meski sektor RHU yang selama pandemi 

tutup, maka tidak membuat kewajiban perusahaan 

memberikan THR kepada karyawannya menjadi 

gugur. Apalagi kata dia, perputaran bisnis RHU 

semenjak dibuka kembali saat Surabaya masuk 

PPKM Level 2 sudah cukup bagus. "Bagi karyawan 
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yang THR-nya belum diberikan silahkan mengadu 

ke DPRD Surabaya. 

151. 21 

April 

2022 

LINK 

bsu.bpjsketena

gakerjaan.go.i

d & Login 

bsu.kemnaker.

go.id Cek BSU 

Karyawan Cair 

ke Rekening 

Neutral Tribun News 

Pontianak 

Login bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau 

bsu.kemnaker.go.id pastikan data Anda terdaftar 

sebagai penerima BLT BSU 2022. Jadi belum bisa 

update info," tulis Biro Humas Kemnaker, saat 

dihubungi oleh Kompas.com. Sebagai gambaran, 

syarat penerima BSU pada 2021 lalu, dikutip dari 

bsu.kemnaker.go.id, yakni:. Untuk mengetahui 

status penerima BSU Rp 1 juta, masyarakat bisa 

melakukan pengecekan penerima BSU melalui 

aplikasi BPJSTKU dan website di laman: 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, 

BSU akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja. 

152. 21 

April 

2022 

Ketua DPD 

Golkar 

Sidoarjo Imbau 

Pengusaha 

Lakukan 

Pembayaran 

THR Sebelum 

H-7 

Neutral Suaraindonesia.net Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Adam 

Rusydi, SP.d mengimbau agar para pengusaha di 

Kabupaten Sidoarjo membayar Tunjangan Hari 

Raya (THR) sebelum H-7 lebaran. Pihaknya juga 

akan turut memantau agar pekerja di Sidoarjo 

benar benar mendapatkan haknya untuk 

memperoleh THR. Termasuk akan memonitor 

posko pengaduan THR yang ada di Sidoarjo. Di 

Kabupaten Sidoarjo sendiri saat ini sudah membuka 

posko pengaduan pelaksanaan THR. 

153. 21 

April 

2022 

Jelang Lebaran 

Kapolri Minta 

Perusahaan 

Swasta 

Percepat Cuti 

Pegawai 

Neutral Xnews.id Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta 

agar perusahaan swasta bisa memperpercepat cuti 

para pegawainya di Lebaran 2022 mendatang. 

Adapun lewat musim mudik Lebaran 2022 ini, Polri 

juga telah melakukan berbagai rekayasa lalu lintas 

di tol, seperti one way, ganjil genap, contraflow, 

buka tutup rest area, pemindaan kendaraan dari 

jalur tol ke jalan alternatif. Setelah dua tahun 

masyarakat dilarang mudik akibat Covid-19. 

Akhirnya pada Lebaran 2022 ini pemerintah 

membolehkan masyarakat untuk mudik ke 

kampung halamannya. 

154. 21 

April 

2022 

Buka Rakor 

BPJS 

Ketenagakerja

an dan 

Disnaker 

Positive Hariandialog.co.id Hal itu diungkapkan Pj Sekdaprov Afifi Lubis dalam 

kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) BPJS 

Ketenagakerjaan dengan Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Sumatra Utara dalam Meningkatkan 

Kepatuhan Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU) 
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http://suaraindonesia.net/2022/04/21/ketua-dpd-golkar-sidoarjo-imbau-pengusaha-lakukan-pembayaran-thr-sebelum-h-7
http://xnews.id/2022/04/21/kanal/news/jelang-lebaran-kapolri-minta-perusahaan-swasta-percepat-cuti-pegawai
http://xnews.id/2022/04/21/kanal/news/jelang-lebaran-kapolri-minta-perusahaan-swasta-percepat-cuti-pegawai
http://xnews.id/2022/04/21/kanal/news/jelang-lebaran-kapolri-minta-perusahaan-swasta-percepat-cuti-pegawai
http://xnews.id/2022/04/21/kanal/news/jelang-lebaran-kapolri-minta-perusahaan-swasta-percepat-cuti-pegawai
http://xnews.id/2022/04/21/kanal/news/jelang-lebaran-kapolri-minta-perusahaan-swasta-percepat-cuti-pegawai
http://xnews.id/2022/04/21/kanal/news/jelang-lebaran-kapolri-minta-perusahaan-swasta-percepat-cuti-pegawai
http://hariandialog.co.id/2022/04/21/buka-rakor-bpjs-ketenagakerjaan-dan-disnaker-sumut-sekdaprov-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
http://hariandialog.co.id/2022/04/21/buka-rakor-bpjs-ketenagakerjaan-dan-disnaker-sumut-sekdaprov-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
http://hariandialog.co.id/2022/04/21/buka-rakor-bpjs-ketenagakerjaan-dan-disnaker-sumut-sekdaprov-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
http://hariandialog.co.id/2022/04/21/buka-rakor-bpjs-ketenagakerjaan-dan-disnaker-sumut-sekdaprov-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial
http://hariandialog.co.id/2022/04/21/buka-rakor-bpjs-ketenagakerjaan-dan-disnaker-sumut-sekdaprov-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-jaminan-sosial


 

84 

 

Sumatra 

Utara, 

Sekdaprov 

Dorong 

Penguatan 

Pemahaman 

Masyarakat 

Tentang 

Jaminan Sosial 

pada program BPJS Ketenagakerjaan, di Hotel JW 

Marriot Medan, Rabu (20/4) sore. Hadir di 

antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatra 

Utara Baharuddin Siagian, Plt Kepala Bappeda 

Hasmirizal, Asisten Deputi Wiilayah Bidang 

Pengawasan Pemeriksaan dan Management Risiko 

BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Rasidin, 

serta Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan 

se-Medan Raya. dialog Foto :Pj Sekretaris Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Afifi Lubis membuka Rapat 

Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Sumatera Utara dalam meningkatkan Kepatuhan 

Pemberi Kerja / Badan Usaha ( PK/BU ) pada 

Program BPJS Ketenagakerjaan di Hotel JW. 

(DISKOMINFO SUMUT) MEDAN, hariandialog.co.id.- 

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) 

Sumatera Utara (Sumatra Utara) Afifi Lubis 

menyampaikan pesannya kepada seluruh pihak 

terkait ketenagakerjaan, untuk menguatkan 

pemahaman tentang pentingnya jaminan sosial, 

terutama para pekerja dan profesi yang masih 

terabaikan. 

155. 21 

April 

2022 

Terjawab 

Kapan BSU 

2022 Cair Lagi! 

Cek Penerima 

Lewat 

sso.bpjsketena

gakerjaan.go.i

d/Kemnaker.g

o.id 

Neutral Tribun News Kaltim Terjawab kapan bsu 2022 cair lagi, simak cara cek 

penerima BLT BPJS Rp 1 juta dengan login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau kemnaker.go.id. 

Jangan penasaran lagi dan simak kapan bsu 2022 

cair lagi. Ingat! cara cek penerima BLT BPJS Rp 1 

juta bisa dilakukan dengan login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau kemnaker.go.id. 

Berdasarkan infomasi terbaru, BSU 2022 ini mulai 

cair bertahap sebelum Lebaran. 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. 

Selain info kapan bsu 2022 cair lagi dan cara cek 

penerima BLT BPJS Rp 1 juta dengan login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau kemnaker.go.id, 

simak juga persyaratannya. 
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156. 21 

April 

2022 

Gadis Cantik 

Asal Cianjur 

Meninggal 

Dunia di 

Malaysia 

Negative Berita Lima Upaya ahli waris Resti Mahesati yang meninggal 

dunia di negara penempatan Malaysia pada Juni 

2021 untuk mendapatkan hak mereka menurut 

satu sumber, Rabu (20/4/2022) akan terbentur 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 

Nomor 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial 

Pekerja Migran Indonesia. Seharusnya dia 

dipulangkan pada Maret 2021 namun karena 

kelalaian pihak berwenang, akhirnya muncul 

masalah ", ujar Ahmad Nasrudin Latif, orang yang 

diberi kepercayaan oleh pihak keluarga untuk 

mendampingi mereka. Dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan tersebut Pasal 11 ayat 1 dijelaskan 

"Jangka waktu pelindungan selama 25 (dua puluh 

lima) bulan dengan rincian sebagai berikut :. 

A.paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di negara 

tujuan penempatan; dan. B.paling lama 1 (satu) 

bulan pada saat persiapan kepulangan di negara 

tujuan penempatan. 

157. 21 

April 

2022 

Cek Penerima 

Bantuan 

Subsidi Upah 

(BSU) 2022: Ini 

Perkiraan 

Waktu 

Pencairan Rp1 

Juta 

Positive Ayo Bandung Bagaimana cara cek daftar penerima bantuan 

subsidi upah atau BSU 2022 menjadi perhatian para 

pekerja atau buruh. Belum ada keterangan resmi 

dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

tentang siapa yang akan masuk daftar penerima 

bantuan subsidi upah (BSU) untuk para pekerja dan 

buruh 2022. Salah satu syarat untuk menjadi 

penerima BSU 2022 adalah pekerja atau buruh yang 

berpenghasilan tidak lebih tinggi Rp3,5 juta per 

bulan. Persyaratan lain untuk masuk sebagai 

penerima bantuan subsidi upah (BSU) 2022 adalah 

berstatus aktif kepesertaan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. : BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 : Jadwal Pencairan Cara Cek 

di Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. : BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 : Siap-siap! 

158. 21 

April 

2022 

Jelang Idul 

Fitri, Kapolri 

Minta 

Perusahaan 

Swasta 

Percepat Cuti 

Pegawai 

Neutral Radar Sukabumi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta 

agar perusahaan swasta bisa memperpercepat cuti 

para pegawainya di Lebaran 2022 mendatang. 

"Kemudian kita juga mengimbau kepada instansi 

khususnya swasta untuk bisa mengatur waktu cuti 

bagi perusahaannya, karena Kementerian 

Ketenagakerjaan telah mengeluarkan peraturan 

untuk bisa mengatur cuti secara fleksibel," ujar Sigit 

di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu (20/4). 
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Menurut Sigit dengan perusahaan mempercepat 

cuti Lebaran para pegawainya. Maka bisa 

mengantisipai terjadinya penumpukan masyarakat 

yang melakukan mudik. 

159. 21 

April 

2022 

Disnaker Kota 

Tangerang 

Tunggu 

Pengaduan 

Buruh dan 

Karyawan yang 

Mendapat THR 

tak Sesuai 

Aturan 

Negative Tribun News 

Wartakota 

Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra 

mengatakan, Posko THR tersebut didirikan untuk 

melayani para pekerja yang memiliki perselisihan 

terkait nominal jumlah THR ataupun waktu 

pemberian THR. Selain itu, Disnaker Kota Tangerang 

juga menerima layanan mediasi bagi para tenaga 

kerja ataupun perusahaan yang memiliki 

perselisihan terkait pemenuhan hak dan kewajiban. 

"Disnaker Kota Tangerang kembali membuka posko 

pengaduan THR, bagi pekerja yang merasa 

memerlukan mediasi ataupun memerlukan 

bantuan terkait pemberian ataupun nominalnya 

bisa langsung datang ke Kantor Disnaker Kota 

Tangerang," ujar Ujang Hendra dalam 

keterangannya, Rabu (20/4/2022). Pada 

kesempatan itu disampaikan juga Disnaker Kota 

Tangerang menggelar virtual job fair virtual. 

160. 21 

April 

2022 

Apindo 

Kabupaten 

Sukabumi 

Sentil 

Perusahaan 

Tak Bayar THR 

Negative Radar Sukabumi Bukan hanya itu, apabila ada salah satu perusahaan 

yang terkendala dalam hal pembayaran THR, maka 

DPK Apindo Kabupaten Sukabumi akan melakukan 

komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan 

intansi yang terkait. Namun sampai saat ini dari 

seluruh perusahaan yang merupakan anggota 

Apindo Kabupaten Sukabumi, belum ada yang 

melaporkan kesulitan untuk proses pembayaran 

THR sesuai dengan regulasi. Terkait hal tersebut, 

Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukabumi Sudarno 

memberikan tanggapan. Dia menyebutkan, 

terdapat 70 perusahaan aktif yang tersebar di 

wilayah Kabupaten Sukabumi. 

161. 21 

April 

2022 

Serikat Buruh 

Ungkap Ada 

Perusahaan 

Besar tak Mau 

Bayar THR 

Karyawan 

Kontrak 

Neutral Harian Aceh Landasan hukum pembayaran THR tahun ini adalah 

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor 

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

Pelaksanaan PemberianKeagamaan Tahun 2022 

Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Asosiasi Serikat 

Pekerja (Aspek) Indonesia mengungkapkan, bahwa 

ada sebuah perusahaan besar, yang bergerak di 

bidang logistik, enggan membayarkan tunjangan 

hari raya (THR) kepada karyawan kontrak, 

http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/21/disnaker-kota-tangerang-tunggu-pengaduan-buruh-dan-karyawan-yang-mendapat-thr-tak-sesuai-aturan
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/21/disnaker-kota-tangerang-tunggu-pengaduan-buruh-dan-karyawan-yang-mendapat-thr-tak-sesuai-aturan
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/21/disnaker-kota-tangerang-tunggu-pengaduan-buruh-dan-karyawan-yang-mendapat-thr-tak-sesuai-aturan
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/21/disnaker-kota-tangerang-tunggu-pengaduan-buruh-dan-karyawan-yang-mendapat-thr-tak-sesuai-aturan
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/21/disnaker-kota-tangerang-tunggu-pengaduan-buruh-dan-karyawan-yang-mendapat-thr-tak-sesuai-aturan
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/21/disnaker-kota-tangerang-tunggu-pengaduan-buruh-dan-karyawan-yang-mendapat-thr-tak-sesuai-aturan
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/21/disnaker-kota-tangerang-tunggu-pengaduan-buruh-dan-karyawan-yang-mendapat-thr-tak-sesuai-aturan
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/21/disnaker-kota-tangerang-tunggu-pengaduan-buruh-dan-karyawan-yang-mendapat-thr-tak-sesuai-aturan
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/21/disnaker-kota-tangerang-tunggu-pengaduan-buruh-dan-karyawan-yang-mendapat-thr-tak-sesuai-aturan
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/apindo-kabupaten-sukabumi-sentil-perusahaan-tak-bayar-thr
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/apindo-kabupaten-sukabumi-sentil-perusahaan-tak-bayar-thr
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/apindo-kabupaten-sukabumi-sentil-perusahaan-tak-bayar-thr
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/apindo-kabupaten-sukabumi-sentil-perusahaan-tak-bayar-thr
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/apindo-kabupaten-sukabumi-sentil-perusahaan-tak-bayar-thr
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/apindo-kabupaten-sukabumi-sentil-perusahaan-tak-bayar-thr
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/21/serikat-buruh-ungkap-ada-perusahaan-besar-tak-mau-bayar-thr-karyawan-kontrak
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/21/serikat-buruh-ungkap-ada-perusahaan-besar-tak-mau-bayar-thr-karyawan-kontrak
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/21/serikat-buruh-ungkap-ada-perusahaan-besar-tak-mau-bayar-thr-karyawan-kontrak
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/21/serikat-buruh-ungkap-ada-perusahaan-besar-tak-mau-bayar-thr-karyawan-kontrak
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/21/serikat-buruh-ungkap-ada-perusahaan-besar-tak-mau-bayar-thr-karyawan-kontrak
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/21/serikat-buruh-ungkap-ada-perusahaan-besar-tak-mau-bayar-thr-karyawan-kontrak
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/21/serikat-buruh-ungkap-ada-perusahaan-besar-tak-mau-bayar-thr-karyawan-kontrak
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karyawan outsourcing, dan pekerja harian lepasnya. 

"Perusahaan itu sudah woro-woro, 

mensosialisasikan kepada karyawan kontrak, 

outsourcing, dan harian lepasnya bahwa 

perusahaan tidak akan membayarkan THR mereka," 

kata Mirah kepada Republika, Rabu (20/4/2022). 

Perusahaan harus membayarkan THR kepada 

semua pekerjanya," ujar Mirah. 

162. 21 

April 

2022 

Sri Mulyani: 

THR Untuk 

PNS akan 

Diberikan 

Mulai H-10 

Lebaran - 

Kabar Joglo 

Semar 

Neutral Kabar Joglo Semar Peraturan tersebut merevisi peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 

No.PER.04/MEN/1994. Semua pegawai 

mendapatkan THR termasuk PNS. Lalu kapan THR 

untuk PNS akan dibagikan? Dilansir dari Prfmnews 

dalam artikel berjudul " Pembagian THR untuk PNS 

akan Dibayar Mulai H-10 Lebaran " Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan 

bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) 

Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dilakukan mulai H-10 

sebelum lebaran. Bagi masyarakat Indonesia, hari-

hari menjelang lebaran Idul Fitri adalah hari yang 

ditunggu-tunggu. 

163. 21 

April 

2022 

Serikat Buruh 

Ungkap Ada 

Perusahaan 

Besar tak Mau 

Bayar THR 

Karyawan 

Kontrak 

Neutral Republika Landasan hukum pembayaran THR tahun ini adalah 

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. Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) 

Indonesia mengungkapkan, bahwa ada sebuah 

perusahaan besar, yang bergerak di bidang logistik, 

enggan membayarkan tunjangan hari raya (THR) 

kepada karyawan kontrak, karyawan outsourcing, 

dan pekerja harian lepasnya. Presiden DPP Aspek 

Indonesia Mirah Sumirat menjelaskan, pihaknya 

mengetahui persoalan ini karena manajemen 

perusahaan logistik itu sudah mensosialisasikan 

kebijakan tak memberikan THR kepada pekerjanya. 

"Perusahaan itu sudah woro-woro, 

mensosialisasikan kepada karyawan kontrak, 

outsourcing, dan harian lepasnya bahwa 

perusahaan tidak akan membayarkan THR mereka," 

kata Mirah kepada Republika, Rabu (20/4/2022). 

http://kabarjoglosemar.pikiran-rakyat.com/news/pr-734307886/sri-mulyani-thr-untuk-pns-akan-diberikan-mulai-h-10-lebaran
http://kabarjoglosemar.pikiran-rakyat.com/news/pr-734307886/sri-mulyani-thr-untuk-pns-akan-diberikan-mulai-h-10-lebaran
http://kabarjoglosemar.pikiran-rakyat.com/news/pr-734307886/sri-mulyani-thr-untuk-pns-akan-diberikan-mulai-h-10-lebaran
http://kabarjoglosemar.pikiran-rakyat.com/news/pr-734307886/sri-mulyani-thr-untuk-pns-akan-diberikan-mulai-h-10-lebaran
http://kabarjoglosemar.pikiran-rakyat.com/news/pr-734307886/sri-mulyani-thr-untuk-pns-akan-diberikan-mulai-h-10-lebaran
http://kabarjoglosemar.pikiran-rakyat.com/news/pr-734307886/sri-mulyani-thr-untuk-pns-akan-diberikan-mulai-h-10-lebaran
http://kabarjoglosemar.pikiran-rakyat.com/news/pr-734307886/sri-mulyani-thr-untuk-pns-akan-diberikan-mulai-h-10-lebaran
http://kabarjoglosemar.pikiran-rakyat.com/news/pr-734307886/sri-mulyani-thr-untuk-pns-akan-diberikan-mulai-h-10-lebaran
http://www.republika.co.id/berita/ranpr1409/serikat-buruh-ungkap-ada-perusahaan-besar-tak-mau-bayar-thr-karyawan-kontrak
http://www.republika.co.id/berita/ranpr1409/serikat-buruh-ungkap-ada-perusahaan-besar-tak-mau-bayar-thr-karyawan-kontrak
http://www.republika.co.id/berita/ranpr1409/serikat-buruh-ungkap-ada-perusahaan-besar-tak-mau-bayar-thr-karyawan-kontrak
http://www.republika.co.id/berita/ranpr1409/serikat-buruh-ungkap-ada-perusahaan-besar-tak-mau-bayar-thr-karyawan-kontrak
http://www.republika.co.id/berita/ranpr1409/serikat-buruh-ungkap-ada-perusahaan-besar-tak-mau-bayar-thr-karyawan-kontrak
http://www.republika.co.id/berita/ranpr1409/serikat-buruh-ungkap-ada-perusahaan-besar-tak-mau-bayar-thr-karyawan-kontrak
http://www.republika.co.id/berita/ranpr1409/serikat-buruh-ungkap-ada-perusahaan-besar-tak-mau-bayar-thr-karyawan-kontrak
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164. 21 

April 

2022 

Pemkot 

Kupang Minta 

Pemberi Kerja 

Segera Bayar 

THR 

Neutral Tribun News Kupang Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kota 

Kupang meminta kepada semua pengusaha atau 

pemberi kerja, untuk membayarkan Tunjangan Hari 

Raya (THR) kepada pekerja masing-masing. Kepala 

Dinas Nakertrans Kota Kupang, Thomas Dagang, 

mengatakan, dalam minggu ini, tim dari Dinas 

Nakertrans bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Kupang bersama para asisten akan turun ke 

beberapa perusahaan untuk meninjau, apakah 

pembayaran THR sudah diproses. "Kita akan turun, 

menanyakan secara langsung apakah pembayaran 

THR untuk para pekerja sudah dibayarkan atau 

belum, karena sesuai ketentuan, 7 hari sebelum 

hari raya sudah harus dibayarkan oleh pemberi 

kerja kepada tenaga kerja," katanya, Senin 18 April 

2022. Thomas Dagang menjelaskan, sesuai dengan 

Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan, 

pembayaran THR Tahun 2022, wajib dibayarkan full 

atau satu kali besaran gaji selama satu bulan. 

165. 21 

April 

2022 

Kemnaker 

Perbarui 

Daftar Negara 

Penempatan 

PMI 

Positive Seputar Cibubur Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, 

mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan 

Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Nomor 3/111/PK.02.01/IV/2022, 

yang mengatur daftar negara yang dapat ditempati 

PMI di masa adaptasi kebiasaan baru. "Keputusan 

ini diambil setelah Kemnaker memperhatikan 

masukan-masukan Perwakilan RI di negara 

penempatan dan beberapa pihak terkait, di mana 

kita dapat memastikan keselamatan dan 

pelindungan para PMI kita di masa adaptasi 

kebiasaan baru ini," kata Suhartono melalui Siaran 

Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (18 April 2022). 

Hal lain dalam lampiran Kepdirjen ini juga 

disebutkan bahwa penempatan dapat dilakukan 

melalui skema Private to Private (P to P) oleh 

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(P3MI), maupun melalui skema PMI perseorangan. 

Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan 

baru terkait negara yang dapat ditempati Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) di masa adaptasi kebiasaan 

baru. 

http://kupang.tribunnews.com/2022/04/21/pemkot-kupang-minta-pemberi-kerja-segera-bayar-thr
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/21/pemkot-kupang-minta-pemberi-kerja-segera-bayar-thr
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/21/pemkot-kupang-minta-pemberi-kerja-segera-bayar-thr
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/21/pemkot-kupang-minta-pemberi-kerja-segera-bayar-thr
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/21/pemkot-kupang-minta-pemberi-kerja-segera-bayar-thr
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784309241/kemnaker-perbarui-daftar-negara-penempatan-pmi
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784309241/kemnaker-perbarui-daftar-negara-penempatan-pmi
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784309241/kemnaker-perbarui-daftar-negara-penempatan-pmi
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784309241/kemnaker-perbarui-daftar-negara-penempatan-pmi
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784309241/kemnaker-perbarui-daftar-negara-penempatan-pmi
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166. 21 

April 

2022 

Panggilan 

untuk Pekerja! 

BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta 

Cair, Sudah 

Cek Rekening? 

Neutral Okezone BLT subsidi gaji Rp1 juta cair untuk pekerja tahun 

ini. Diketahui, BLT subsidi gaji ini dianggarkan Rp8,8 

triliun untuk 8,8 juta pekerja. "Kalau sudah siap 

semua, kita segera salurkan (BLT subsidi gaji)," kata 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

Anwar Sanusi kepada Okezone, Jakarta, Selasa 

(19/4/2022). Adapun 5 syarat penerima BLT subsidi 

gaji, yakni berikut ini:. 

167. 21 

April 

2022 

DPR Imbau 

Masyarakat 

Segera Lapor 

Jika Temukan 

Pelanggaran 

THR 

Negative Indonesiatoday.co.id Komisi IX DPR terus melakukan pengawasan 

pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) 

2022 bagi pekerja/buruh. Anggota Komisi IX DPR 

Sutan Adil Hendra mengatakan bahwa aturan 

tentang kewajiban perusahaan memberikan THR 

bagi para pekerjanya tercantum dalam Surat 

Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) 

tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 

2022. "Maladministrasi tersebut contohnya 

pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, 

serta penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan 

dan pengawasan THR 2022," kata pria yang akrab 

disapa SAH ini melalui keterangannya dikutip Kamis 

(20/4/2022). SAH juga mengemukakan, tantangan 

dalam pelaksanaan pemberian THR, salah satunya 

adalah minimnya sosialisasi oleh pemerintah 

terhadap pelaksanaan aturan THR. 

168. 21 

April 

2022 

DPR Minta 

Masyarakat 

Segera Lapor 

Bila Temukan 

Pelanggaran 

THR 

Negative Idx Channel Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan 

pengawasan pelaksanaan pemberian tunjangan 

hari raya (THR) 2022 bagi pekerja/buruh. Anggota 

Komisi IX DPR Sutan Adil Hendra mengatakan 

bahwa aturan tentang kewajiban perusahaan 

memberikan THR bagi para pekerjanya tercantum 

dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE 

Menaker) tentang Pelaksanaan Pemberian THR 

Keagamaan 2022. Untuk itu, masyarakat juga bisa 

melapor apabila terdapat pelanggaran dalam 

pelaksanaannya. Namun, menurutnya, potensi 

maladministrasi bisa terjadi jika pengawasan 

pemerintah terlalu longgar. 

169. 21 

April 

2022 

Wali Kota 

Serang Tinjau 

Beberapa 

Perusahaan 

Positive Republika Wali Kota Serang, Syafrudin memonitor 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang 

difasilitasi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota 

Serang berlokasi di Distribution Center (DC) PT 

Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) Serang, Provinsi 

Banten, Rabu (21/4/2022). Syafrudin menyatakan, 

http://economy.okezone.com/read/2022/04/20/622/2582475/panggilan-untuk-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-sudah-cek-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/04/20/622/2582475/panggilan-untuk-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-sudah-cek-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/04/20/622/2582475/panggilan-untuk-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-sudah-cek-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/04/20/622/2582475/panggilan-untuk-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-sudah-cek-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/04/20/622/2582475/panggilan-untuk-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-sudah-cek-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/04/20/622/2582475/panggilan-untuk-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-sudah-cek-rekening
http://indonesiatoday.co.id/read/dpr-imbau-masyarakat-segera-lapor-jika-temukan-pelanggaran-thr-646040
http://indonesiatoday.co.id/read/dpr-imbau-masyarakat-segera-lapor-jika-temukan-pelanggaran-thr-646040
http://indonesiatoday.co.id/read/dpr-imbau-masyarakat-segera-lapor-jika-temukan-pelanggaran-thr-646040
http://indonesiatoday.co.id/read/dpr-imbau-masyarakat-segera-lapor-jika-temukan-pelanggaran-thr-646040
http://indonesiatoday.co.id/read/dpr-imbau-masyarakat-segera-lapor-jika-temukan-pelanggaran-thr-646040
http://indonesiatoday.co.id/read/dpr-imbau-masyarakat-segera-lapor-jika-temukan-pelanggaran-thr-646040
http://www.idxchannel.com/economics/dpr-minta-masyarakat-segera-lapor-bila-temukan-pelanggaran-thr
http://www.idxchannel.com/economics/dpr-minta-masyarakat-segera-lapor-bila-temukan-pelanggaran-thr
http://www.idxchannel.com/economics/dpr-minta-masyarakat-segera-lapor-bila-temukan-pelanggaran-thr
http://www.idxchannel.com/economics/dpr-minta-masyarakat-segera-lapor-bila-temukan-pelanggaran-thr
http://www.idxchannel.com/economics/dpr-minta-masyarakat-segera-lapor-bila-temukan-pelanggaran-thr
http://www.idxchannel.com/economics/dpr-minta-masyarakat-segera-lapor-bila-temukan-pelanggaran-thr
http://republika.co.id/berita/rao0ev484/wali-kota-serang-tinjau-beberapa-perusahaan-yang-bayarkan-thr-pekerja
http://republika.co.id/berita/rao0ev484/wali-kota-serang-tinjau-beberapa-perusahaan-yang-bayarkan-thr-pekerja
http://republika.co.id/berita/rao0ev484/wali-kota-serang-tinjau-beberapa-perusahaan-yang-bayarkan-thr-pekerja
http://republika.co.id/berita/rao0ev484/wali-kota-serang-tinjau-beberapa-perusahaan-yang-bayarkan-thr-pekerja
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yang Bayarkan 

THR Pekerja 

kegiatan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota 

(Pemkot) Serang guna mengetahui perihal 

tunjangan yang nantinya diterima oleh seluruh 

pekerja yang ada di Kota Serang. "Ada beberapa 

perusahaan juga kita undang, untuk menjadi 

contoh, untuk memastikan bahwa Surat Edaran 

Menteri Ketenagakerjaan ini ditindak lanjuti oleh 

para pengusaha, terutama di Kota Serang," katanya 

di Kota Serang, Rabu. Dia menegaskan, jika 

terdapat perusahaan yang belum memberikan 

tunjangan kepada pekerjanya satu pekan sebelum 

Lebaran maka Pemkot Serang akan memberikan 

tindakan tegas. 

170. 21 

April 

2022 

Wali Kota 

Serang Tinjau 

Beberapa 

Perusahaan 

yang Bayarkan 

THR Pekerja 

Positive Ihram.co.id REPUBLIKA.CO.ID, SERANG- Wali Kota Serang, 

Syafrudin memonitor pembayaran tunjangan hari 

raya (THR) yang difasilitasi Dinas Ketenagakerjaan 

(Disnaker) Kota Serang berlokasi di Distribution 

Center (DC) PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) 

Serang, Provinsi Banten, Rabu (21/4/2022). Pemkot 

Serang akan menindak tegas perusahaan yang tak 

memberikan THR ke pekerja. Syafrudin 

menyatakan, kegiatan tersebut dilakukan oleh 

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang guna 

mengetahui perihal tunjangan yang nantinya 

diterima oleh seluruh pekerja yang ada di Kota 

Serang. 

171. 21 

April 

2022 

Info Lowongan 

Kerja BUMN 

PT Jasa Marga 

Persero Tbk, 

Ini Syarat dan 

Cara Daftarnya 

- Semarangku 

Neutral Semarangku.com Berikut info loker atau lowongan kerja BUMN PT 

Jasa Marga (Persero) Tbk, dimana membuka 

lowongan kerja. Berikut persyaratan dan cara 

daftar loker atau lowongan kerja yang dibuka 

BUMN PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Berikut adalah 

persyaratan dan cara mendaftar loker atau 

lowongan kerja untuk formasi yang tersedia di 

BUMN PT Jasa Marga (Persero) Tbk :. Assistant 

Legal. Bagi yang tertarik untuk mendaftar loker 

atau lowongan kerja BUMN PT Jasa Marga 

(Persero) Tbk, info lebih lanjut kunjungi Instagram 

Official Jasa Marga. 

172. 21 

April 

2022 

Daftar Pekerja 

Dapat BSU 

BPJS 

Ketenagakerja

an 2022 Rp1 

Juta, Langsung 

Neutral Ayo Semarang Siapa saja pekerja yang berhak menerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022?. Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair pada bulan 

April 2022. Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 akan mendapatkan uang sebesar Rp1 juta. 

http://republika.co.id/berita/rao0ev484/wali-kota-serang-tinjau-beberapa-perusahaan-yang-bayarkan-thr-pekerja
http://republika.co.id/berita/rao0ev484/wali-kota-serang-tinjau-beberapa-perusahaan-yang-bayarkan-thr-pekerja
http://ihram.republika.co.id/berita/rao0ev484/wali-kota-serang-tinjau-beberapa-perusahaan-yang-bayarkan-thr-pekerja
http://ihram.republika.co.id/berita/rao0ev484/wali-kota-serang-tinjau-beberapa-perusahaan-yang-bayarkan-thr-pekerja
http://ihram.republika.co.id/berita/rao0ev484/wali-kota-serang-tinjau-beberapa-perusahaan-yang-bayarkan-thr-pekerja
http://ihram.republika.co.id/berita/rao0ev484/wali-kota-serang-tinjau-beberapa-perusahaan-yang-bayarkan-thr-pekerja
http://ihram.republika.co.id/berita/rao0ev484/wali-kota-serang-tinjau-beberapa-perusahaan-yang-bayarkan-thr-pekerja
http://ihram.republika.co.id/berita/rao0ev484/wali-kota-serang-tinjau-beberapa-perusahaan-yang-bayarkan-thr-pekerja
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314309861/info-lowongan-kerja-bumn-pt-jasa-marga-persero-tbk-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314309861/info-lowongan-kerja-bumn-pt-jasa-marga-persero-tbk-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314309861/info-lowongan-kerja-bumn-pt-jasa-marga-persero-tbk-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314309861/info-lowongan-kerja-bumn-pt-jasa-marga-persero-tbk-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314309861/info-lowongan-kerja-bumn-pt-jasa-marga-persero-tbk-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314309861/info-lowongan-kerja-bumn-pt-jasa-marga-persero-tbk-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314309861/info-lowongan-kerja-bumn-pt-jasa-marga-persero-tbk-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773243648/daftar-pekerja-dapat-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-langsung-masuk-rekening
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773243648/daftar-pekerja-dapat-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-langsung-masuk-rekening
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773243648/daftar-pekerja-dapat-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-langsung-masuk-rekening
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773243648/daftar-pekerja-dapat-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-langsung-masuk-rekening
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773243648/daftar-pekerja-dapat-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-langsung-masuk-rekening
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773243648/daftar-pekerja-dapat-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-langsung-masuk-rekening
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Masuk 

Rekening 

Program pemerintah ini untuk membantu para 

pekerja atau buruh yang terkena dampak Covid-19. 

173. 21 

April 

2022 

DPR Imbau 

Masyarakat 

Laporkan 

Pelanggaran 

Pemberian 

THR 

Negative Sindo News Anggota Komisi IX DPR Sutan Adil Hendra 

mengatakan bahwa aturan soal kewajiban 

perusahaan memberikan THR bagi para pekerjanya 

tercantum dalam Surat Edaran Menteri 

Ketenagakerjaan (SE Menaker) tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2022. 

Komisi XI memastikan terus melakukan 

pengawasan dan masyarakat melapor apabila 

terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan 

pemberian THR. "Maladministrasi tersebut 

contohnya pengabaian kewajiban hukum, 

penundaan berlarut, serta penyimpangan prosedur 

dalam pelaksanaan dan pengawasan THR 2022," 

kata pria yang akrab disapa SAH ini melalui 

keterangannya dikutip Kamis (20/4/2022). Dia juga 

mengemukakan, tantangan dalam pelaksanaan 

pemberian THR, salah satunya adalah minimnya 

sosialisasi oleh pemerintah terhadap pelaksanaan 

aturan THR. 

174. 21 

April 

2022 

Gelar Bakti 

Sosial, 

Kemnaker 

Bagikan 750 

Paket Lebaran 

- Dobrak 

Positive Dobrak.co Dharma Wanita Persatuan ( DWP ) Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) membagikan 750 

paket Ramadan 1443 H kepada para petugas satuan 

keamanan, petugas kebersihan, pramubakti, 

pengemudi, tukang taman/kebun, dan tukang 

sampah di lingkungan Kemnaker. Paket diserahkan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

kepada Aprianto (pramubakti), Kusandrianto 

(pengemudi bus), dan Suci Nuzulul (keamanan) 

dalam acara penyerahan simbolis paket lebaran 

dan bazar di Ruang Serbaguna Kemnaker, Selasa 

(19/4/2022). 

175. 21 

April 

2022 

Anggota 

Komisi IX DPR 

Minta 

Kemnaker 

Sanksi Tegas 

Perusahaan 

Tak Bayar THR 

Negative Liputan 6 Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati 

mengingatkan, pemberian Tunjangan Hari Raya 

(THR) Keagamaan harus segera dibayarkan kepada 

pekerja perusahaan. Dia meminta kepada 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan 

yang tidak membayarkan THR. "Kemnaker di sini 

harus memanggil perusahaan-perusahaan agar 

segera membayarkan (THR) seminggu sebelum 

Lebaran, kasihan mereka para pekerja punya anak-

istri dan mengharapkan sekali THR itu. Menurut 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773243648/daftar-pekerja-dapat-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-langsung-masuk-rekening
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773243648/daftar-pekerja-dapat-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-langsung-masuk-rekening
http://nasional.sindonews.com/read/749457/12/dpr-imbau-masyarakat-laporkan-pelanggaran-pemberian-thr-1650503052
http://nasional.sindonews.com/read/749457/12/dpr-imbau-masyarakat-laporkan-pelanggaran-pemberian-thr-1650503052
http://nasional.sindonews.com/read/749457/12/dpr-imbau-masyarakat-laporkan-pelanggaran-pemberian-thr-1650503052
http://nasional.sindonews.com/read/749457/12/dpr-imbau-masyarakat-laporkan-pelanggaran-pemberian-thr-1650503052
http://nasional.sindonews.com/read/749457/12/dpr-imbau-masyarakat-laporkan-pelanggaran-pemberian-thr-1650503052
http://nasional.sindonews.com/read/749457/12/dpr-imbau-masyarakat-laporkan-pelanggaran-pemberian-thr-1650503052
http://www.dobrak.co/news/pr-933243888/gelar-bakti-sosial-kemnaker-bagikan-750-paket-lebaran
http://www.dobrak.co/news/pr-933243888/gelar-bakti-sosial-kemnaker-bagikan-750-paket-lebaran
http://www.dobrak.co/news/pr-933243888/gelar-bakti-sosial-kemnaker-bagikan-750-paket-lebaran
http://www.dobrak.co/news/pr-933243888/gelar-bakti-sosial-kemnaker-bagikan-750-paket-lebaran
http://www.dobrak.co/news/pr-933243888/gelar-bakti-sosial-kemnaker-bagikan-750-paket-lebaran
http://www.dobrak.co/news/pr-933243888/gelar-bakti-sosial-kemnaker-bagikan-750-paket-lebaran
http://www.liputan6.com/news/read/4944387/anggota-komisi-ix-dpr-minta-kemnaker-sanksi-tegas-perusahaan-tak-bayar-thr
http://www.liputan6.com/news/read/4944387/anggota-komisi-ix-dpr-minta-kemnaker-sanksi-tegas-perusahaan-tak-bayar-thr
http://www.liputan6.com/news/read/4944387/anggota-komisi-ix-dpr-minta-kemnaker-sanksi-tegas-perusahaan-tak-bayar-thr
http://www.liputan6.com/news/read/4944387/anggota-komisi-ix-dpr-minta-kemnaker-sanksi-tegas-perusahaan-tak-bayar-thr
http://www.liputan6.com/news/read/4944387/anggota-komisi-ix-dpr-minta-kemnaker-sanksi-tegas-perusahaan-tak-bayar-thr
http://www.liputan6.com/news/read/4944387/anggota-komisi-ix-dpr-minta-kemnaker-sanksi-tegas-perusahaan-tak-bayar-thr
http://www.liputan6.com/news/read/4944387/anggota-komisi-ix-dpr-minta-kemnaker-sanksi-tegas-perusahaan-tak-bayar-thr
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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. 

176. 21 

April 

2022 

Jelang 

Lebaran, MPBI 

DIY Buka 

Posko Aduan 

THR bagi 

Buruh di DIY 

Neutral Ayo Bandung Maka dari itu Majelis Pekerja Buruh Indonesia 

(MBPI) DIY membuka posko pengaduan dan 

pendampingan bagi buruh yang tak dapatkan hak 

mereka dari perusahaan. : Soal Polemik Pencairan 

JHT di Usia 56 Tahun, SPSI Bantul: Itu Uang Buruh. 

Dana THR akan digunakan bagi pekerja/buruh yang 

hendak mudik dan berbelanja kebutuhan 

menjelang lebaran Idul Fitri. Meski demikian tidak 

sedikit perusahaan yang tak enggan memberikan 

THR bagi pekerjanya sesuai hak. Juru Bicara MPBI, 

Irsad Ade Irawan dalam siaran pers Kamis 

(21/4/2022) menuturkan nerdasarkan Permenaker 

Nomor 6 Tahun 2016, pengaturan THR secara jelas 

dirumuskan dan ditentukan besaran dan tata cara 

pelaksanaannya, mengenai besaran THR. 

  

http://yogya.ayoindonesia.com/ngayogyakarta/pr-393244001/jelang-lebaran-mpbi-diy-buka-posko-aduan-thr-bagi-buruh-di-diy
http://yogya.ayoindonesia.com/ngayogyakarta/pr-393244001/jelang-lebaran-mpbi-diy-buka-posko-aduan-thr-bagi-buruh-di-diy
http://yogya.ayoindonesia.com/ngayogyakarta/pr-393244001/jelang-lebaran-mpbi-diy-buka-posko-aduan-thr-bagi-buruh-di-diy
http://yogya.ayoindonesia.com/ngayogyakarta/pr-393244001/jelang-lebaran-mpbi-diy-buka-posko-aduan-thr-bagi-buruh-di-diy
http://yogya.ayoindonesia.com/ngayogyakarta/pr-393244001/jelang-lebaran-mpbi-diy-buka-posko-aduan-thr-bagi-buruh-di-diy
http://yogya.ayoindonesia.com/ngayogyakarta/pr-393244001/jelang-lebaran-mpbi-diy-buka-posko-aduan-thr-bagi-buruh-di-diy
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Title H-7 THR Wajib di Bayar Perusahaan Author Huma Betang 

Media Humabetang.com Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://humabetang.com/berita/h-7-thr-wajib-di-bayar-perusahaan 

Summary Tunjangan Hari Raya (THR) wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja yang telah 

melaksanakan pekerjaannya. "Pembayaran THR bagi pekerja, wajib dilakukan 7 hari sebelum 

hari raya Idul Fitri," Ungkap Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Heriawan, Selasa 

(19/4/2022). Diakui Heriawan, perusahaan yang tidak mematuhi aturan pembayaran THR 

bagi pekerja, akan dikenakan sangsi berupa penutupan operasional perusahaan. Kepala 

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan Hariawan menegaskan, 

perusahaan wajib mematuhi aturan tentang pembayaran THR bagi pekerja. 

 

Tunjangan Hari Raya (THR) wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja yang telah melaksanakan 

pekerjaannya.Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan Hariawan menegaskan, 

perusahaan wajib mematuhi aturan tentang pembayaran THR bagi pekerja."Pembayaran THR bagi 

pekerja, wajib dilakukan 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri," Ungkap Kepala Dinas Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja Heriawan, Selasa (19/4/2022).Lanjut Heriawan, pembayaran THR selain mengacu pada 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) nomor 16 tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Katingan 

telah mengeluarkan surat edaran Bupati Katingan."Surat edaran Bupati sudah ada, dan kita telah 

sampaikan kepada pihak perusahaan khususnya yang ada di wilayah Katingan," Tuturnya.Diakui 

Heriawan, perusahaan yang tidak mematuhi aturan pembayaran THR bagi pekerja, akan dikenakan sangsi 

berupa penutupan operasional perusahaan."Sangsinya saya pikir jelas, makanya kami harapkan, 

perusahaan wajib melaksanakan aturan yang ada," Tandasnya. 
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Title Daftar Kekayaan Pejabat Negara yang Bertambah dalam Satu 

Tahun, Siapa Paling Kaya? 

Author _noname 

Media Tribun News Pekanbaru Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/04/20/daftar-kekayaan-pejabat-negara-yang-

bertambah-dalam-satu-tahun-siapa-paling-kaya 

Summary Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming misalnya bertambah sekitar Rp4,1 miliar setelah 

satu tahun menjabat. Nama Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, 

Airlangga Hartarto juga meroket dua kali lipat dalam satu tahun. - Dari pemutakhiran data 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK di elhkpn.kpk.go.id 

terlihat harta sejumlah pejabat melonjak. Gibran tercatat mempunyai harta senilai total 

Rp25.297.783.659 berdasarkan data yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) sejak 31 Januari 2022. 

 

 

 

- Dari pemutakhiran data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK di 

elhkpn.kpk.go.id terlihat harta sejumlah pejabat melonjak.Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming 

misalnya bertambah sekitar Rp4,1 miliar setelah satu tahun menjabat.Gibran tercatat mempunyai harta 

senilai total Rp25.297.783.659 berdasarkan data yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) sejak 31 Januari 2022.Gibran yang dilantik menjadi Wali Kota Surakarta pada Jumat, 26 Februari 

2021, itu mempunyai sejumlah harta bergerak dan harta tidak bergerak.Ia melaporkan kepemilikan tujuh 

bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Surakarta dan Sragen dengan estimasi nilai 

Rp17.339.000.000.Seluruh tanah dan bangunan milik sendiri.Anak pertama Presiden RI Joko Widodo 

(Jokowi) ini turut melaporkan kepemilikan delapan unit kendaraan yang nilai seluruhnya berjumlah 

Rp682 juta.Rinciannya yaitu Motor Honda Scoopy tahun 2015, hasil sendiri, Rp7 juta; Motor Honda CB-

125 tahun 1974, hasil sendiri, Rp5 juta; Motor Royal Enfield tahun 2017, hasil sendiri, Rp40 juta; dan 

Mobil Toyota Avanza tahun 2016, hasil sendiri, Rp90 juta.Kemudian mobil Toyota Avanza tahun 2012, 

hasil sendiri, Rp60 juta; Mobil Isuzu Panther tahun 2012, hasil sendiri, Rp70 juta; mobil Daihatsu Grand 

Max tahun 2015, hasil sendiri, Rp60 juta; dan Mitsubishi Pajero Sport tahun 2016, hasil sendiri, Rp350 

juta.Gibran juga turut mencantumkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp260 juta; Kas dan 

Setara Kas Rp2.188.369.663; harta lainnya Rp5.552.000.000; dan utang Rp723.586.004."Total harta 
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kekayaan Rp25.297.783.659," demikian dikutip dari LHKPN Gibran.Harta itu meningkat sebanyak 

Rp4.144.973.529 dari laporan sebelumnya saat Gibran mendaftarkan diri ke KPUD untuk pencalonan 

sebagai Wali Kota Surakarta.Dalam laporan tanggal 2 September 2020, Gibran mempunyai harta 

kekayaan sebesar Rp21.152.810.130.Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memutakhirkan laporan harta 

kekayaannya ke KPK pada 23 Februari 2022.Dalam laporan terbaru tersebut diketahui total harta Jokowi 

berjumlah Rp 71.471.446.189 (Rp 71 miliar).Harta Jokowi mengalami kenaikan hingga Rp 7,8 miliar 

dibandingkan 2020. Tahun 2020, kekayaan Jokowi tercatat hanya Rp 63.616.935.818 (Rp 63 miliar). 

Dalam laporan terbarunya itu, tidak ada tambahan jenis harta baru yang dimiliki Jokowi.Jokowi 

melaporkan kepemilikan 20 bidang tanah dan bangunan. Namun, nilai tanah dan bangunan ini 

melonjak.Dari Rp 53,2 miliar pada 2020 menjadi Rp 59,4 miliar pada 2021.Penambahan lainnya berasal 

dari kas atau setara kas. Dari Rp 10 miliar pada 2020, menjadi Rp 11 miliar pada 2021.Harta Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno juga bertambah. Bahkan hartanya naik tiga kali lipat. Dari 

Rp 3,8 triliun di 2020, menjadi Rp 10,6 triliun di 2021.Dengan jumlah tersebut, Sandiaga kini menjadi 

pejabat negara paling kaya Kekayaan luar biasa Sandiaga ini mayoritas berasal dari kepemilikan surat 

berharga bernilai Rp 9,7 triliun.Nama Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, 

Airlangga Hartarto juga meroket dua kali lipat dalam satu tahun.Hartanya pada tahun 2021 berjumlah Rp 

425 miliar dari sebelumnya Rp 260 miliar di tahun 2020.Harta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti 

Wahyu Trenggono juga nambah ratusan miliar dalam setahun.Dari Rp 2,4 triliun di 2020 menjadi Rp 2,9 

triliun di 2021. Meski mayoritas harta pejabat mengalami kenaikan namun ada pejabat negara yang justru 

hartanya berkurang.Harta yang mengalami penyusutan adalah Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang 

berkurang Rp 1,8 miliar berdasarkan laporan LHKPN ke KPK.Ada juga harta milik Menteri Pendidikan 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim yang mengalami nasib 

serupa.Kekayaan Nadiem tercatat mencapai Rp1,175 triliun dalam LHKPN periode 2021 miliknya. 

Kekayaan dia berkurang Rp 17 miliar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 

Rp1,192 triliun.Dalam laporan terbarunya, Nadiem tercatat memiliki enam tanah dan bangunan senilai 

Rp50,981 miliar.Tanah dan bangunannya ada di Rote Ndao, Gianyar, dan Jakarta Selatan.Nadiem tercatat 

memiliki tiga mobil senilai Rp2,663 miliar.Mobilnya yakni Honda Brio keluaran 2017, Toyota Vellfire 

keluaran 2018, dan Audi QS:2.0 TF31 AT keluaran 2018.Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya 

senilai Rp752,313 juta. Nadiem juga memiliki surat berharga senilai Rp1,305 triliun.Dalam laporannya, 

Nadiem tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp5,717 miliar.Nadiem juga memiliki harta lainnya 

senilai Rp2,900 miliar. Dia juga memiliki utang Rp193,822 miliar.1. Presiden Jokowi tahun 2020: Rp 63 

miliar, tahun 2021: Rp 71 miliar2. Menko Polhukam Mahfud Md tahun 2020: Rp 27 miliar, tahun 2021: 

Rp 29 miliar3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tahun 2020: Rp 260 miliar, tahun 2021: Rp 425 

miliar4. Menparekraf Sandiaga Uno tahun 2020: Rp 3,8 triliun, tahun 2021: Rp 10,6 triliun5. Mensos Tri 

Rismaharini tahun 2020: Rp 8 miliar, tahun 2021: Rp 15 miliar6. Mendagri Tito Karnavian tahun 2020: Rp 

18 miliar, tahun 2021: Rp 20 miliar7. Menkes Budi Gunadi Sadikin tahun 2020: Rp 164 miliar tahun 2021: 

Rp 180 miliar8. Mendag Muhammad Lutfi tahun 2020: Rp 226 miliar tahun 2021: Rp 235 miliar9. Menag 

Yaqut Cholil Qoumas tahun 2020: Rp 11 miliar tahun 2021: Rp 11,7 miliar10. Menteri Perikanan Sakti 

Wahyu Trenggono tahun 2020: Rp 2,4 triliun tahun 2021: Rp 2,9 triliun11. Menhan Prabowo Subianto 

tahun 2020: Rp 2,029 triliun tahun 2021: Rp 2,032 triliun12. Mensesneg Pratikno tahun 2020: Rp 10 miliar 

tahun 2021: Rp 11 miliar13. Menlu Retno Marsudi tahun 2020: Rp 25 miliar tahun 2021: Rp 28 miliar14. 

Menkeu Sri Mulyani tahun 2020: Rp 53 miliar tahun 2021: Rp 58 miliar15. Menaker Ida Fauziyah tahun 

2020: Rp 17 miliar tahun 2021: Rp 18 miliar16. Menteri ESDM Arifin Tasrif tahun 2020: Rp 51 miliar tahun 

2021: Rp 53 miliar17. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tahun 2020: Rp 18 miliar tahun 2021: Rp 20 

miliar18. Menkominfo Johnny G Plate tahun 2020: Rp 189 miliar tahun 2021: Rp 191 miliar19. Menteri 

LHK Siti Nurbaya tahun 2020: Rp 4 miliar tahun 2021: Rp 5 miliar20. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar 
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tahun 2020: Rp 8 miliar tahun 2021: Rp 9 miliar21. Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo tahun 2020: Rp 5 miliar 

tahun 2021: Rp 6 miliar22. Menteri ATR Sofyan Djalil tahun 2020: Rp 83 miliar tahun 2021: Rp 94 miliar23. 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tahun 2020: Rp 69 miliar tahun 2021: Rp 73 miliar24. 

Menkop UKM Teten Masduki tahun 2020: Rp 3 miliar tahun 2021: Rp 4 miliarPengamat Politik Ray 

Rangkuti mengaku heran harta kekayaan pejabat negara semakin banyak saat kondisi ekonomi belum 

pulih seperti sekarang ini."Ini menjadi pertanyaan besar bagaimana bisa harta kekayaan pejabat naik 

berlipat-lipat padahal kita katanya masih di suasana pandemi," ujar Ray.Karena itu Ray meminta KPK 

segera bergerak melakukan pelacakan terhadap harta-harta kekayaan para pejabat yang semakin tajir 

melintir tersebut. "Agar tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan publik," ujarnya. 
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Title Bertemu Ma'ruf Amin, Perwakilan Gereja di Papua Usul 

Dibentuk Papua Christian Center 

Author M Danial 

Bangu 

Media Merdeka Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/bertemu-maruf-amin-perwakilan-gereja-di-papua-

usul-dibentuk-papua-christian-center.html 

Summary Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) Hiskia Rollo menyampaikan 

rekomendasi kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. "Satu rekomendasi yang teramat 

mendasar dan penting kita mencoba menghasilkan Papua Christian Center. Papua Christian 

Center ini menjadi pusat untuk memberikan segala hal yang dapat dipertanggungjawabkan 

di tengah-tengah masyarakat," kata Hiskia usai bertemu Ma'ruf Amin di kantor Wapres, 

Pusat, Rabu (20/4). Dia menuturkan, Papua Christian Center itu bukan cuma untuk 

masyarakat melainkan pemimpin bangsa dan negara. 

 

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) Hiskia Rollo menyampaikan rekomendasi kepada 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Rekomendasi itu juga sebelumnya dibicarakan dalam Hari Pekabaran Injil di 

Papua. "Satu rekomendasi yang teramat mendasar dan penting kita mencoba menghasilkan Papua 

Christian Center. Papua Christian Center ini menjadi pusat untuk memberikan segala hal yang dapat 

dipertanggungjawabkan di tengah-tengah masyarakat," kata Hiskia usai bertemu Ma'ruf Amin di kantor 

Wapres, Pusat, Rabu (20/4).Dia menuturkan, Papua Christian Center itu bukan cuma untuk masyarakat 

melainkan pemimpin bangsa dan negara. Papua Christian Center sebuah lembaga yang netral dan tidak 

dipengaruhi siapapun. "Karena itu sebagai pemimpin kami bersepakat membentuk ini, supaya ketika 

pemimpin bangsa dan negara yang meminta penjelasan tentang situasi Papua, maka kamilah 

mengeluarkan analisis sesuai apa yang terjadi, sehingga mereka tidak mengeluarkan pendapat seenaknya 

karena data-data itu harus dipertanggungjawabkan," ujar dia.Pertemuan digelar di kantor Wapres Jalan 

Merdeka Utara, itu dihadiri Pendeta Hiskia Rollo Ketua Umum PGGP, Pendeta Shirley F.A. Parinussa Ketua 

Umum PGGP Papua Barat, serta Johny Banua Rouw, SE Ketua DPR Papua sebagai Ketua Panitia Perayaan 

HPI ke-167. Sementara itu, Wapres turut didampingi oleh Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah), Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Pertemuan antara K.H. Maruf Amin dengan para 

pimpinan gereja Papua ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan di tengah nuansa minggu perayaan 

Paskah serta bulan suci Ramadan. Dalam pertemuan ini, para "Kyai" Kristen dari Papua menyampaikan 

berbagai pandangan kritis dan konstruktif sebagai bahan masukan kepada Wapres RI dalam upaya untuk 

mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di Tanah Papua melalui pendekatan-pendekatan humanis 

dan non-militer. 
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Title Kekayaan Jokowi dan Pejabatnya Melonjak di Masa Pandemi Covid-

19, Dompet Sandiaga Uno Paling Tebal 

Author _noname 

Media Tribun Kaltara Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/kekayaan-jokowi-dan-pejabatnya-melonjak-di-

masa-pandemi-covid-19-dompet-sandiaga-uno-paling-tebal 

Summary Berita Nasional Terkini, harta kekayaan Jokowi dan pejabatnya melonjak drastis di masa 

pandemi Covid-19, dompet Sandiaga Uno paling tebal. Termasuk Presiden Joko Widodo atau 

Jokowi juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno jadi menteri dengan dompet paling tebal atau 

paling tajir berdasarkan laporan di LHKPN. Anak pertama Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi 

) ini turut melaporkan kepemilikan delapan unit kendaraan yang nilai seluruhnya berjumlah 

Rp682 juta. 

 

 

 

Berita Nasional Terkini, harta kekayaan Jokowi dan pejabatnya melonjak drastis di masa pandemi Covid-

19, dompet Sandiaga Uno paling tebal.Sejak dua tahun terakhir pandemi Covid-19 terjadi di sejumlah 

negara, termasuk di IndonesiaNamun di tengah pandemi Covid-19, nyatanya harta kekayaan sejumlah 

pejabat negara melonjak.Termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga mengalami peningkatan 

dibanding tahun sebelumnya.Dilansir dari Tribunnews, selain Joko Widodo harta putranya, Wali Kota 

Surakarta, Gibran Rakabuming juga meningkat.Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 

Sandiaga Uno jadi menteri dengan dompet paling tebal atau paling tajir berdasarkan laporan di 

LHKPNKondisi ekonomi Indonesia belum stabil dan masih kembang kempis akibat dihantam pandemi 

covid-19. Namun dompet para pejabat dan pemangku negara justru semakin tebal.Hal itu terlihat dari 

pemutakhiran data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ) yang dirilis KPK di 

elhkpn.kpk.go.id. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming misalnya bertambah sekitar Rp4,1 miliar 

setelah satu tahun menjabat.Gibran tercatat mempunyai harta senilai total Rp25.297.783.659 

berdasarkan data yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) sejak 31 Januari 

2022.Gibran yang dilantik menjadi Wali Kota Surakarta pada Jumat, 26 Februari 2021, itu mempunyai 

sejumlah harta bergerak dan harta tidak bergerak.Ia melaporkan kepemilikan tujuh bidang tanah dan 

bangunan yang tersebar di Surakarta dan Sragen dengan estimasi nilai Rp17.339.000.000. Seluruh tanah 
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dan bangunan milik sendiri.Anak pertama Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi ) ini turut melaporkan 

kepemilikan delapan unit kendaraan yang nilai seluruhnya berjumlah Rp682 juta.Rinciannya yaitu Motor 

Honda Scoopy tahun 2015, hasil sendiri, Rp7 juta; Motor Honda CB-125 tahun 1974, hasil sendiri, Rp5 

juta; Motor Royal Enfield tahun 2017, hasil sendiri, Rp40 juta; dan Mobil Toyota Avanza tahun 2016, hasil 

sendiri, Rp90 juta.Kemudian mobil Toyota Avanza tahun 2012, hasil sendiri, Rp60 juta; Mobil Isuzu 

Panther tahun 2012, hasil sendiri, Rp70 juta; mobil Daihatsu Grand Max tahun 2015, hasil sendiri, Rp60 

juta; dan Mitsubishi Pajero Sport tahun 2016, hasil sendiri, Rp350 juta.Gibran juga turut mencantumkan 

kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp260 juta; Kas dan Setara Kas Rp2.188.369.663; harta lainnya 

Rp5.552.000.000; dan utang Rp723.586.004."Total harta kekayaan Rp25.297.783.659," demikian dikutip 

dari LHKPN Gibran.Harta itu meningkat sebanyak Rp4.144.973.529 dari laporan sebelumnya saat Gibran 

mendaftarkan diri ke KPUD untuk pencalonan sebagai Wali Kota Surakarta.Dalam laporan tanggal 2 

September 2020, Gibran mempunyai harta kekayaan sebesar Rp21.152.810.130.Presiden Joko Widodo ( 

Jokowi ) juga memutakhirkan laporan harta kekayaannya ke KPK pada 23 Februari 2022.Dalam laporan 

terbaru tersebut diketahui total harta Jokowi berjumlah Rp 71.471.446.189 (Rp 71 miliar).Harta Jokowi 

mengalami kenaikan hingga Rp 7,8 miliar dibandingkan 2020. Tahun 2020, kekayaan Jokowi tercatat 

hanya Rp 63.616.935.818 (Rp 63 miliar). Dalam laporan terbarunya itu, tidak ada tambahan jenis harta 

baru yang dimiliki Jokowi.Jokowi melaporkan kepemilikan 20 bidang tanah dan bangunan. Namun, nilai 

tanah dan bangunan ini melonjak.Dari Rp 53,2 miliar pada 2020 menjadi Rp 59,4 miliar pada 

2021.Penambahan lainnya berasal dari kas atau setara kas. Dari Rp 10 miliar pada 2020, menjadi Rp 11 

miliar pada 2021.Harta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno juga bertambah. Bahkan 

hartanya naik tiga kali lipat. Dari Rp 3,8 triliun di 2020, menjadi Rp 10,6 triliun di 2021.Dengan jumlah 

tersebut, Sandiaga kini menjadi pejabat negara paling kayaKekayaan luar biasa Sandiaga ini mayoritas 

berasal dari kepemilikan surat berharga bernilai Rp 9,7 triliun.Nama Menko Perekonomian yang juga 

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto juga meroket dua kali lipat dalam satu tahun. Hartanya 

pada tahun 2021 berjumlah Rp 425 miliar dari sebelumnya Rp 260 miliar di tahun 2020.Harta Menteri 

Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono juga nambah ratusan miliar dalam setahun.Dari Rp 2,4 

triliun di 2020 menjadi Rp 2,9 triliun di 2021. Meski mayoritas harta pejabat mengalami kenaikan namun 

ada pejabat negara yang justru hartanya berkurang.Harta yang mengalami penyusutan adalah Wakil 

Presiden KH Ma'ruf Amin yang berkurang Rp 1,8 miliar berdasarkan laporan LHKPN ke KPK.Ada juga harta 

milik Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim 

yang mengalami nasib serupa.Kekayaan Nadiem tercatat mencapai Rp1,175 triliun dalam LHKPN periode 

2021 miliknya. Kekayaan dia berkurang Rp 17 miliar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang 

mencapai Rp1,192 triliun.Dalam laporan terbarunya, Nadiem tercatat memiliki enam tanah dan 

bangunan senilai Rp50,981 miliar. Tanah dan bangunannya ada di Rote Ndao, Gianyar, dan Jakarta 

Selatan.Nadiem tercatat memiliki tiga mobil senilai Rp2,663 miliar.Mobilnya yakni Honda Brio keluaran 

2017, Toyota Vellfire keluaran 2018,Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp752,313 

juta. Nadiem juga memiliki surat berharga senilai Rp1,305 triliun.Dalam laporannya, Nadiem tercatat 

memiliki kas dan setara kas senilai Rp5,717 miliar. Nadiem juga memiliki harta lainnya senilai Rp2,900 

miliar. Dia juga memiliki utang Rp193,822 miliar.Berikut daftar pejabat negara yang kekayaannya 

bertambah:1. Presiden Jokowi tahun 2020: Rp 63 miliar, tahun 2021: Rp 71 miliar2. Menko Polhukam 

Mahfud Md tahun 2020: Rp 27 miliar, tahun 2021: Rp 29 miliar3. Menko Perekonomian Airlangga 

Hartarto tahun 2020: Rp 260 miliar, tahun 2021: Rp 425 miliar4. Menparekraf Sandiaga Uno tahun 2020: 

Rp 3,8 triliun, tahun 2021: Rp 10,6 triliun5. Mensos Tri Rismaharini tahun 2020: Rp 8 miliar, tahun 2021: 

Rp 15 miliar6. Mendagri Tito Karnavian tahun 2020: Rp 18 miliar, tahun 2021: Rp 20 miliar7. Menkes Budi 

Gunadi Sadikin tahun 2020: Rp 164 miliar tahun 2021: Rp 180 miliar8. Mendag Muhammad Lutfi tahun 

2020: Rp 226 miliar tahun 2021: Rp 235 miliar9. Menag Yaqut Cholil Qoumas tahun 2020: Rp 11 miliar 
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tahun 2021: Rp 11,7 miliar10. Menteri Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tahun 2020: Rp 2,4 triliun tahun 

2021: Rp 2,9 triliun11. Menhan Prabowo Subianto tahun 2020: Rp 2,029 triliun tahun 2021: Rp 2,032 

triliun12. Mensesneg Pratikno tahun 2020: Rp 10 miliar tahun 2021: Rp 11 miliar13. Menlu Retno Marsudi 

tahun 2020: Rp 25 miliar tahun 2021: Rp 28 miliar14. Menkeu Sri Mulyani tahun 2020: Rp 53 miliar tahun 

2021: Rp 58 miliar15. Menaker Ida Fauziyah tahun 2020: Rp 17 miliar tahun 2021: Rp 18 miliar16. Menteri 

ESDM Arifin Tasrif tahun 2020: Rp 51 miliar tahun 2021: Rp 53 miliar17. Menteri PUPR Basuki 

Hadimuljono tahun 2020: Rp 18 miliar tahun 2021: Rp 20 miliar18. Menkominfo Johnny G Plate tahun 

2020: Rp 189 miliar tahun 2021: Rp 191 miliar19. Menteri LHK Siti Nurbaya tahun 2020: Rp 4 miliar tahun 

2021: Rp 5 miliar20. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar tahun 2020: Rp 8 miliar tahun 2021: Rp 9 

miliar21. Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo tahun 2020: Rp 5 miliar tahun 2021: Rp 6 miliar22. Menteri ATR 

Sofyan Djalil tahun 2020: Rp 83 miliar tahun 2021: Rp 94 miliar23. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso 

Monoarfa tahun 2020: Rp 69 miliar tahun 2021: Rp 73 miliar24. Menkop UKM Teten Masduki tahun 2020: 

Rp 3 miliar tahun 2021: Rp 4 miliarPengamat Politik Ray Rangkuti mengaku heran harta kekayaan pejabat 

negara semakin banyak saat kondisi ekonomi belum pulih seperti sekarang ini."Ini menjadi pertanyaan 

besar bagaimana bisa harta kekayaan pejabat naik berlipat-lipat padahal kita katanya masih di suasana 

pandemi," ujar Ray.Karena itu Ray meminta KPK segera bergerak melakukan pelacakan terhadap harta-

harta kekayaan para pejabat yang semakin tajir melintir tersebut. "Agar tidak menimbulkan spekulasi dan 

kecurigaan publik," ujarnya.Artikel ini telah tayang di Tribunnews. com dengan judul Kekayaan Pejabat 

Negara Melonjak, Sandiaga Uno Menteri Paling Tajir Melintir, 
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Title Tuntut Pesangon, 1700 Karyawan Citibank Indonesia Gelar 

Unjuk Rasa - Harian Terbit 

Author Zahroni Terbit 

Media Harian Terbit Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743240364/tuntut-pesangon-1700-

karyawan-citibank-indonesia-gelar-unjuk-rasa 

Summary "Karena unit bisnis consumer banking dijual, maka unit ini ditutup dan 1700 karyawan 

terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," ujar Presiden Saiful Tavip Organisasi Pekerja 

Seluruh Indonesia (OPSI) di Jakarta, Rabu (20/4/2022). Karyawan citibank NA Indonesia 

melakukan aksi unjuk rasa di depan Pasific Place Mall. 1.700 karyawan tersebut terdampak 

penjualan unit bisnis consumer banking (kartu kredit) ke PT Bank UOB. Ia mengingatkan, agar 

pihak management untuk membayar seluruh pesangon kepada pekerja. 

 

Karyawan citibank NA Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Pasific Place Mall. 1.700 karyawan 

tersebut terdampak penjualan unit bisnis consumer banking (kartu kredit) ke PT Bank UOB. "Karena unit 

bisnis consumer banking dijual, maka unit ini ditutup dan 1700 karyawan terdampak Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK)," ujar Presiden Saiful Tavip Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) di Jakarta, 

Rabu (20/4/2022). Ia mengingatkan, agar pihak management untuk membayar seluruh pesangon kepada 

pekerja. Sebab, jelas dalam pesangon pekerja telah dijamin dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 

57. "Kami juga meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tidak mudah memberikan izin sebelum 

perusahaan menyelesaikan hak-hak pekerja," katanya. Menurut dia, pekerja akan melakukan langkah 

mediasi ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dan apabila diperlukan akan mengajukan gugatan 

ke pengadilan hubungan industrial (PHI)."Kami akan tunggu itikad baik perusahaan untuk menyelesaikan 

hak-hak pekerja. Sebelum Agustus nanti, kami pastikan proses hukum itu sudah berjalan," tegasnya. Di 

tempat yang sama, Ketua Serikat Pekerja Citibank NA Indonesia (SPCI) Zul Hinsaf mengungkapkan, masa 

kerja karyawan rata-rata lima hingga sepuluh tahun dengan status pekerja waktu tidak tertentu 

(karyawan tetap). "Sampai saat ini karyawan masih bekerja. Kami berharap pesangon segera dibayar oleh 

perusahaan," katanya. Karena, menurut dia, pekerja dan perusahaan terikat oleh perjanjian kerja 

bersama (PKB). Dan terkait hal pekerja hingga pensiun sudah diatur di dalamnya."Kami menginginkan 

perusahaan melaksanakan PKB. Itu kan peraturan yang mengikat," ujarnya. Ia mengatakan, sebelum 

melakukan aksi hari ini pekerja dan perusahaan-perusahaan telah melakukan mediasi di Kemnaker. 

Namun belum membuahkan hasil. "Dengan aksi hari ini kami ingin menunjukkan bahwa ada masalah di 

Citibank NA Indonesia. Selama ini kami hanya diam saja," ucapnya. 
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Title Cara Menghitung THR Karyawan Harian untuk Lebaran 2022, 

Kamu Dapat Berapa? 

Author Rifan Aditya 
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Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suara.com/news/2022/04/20/095246/cara-menghitung-thr-karyawan-harian-

untuk-lebaran-2022-kamu-dapat-berapa 

Summary Cara Menghitung THR Karyawan Harian. Cara menghitung THR karyawan harian tak jauh 

berbeda dengan karyawan kontrak. Karyawan yang dimutasi ke perusahaan lain dengan 

perhitungan masa kerja berlanjut dan pada perusahaan lama belum mendapatkan THR. 

Menaker menyebut THR bagi pekerja sudah bekerja minimal 12 bulan yaitu sebesar 1 bulan 

gaji yang diterima pekerja tersebut. 

 

 

 

Cara Menghitung THR Karyawan HarianMenaker menyebut THR bagi pekerja sudah bekerja minimal 12 

bulan yaitu sebesar 1 bulan gaji yang diterima pekerja tersebut. Sedangkan bagi pekerja yang bekerja 

kurang dari 12 bulan dapat dihitung secara proporsional tanpa dicicil.Sebagaimana yang telah dipaparkan 

sebelumnya karyawan yang bekerja dengan status pekerja harian berhak menerima THR. Cara 

menghitung THR karyawan harian tak jauh berbeda dengan karyawan kontrak.Apabila karyawan kerja 

harian yang telah bekerja selama 1 tahun atau lebih berhak menerima THR sebesar 1 kali gaji. Besaran 

gaji dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum 

Lebaran.Adapun, THR karyawan harian dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung 

berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.Menurut Menaker, pemberian 

THR adalah upaya unfuk memenuhi kebutuhan karyawan/buruh saat merayakan hari raya keagamaan. 

Seperti itulah cara menghitung THR karyawan harian yang perlu Anda ketahui.Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, melalui laman kemnaker.go.id menegaskan tahun ini pengusaha atau pun 

pemberi kerja wajib membayarkan tunjangan hari raya atau THR 2022 kepada karyawan. Adapun cara 

menghitung THR karyawan harian itu cukup mudah.Simak penjelasan cara menghitung THR karyawan 

harian berikut ini. Diketahui, pernyataan Menaker Ida Fauziyah mengenai THR karyawan diperkuat 

dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 

April 2022 yang mengatur Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja/buruh di 

perusahaan.Perlu Anda ketahui bahwa pembayaran THR lebaran 2022 kepada pekerja wajib dilakukan 
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paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Lalu kelompok pekerja apa sajakah yang berhak 

menerima THR?Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 

tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan, tak hanya pekerja tetap beberapa 

kelompok pekerja lainnya juga berhak menerima THR.Adapun pekerja yang berhak menerima THR yaitu 

pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) ataupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), 

buruh harian, pekerja rumah tangga, pekerja outsourcing, hingga tenaga honorer.Tak hanya kelompok 

pekerja di atas merujuk Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau 

Buruh di Perusahaan, jenis karyawan kontrak yang berhak mendapat THR adalah sebagai 

berikut: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.Karyawan PKWTT 

yang mengalami pemutusan kontrak 30 hari sebelum hari raya keagamaan.Karyawan yang dimutasi ke 

perusahaan lain dengan perhitungan masa kerja berlanjut dan pada perusahaan lama belum 

mendapatkan THR.Jika Anda masuk dalam kelompok karyawan atau pekerja harian, kira-kira bagaimana 

cara menghitung THR karyawan harian? Nah, untuk mengetahuinya simak ulasan perihal caranya di 

bawah ini.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWSDi 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 Disnaker Kota Tangerang Buka Posko THR 2022 Author _noname 

Media Kata Kota Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://katakota.com/disnaker-kota-tangerang-buka-posko-thr-2022 

Summary Ujang Hendra, Kepala Disnaker Kota Tangerang, mengatakan, pembentukan Posko THR ini 

sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tentang 

pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2022. "Sesuai SE (Surat Edaran) yang kami 

terima pembukaan Posko THR ini dua minggu sebelum hari lebaran atau hari raya idul fitri, 

dan tutup pada tanggal 29 April 2022 hari pertama cuti lebaran," kata Ujang saat ditemui di 

kantornya, Selasa sore (19/04/22). 

 

 

 

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang membuka Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya 

(THR) yang beralamatkan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan, lantai 2, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, 

Cikokol, Kota Tangetang. Setiap hari Senin - Jumat, pukul 8.00 - 15.00 WIB.Ujang Hendra, Kepala Disnaker 

Kota Tangerang, mengatakan, pembentukan Posko THR ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 

2022."Sesuai SE (Surat Edaran) yang kami terima pembukaan Posko THR ini dua minggu sebelum hari 

lebaran atau hari raya idul fitri, dan tutup pada tanggal 29 April 2022 hari pertama cuti lebaran," kata 

Ujang saat ditemui di kantornya, Selasa sore (19/04/22).Kata Ujang, hadirnya Posko THR ini sebagai pusat 

layanan para pekerja yang memiliki perselisihan terkait nominal THR ataupun waktu pemberian 

THR."Jadi, bagi yang memang merasa memerlukan mediasi ataupun memerlukan bantuan kami 

(Disnaker) terkait pemberian ataupun nominalnya bisa langsung datang ke kantor kami. Sebab untuk 

jumlah ataupun pemberian sebenarnya sudah tertuang pada perjanjian kerjasama antara perusahaan 

dan tenaga kerja," kata dia.Selain membuka Posko THR, Disnaker setiap harinya membuka layanan 

mediasi bagi para tenaga kerja maupun bagi perusahaan yang memiliki perselisihan terkait pemenuhan 

hak dan kewajiban."Untuk layanan mediasi ini kami buka setiap hari sesuai jam kerja. Mau yang memiliki 

masalah misalnya pemutusan hubungan sepihak ataupun konsultasi dipersilakan," tukasnya. 
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Title Bupati Sutan Riska : Segera Bayarkan THR Paling Lambat H-7 

Lebaran - Utamapost 

Author Nama 

Media Utamapost Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://utamapost.co.id/bupati-sutan-riska-segera-bayarkan-thr-paling-lambat-h-7-lebaran 

Summary - Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengingatkan perusahaan agar 

membayar tunjangan hari raya (THR) paling lambat H-7 lebaran. Posko pengaduan ini mulai 

dibuka H-7 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, atau batas maksimal pembayaran THR," 

tukasnya.(rl/ed). Imbaun bupati tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati 

Dharmasraya Nomor 560/107/Transnaker/2022 tentang pelaksanaan pemberian THR 

keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan. Tujuannya, sebagai pedoman bagi masing-

masing perusahaan agar bisa membayar THR sesuai ketentuan. 

 

 

 

Dharmasraya (UtamaPost) - Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengingatkan perusahaan 

agar membayar tunjangan hari raya (THR) paling lambat H-7 lebaran. Imbaun bupati tersebut tertuang 

dalam Surat Edaran (SE) Bupati Dharmasraya Nomor 560/107/Transnaker/2022 tentang pelaksanaan 

pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan."Surat edaran sudah kita sampaikan 

sebagai acuan pembayaran THR tahun ini, sebagian sudah kita sampaikan melalui lisan. Secara resmi juga 

sudah dilakukan dalam berapa hari ini ke perusahaan-perusahaan," ujar Kepala Dinas Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja Dharmasraya, Kandam.Dalam Surat Edaran tersebut disampaikan beberapa poin penting 

dalam pemberian THR pekerja, diantaranya THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari 

sebelum Idul Fitri.Bagi perusahaan yang tidak memberikan THR kepada pekerja/buruh akan dikenakan 

sanksi administratif hingga sanksi terberat penutupan sementara operasional perusahaan. Namun pihak 

berharap perusahaan membayarkan THR sebelum waktu yang ditentukan.Dijelaskannya, dalam SE 

tersebut juga dirincikka rumusan pemberian THR sesuai dengan masa kerja. Tujuannya, sebagai pedoman 

bagi masing-masing perusahaan agar bisa membayar THR sesuai ketentuan.Namun demikian, dalam SE 

tersebut tidak disebutkan bahwa pembayaran THR harus 100 persen atau penuh. Mengingat SE yang 

diterbitkan mengacu pada SE dari Menteri Ketenagakerjaan Nomor:M/1/HK.04/IV/2022 dimana 

pembayaran THR penuh sifatnya imbauan.Artinya, bagi perusahaan yang kondisi keuangan sudah mulai 

normal, diimbau untuk membayar THR pekerja secara penuh dan harus disegerakan karena tentu 
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masyarakat membutuhkan hal itu."Tidak ada instruksi resmi yang bisa kita jadikan acuan bayar THR 100 

persen, sebab itu sebatas imbauan," katanya.Ditambahkannya untuk melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan SE tersebut, Dinas Tenaga Kerja Sumatera Barat mendirikan posko pengaduan dan layanan 

konsultasi bagi pekerja yang dinilai tidak mendapatkan hak sesuai ketentuan."Posko pengaduan hanya 

dibuka di Disnaker Sumatra Barat, untuk daerah tidak ada. Posko pengaduan ini mulai dibuka H-7 Hari 

Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, atau batas maksimal pembayaran THR," tukasnya.(rl/ed) 
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Title LHKPN Pejabat Negara, Sandiaga Uno Menteri Paling Tajir, Kekayaan 

Luhut Berkurang Rp 28,8 Miliar 

Author _noname 

Media Tribun News Medan Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/lhkpn-pejabat-negara-sandiaga-uno-menteri-

paling-tajir-kekayaan-luhut-berkurang-rp-28874-miliar 

Summary Kekayaan Sandiaga mayoritas berasal dari kepemilikan surat berharga bernilai Rp 9,7 triliun. 

Berdasarkan periodik 2021, Luhut menyerahkan laporan itu pada 30 Maret 2022. Kekayaan 

Luhut berdasarkan periodik 2021 tercatat mencapai Rp 716,314 miliar. 

 

 

 

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia berpengaruh terhadap kondisi perekonomian yang masih 

belum stabil.Namun harta kekayaan sejumlah pejabat dan pemangku negara justru meningkat.Hal itu 

terlihat dari pemutakhiran data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK 

di .Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutakhirkan laporan harta kekayaannya ke KPK pada 23 Februari 

2022. Dalam laporan terbaru tersebut diketahui total harta berjumlah Rp 71.471.446.189 (Rp 71 

miliar).Harta mengalami kenaikan hingga Rp 7,8 miliar dibandingkan 2020. Tahun sebelumnya, kekayaan 

tercatat hanya Rp 63.616.935.818 (Rp 63 miliar).Namun, dalam laporan terbarunya itu, tidak ada 

tambahan jenis harta baru yang dimiliki . Presiden ke-7 Indonesia itu melaporkan kepemilikan 20 bidang 

tanah dan bangunan.Nilai tanah dan bangunan ini melonjak. Dari Rp 53,2 miliar pada 2020 menjadi Rp 

59,4 miliar pada 2021.Penambahan lainnya berasal dari kas atau setara kas. Dari Rp 10 miliar pada 2020, 

menjadi Rp 11 miliar pada 2021.Harta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), juga 

bertambah. Bahkan hartanya naik tiga kali lipat. Di tahun 2020 Rp 3,8 triliun, menjadi Rp 10,6 triliun di 

2021.Jumlah tersebut, menjadikan kini sebagai pejabat negara paling kaya. Kekayaan Sandiaga mayoritas 

berasal dari kepemilikan surat berharga bernilai Rp 9,7 triliun.Nama Menko Perekonomian yang juga 

Ketua Umum Partai Golkar, juga meroket dua kali lipat dalam satu tahun. Hartanya pada tahun 2021 

berjumlah Rp 425 miliar dari sebelumnya Rp 260 miliar di tahun 2020Harta Menteri Kelautan dan 

Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono juga nambah ratusan miliar dalam setahun.Dari Rp 2,4 triliun di 2020 

menjadi Rp 2,9 triliun di 2021. Meski mayoritas harta pejabat mengalami kenaikan namun ada pejabat 

negara yang justru hartanya berkurang.Harta yang mengalami penyusutan adalah Wakil Presiden KH 

Ma'ruf Amin yang berkurang Rp 1,8 miliar berdasarkan laporan LHKPN ke KPK.Ada juga harta milik 
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Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Anwar Makarim yang 

mengalami nasib serupa.Kekayaan tercatat mencapai Rp 1,175 triliun dalam periode 2021 miliknya. 

Kekayaan dia berkurang Rp 17 miliar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai Rp 

1,192 triliun.Dalam terbarunya, tercatat memiliki enam tanah dan bangunan senilai Rp 50,981 miliar. 

Tanah dan bangunannya ada di Rote Ndao, Gianyar, dan Jakarta Selatan.Nadiem tercatat memiliki tiga 

mobil senilai Rp2,663 miliar. Mobilnya yakni Honda Brio keluaran 2017, Toyota Vellfire keluaran 2018, 

dan Audi QS:2.0 TF31 AT keluaran 2018.Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 

752,313 juta. juga memiliki surat berharga senilai Rp 1,305 triliun.Dalam laporannya, tercatat memiliki 

kas dan setara kas senilai Rp 5,717 miliar. juga memiliki harta lainnya senilai Rp 2,900 miliar. Dia juga 

memiliki utang Rp 193,822 miliar.Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) 

juga menjadi peabat negara yang hartanya mengalami penyusutan.Berdasarkan periodik 2021, Luhut 

menyerahkan laporan itu pada 30 Maret 2022.Kekayaan Luhut berdasarkan periodik 2021 tercatat 

mencapai Rp 716,314 miliar. Hartanya berkurang Rp 28,874 miliar jika dibandingkan dengan laporan 

sebelumnya yang mencapai Rp 745,188 miliar.Luhut diketahui memiliki 20 tanah dan bangunan senilai 

Rp 245,251 miliar. Tanah dan bangunannya ada di Bogor, Jakarta Timur, Badung, Jakarta Pusat, Jakarta 

Selatan, Malang, Tapanuli Utara, Toba Samosir, dan Simalungun.Luhut juga tercatat memiliki lima 

kendaraan senilai Rp 2,160 miliar.Kendaraan dia yakni mobil Isuzu Panther LM 25 keluaran 2006, mobil 

Lexus LS 460 AT keluaran 2016, motor Honda Solo keluaran 2015, mobil Toyota Alphard keluaran 2016, 

dan motor Honda Solo keluaran 2020.Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 3,382 

miliar. Luhut juga memiliki surat berharga senilai Rp 193,036 miliar. Dia juga tercatat memiliki kas dan 

setara kas senilai Rp 252,527 miliar.Lalu, Luhut memiliki harta lainnya senilai Rp 31,857 miliar. Dia 

memiliki utang Rp 12 miliar.Berikut daftar pejabat negara yang kekayaannya bertambah:1. Presiden 

tahun 2020: Rp 63 miliar, tahun 2021: Rp 71 miliar2. Menko Polhukam Mahfud Md tahun 2020: Rp 27 

miliar, tahun 2021: Rp 29 miliar3. Menko Perekonomian tahun 2020: Rp 260 miliar, tahun 2021: Rp 425 

miliar4. Menparekraf tahun 2020: Rp 3,8 triliun, tahun 2021: Rp 10,6 triliun5. Mensos Tri Rismaharini 

tahun 2020: Rp 8 miliar, tahun 2021: Rp 15 miliar6. Mendagri Tito Karnavian tahun 2020: Rp 18 miliar, 

tahun 2021: Rp 20 miliar7. Menkes Budi Gunadi Sadikin tahun 2020: Rp 164 miliar tahun 2021: Rp 180 

miliar8. Mendag Muhammad Lutfi tahun 2020: Rp 226 miliar tahun 2021: Rp 235 miliar9. Menag Yaqut 

Cholil Qoumas tahun 2020: Rp 11 miliar tahun 2021: Rp 11,7 miliar10. Menteri Perikanan Sakti Wahyu 

Trenggono tahun 2020: Rp 2,4 triliun tahun 2021: Rp 2,9 triliun11. Menhan Prabowo Subianto tahun 

2020: Rp 2,029 triliun tahun 2021: Rp 2,032 triliun12. Mensesneg Pratikno tahun 2020: Rp 10 miliar tahun 

2021: Rp 11 miliar13. Menlu Retno Marsudi tahun 2020: Rp 25 miliar tahun 2021: Rp 28 miliar14. Menkeu 

Sri Mulyani tahun 2020: Rp 53 miliar tahun 2021: Rp 58 miliar15. Menaker Ida Fauziyah tahun 2020: Rp 

17 miliar tahun 2021: Rp 18 miliar16. Menteri ESDM Arifin Tasrif tahun 2020: Rp 51 miliar tahun 2021: 

Rp 53 miliar17. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tahun 2020: Rp 18 miliar tahun 2021: Rp 20 miliar18. 

Menkominfo Johnny G Plate tahun 2020: Rp 189 miliar tahun 2021: Rp 191 miliar19. Menteri LHK Siti 

Nurbaya tahun 2020: Rp 4 miliar tahun 2021: Rp 5 miliar20. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar tahun 

2020: Rp 8 miliar tahun 2021: Rp 9 miliar21. Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo tahun 2020: Rp 5 miliar tahun 

2021: Rp 6 miliar22. Menteri ATR Sofyan Djalil tahun 2020: Rp 83 miliar tahun 2021: Rp 94 miliar23. 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tahun 2020: Rp 69 miliar tahun 2021: Rp 73 miliar24. 

Menkop UKM Teten Masduki tahun 2020: Rp 3 miliar tahun 2021: Rp 4 miliarPengamat Politik Ray 

Rangkuti mengaku heran harta kekayaan pejabat negara semakin banyak saat kondisi ekonomi belum 

pulih seperti sekarang ini."Ini menjadi pertanyaan besar bagaimana bisa harta kekayaan pejabat naik 

berlipat-lipat padahal kita katanya masih di suasana pandemi," ujar Ray.Karena itu Ray meminta KPK 

segera bergerak melakukan pelacakan terhadap harta-harta kekayaan para pejabat yang semakin tajir 

melintir tersebut. "Agar tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan publik," ujarnya. 
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Title Tegas Pro Rakyat, SAH Awasi Pemberian THR 2022 bagi Pekerja Author _noname 

Media Jam Berita Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://jamberita.com/read/2022/04/20/5973036/tegas-pro-rakyat-sah-awasi-pemberian-

thr-2022-bagi-pekerja 

Summary Buktinya, SAH yang merupakan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini sedang melakukan 

pengawasan pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) 2022 bagi pekerja/buruh. 

Aturan tentang kewajiban perusahaan memberikan THR bagi para pekerjanya tercantum 

dalam SE Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2022. 

"Maladministrasi tersebut contohnya pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, 

serta penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan dan pengawasan THR 2022," jelasnya di 

Jambi (19/4/22) kemarin. Salah satu catatan penting pemberian THR 2022 adalah 

perusahaan yang masih terdampak pandemi dan berakibat tidak mampu memberikan THR 

tepat waktu diharuskan membuktikan laporan keuangan secara transparan, berunding 

dengan pekerja/buruh, dan melaporkan hasil kesepakatannya kepada Disnaker setempat. 

 

 

 

Sikap tegas pro rakyat diperlihatkan Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM 

terhadap kesejahteraan kaum pekerja.Buktinya, SAH yang merupakan Anggota Fraksi Partai Gerindra 

DPR RI ini sedang melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) 2022 bagi 

pekerja/buruh. Masyarakat juga bisa melapor apabila terdapat pelanggaran dalam 

pelaksanaannya.Aturan tentang kewajiban perusahaan memberikan THR bagi para pekerjanya 

tercantum dalam SE Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 

2022.Meski begitu, Bapak Beasiwa Jambi ini menilai, potensi maladministrasi bisa terjadi jika 

pengawasan pemerintah terlalu longgar. "Maladministrasi tersebut contohnya pengabaian kewajiban 

hukum, penundaan berlarut, serta penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan dan pengawasan THR 

2022," jelasnya di Jambi (19/4/22) kemarin.Selanjutnya, SAH juga mengemukakan, tantangan dalam 

pelaksanaan pemberian THR, salah satunya adalah minimnya sosialisasi oleh pemerintah terhadap 

peraturan pelaksanaan THR. "Hal ini dapat berdampak terhadap pengabaian kewajiban oleh perusahaan 

dan tidak diterimanya hak-hak normatif para pekerja/buruh," ujarnya.Salah satu catatan penting 

pemberian THR 2022 adalah perusahaan yang masih terdampak pandemi dan berakibat tidak mampu 
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memberikan THR tepat waktu diharuskan membuktikan laporan keuangan secara transparan, berunding 

dengan pekerja/buruh, dan melaporkan hasil kesepakatannya kepada Disnaker setempat.Dari sisi 

pengawasan, SAH mengatakan dibutuhkan peran serius kepala daerah untuk mengawasi pelaksanaan 

THR. "Pemerintah harus mampu bertindak tegas, akomodatif, dan dapat menjamin kepastian hukum 

terhadap pihak perusahaan dan pekerja atau buruh," tandasnya. 
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Title Buruh Karanganyar Tak Dapat THR Sesuai Ketentuan? 

Laporkan Saja Ke Sini 

Author _noname 

Media Karanganyar Pos Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.solopos.com/buruh-karanganyar-tak-dapat-thr-sesuai-ketentuan-laporkan-

saja-ke-sini-1300006 

Summary Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagnakerkop dan 

UKM) Karanganyar meminta perusahaan tak ngemplang membayar tunjangan hari hari 

(THR) 2022. Kepala Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar Martadi mengatakan posko 

pengaduan THR 2022 telah dibuka. Merujuk catatannya, di Karanganyar terdapat 600 

perusahaan kecil hingga besar. Seluruh perusahaan wajib membayarkan THR secara penuh 

paling lambat H-7 Lebaran. 

 

Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagnakerkop dan UKM) 

Karanganyar meminta perusahaan tak ngemplang membayar tunjangan hari hari (THR) 2022. Seluruh 

perusahaan wajib membayarkan THR secara penuh paling lambat H-7 Lebaran. Pekerja diminta 

melaporkan ke posko pengaduan jika perusahaan tidak membayarkan THR sesuai 

ketentuan.PromosiPengaruh Krisis Ukraina bagi Amerika Serikat dan Ekonomi GlobalKepala 

Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar Martadi mengatakan posko pengaduan THR 2022 telah dibuka. 

"Kami minta pekerja memanfaatkan posko pengaduan kalau ada masalah dengan THR. Laporkan saja di 

posko pengaduan," kata Martadi ketika berbincang dengan Solopos.com, Rabu (20/4/2022).Martadi 

menjelaskan THR pada tahun ini harus dibayarkan perusahaan secara penuh tanpa dicicil. Pembayaran 

THR secara penuh tersebut menyusul semakin baiknya kondisi perekonomian paska terjadinya pandemi 

Covid-19."Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan sudah kita sampaikan kepada perusahaan. 

Prinsipnya, THR harus dibayar penuh," kata Martadi.Merujuk catatannya, di Karanganyar terdapat 600 

perusahaan kecil hingga besar. Perusahaan harus membayarkan THR sesuai ketentuan berlaku paling 

lambat dibayarkan H-7 Lebaran. Posko akan menerima pengaduan dari pekerja yang tidak menerima THR 

tahun 2022.Dari pengalaman di tahun lalu, ada sejumlah perusahaan yang tak membayarkan THR. 

Mayoritas beralasan karena terdampak pandemi Corona sehingga mengalami goncangan ekonomi di 

perusahaan. "Tahun lalu ada kasus itu [perusahaan tak bayarkan THR]. Tapi masalah selesai, perusahaan 

membayarkan setelah Lebaran," katanya.Martadi mengatakan setiap laporan yang diterima di posko 

pengaduan, Disdagnakerkop dan UKM akan melakukan klarifikasi kepada perusahaan. Jika ada 

pelanggaran pihaknya akan merekomendasikan kepada Satuan Pengawas Tenaga Kerja (Satwasnaker) 

Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah)."Soal sanksi kewenangan Jawa Tengah. Kami hanya memberikan 

imbauan kepada perusahaan," terangnya. 
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Title Dompet Pejabat Negara Makin Tebal, Padahal Masih Situasi 

Pandemi, Sandiaga Uno Menteri Paling Tajir 

Author _noname 

Media Central Batam Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://centralbatam.co.id/dompet-pejabat-negara-makin-tebal-padahal-masih-situasi-

pandemi-sandiaga-uno-menteri-paling-tajir 

Summary Harta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno juga bertambah. 4. 

Menparekraf Sandiaga Uno tahun 2020: Rp 3,8 triliun, tahun 2021: Rp 10,6 triliun. Kondisi 

ekonomi Indonesia belum stabil dan masih kembang kempis akibat dihantam pandemi covid-

19. Namun dompet para pejabat dan pemangku negara justru semakin tebal. 

 

 

 

Kondisi ekonomi Indonesia belum stabil dan masih kembang kempis akibat dihantam pandemi covid-

19.Namun dompet para pejabat dan pemangku negara justru semakin tebal.Hal itu terlihat dari 

pemutakhiran data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK di 

elhkpn.kpk.go.id.Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming misalnya bertambah sekitar Rp 4,1 miliar 

setelah satu tahun menjabat.Gibran tercatat mempunyai harta senilai total Rp25.297.783.659. Data itu 

ia sampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 31 Januari 2022.Gibran yang dilantik menjadi 

Wali Kota Surakarta pada Jumat, 26 Februari 2021, itu mempunyai sejumlah harta bergerak dan harta 

tidak bergerak.Ia melaporkan kepemilikan tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Surakarta 

dan Sragen dengan estimasi nilai Rp17.339.000.000. Seluruh tanah dan bangunan milik sendiri.Putra 

sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ini turut melaporkan kepemilikan delapan unit kendaraan yang 

nilai seluruhnya berjumlah Rp 682 juta.Rinciannya yaitu Motor Honda Scoopy tahun 2015, hasil sendiri, 

Rp7 juta; Motor Honda CB-125 tahun 1974, hasil sendiri, Rp 5 juta; Motor Royal Enfield tahun 2017, hasil 

sendiri, Rp 40 juta; dan Mobil Toyota Avanza tahun 2016, hasil sendiri, Rp 90 juta.Kemudian Mobil Toyota 

Avanza tahun 2012, hasil sendiri, Rp 60 juta; Mobil Isuzu Panther tahun 2012, hasil sendiri, Rp 70 juta; 

Mobil Daihatsu Grand Max tahun 2015, hasil sendiri, Rp 60 juta; dan Mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 

2016, hasil sendiri, Rp 350 juta.Gibran juga turut mencantumkan kepemilikan harta bergerak lainnya 

senilai Rp 260 juta; Kas dan Setara Kas Rp 2.188.369.663; harta lainnya Rp 5.552.000.000; dan utang Rp 

723.586.004."Total harta kekayaan Rp 25.297.783.659," demikian dikutip dari LHKPN Gibran.Harta itu 

meningkat sebanyak Rp 4.144.973.529 dari laporan sebelumnya saat Gibran mendaftarkan diri ke KPU 
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untuk pencalonan sebagai Wali Kota Surakarta.Dalam laporan tanggal 2 September 2020, Gibran 

mempunyai harta kekayaan sebesar Rp 21.152.810.130.Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga 

memutakhirkan laporan harta kekayaannya ke KPK pada 23 Februari 2022.Dalam laporan terbaru 

tersebut diketahui total harta Jokowi berjumlah Rp 71.471.446.189 (Rp 71 miliar).Harta Jokowi 

mengalami kenaikan hingga Rp 7,8 miliar dibandingkan 2020. Tahun 2020, kekayaan Jokowi tercatat 

hanya Rp 63.616.935.818 (Rp 63 miliar).Dalam laporan terbarunya itu, tidak ada tambahan jenis harta 

baru yang dimiliki Jokowi.Jokowi melaporkan kepemilikan 20 bidang tanah dan bangunan. Namun, nilai 

tanah dan bangunan ini melonjak. Dari Rp 53,2 miliar pada 2020 menjadi Rp 59,4 miliar pada 

2021.Penambahan lainnya berasal dari kas atau setara kas. Dari Rp 10 miliar pada 2020, menjadi Rp 11 

miliar pada 2021.Harta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno juga bertambah.Bahkan 

hartanya naik tiga kali lipat. Dari Rp 3,8 triliun di 2020, menjadi Rp 10,6 triliun di 2021.Dengan jumlah 

tersebut, Sandiaga kini menjadi pejabat negara paling kaya.Kekayaan luar biasa Sandiaga ini mayoritas 

berasal dari kepemilikan surat berharga bernilai Rp 9,7 triliun.Nama Menko Perekonomian yang juga 

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto juga meroket dua kali lipat dalam satu tahun.Hartanya 

pada tahun 2021 berjumlah Rp 425 miliar dari sebelumnya Rp 260 miliar di tahun 2020.Harta Menteri 

Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono juga nambah ratusan miliar dalam setahun.Dari Rp 2,4 

triliun di 2020 menjadi Rp 2,9 triliun di 2021.Meski mayoritas harta pejabat mengalami kenaikan namun 

ada pejabat negara yang justru hartanya berkurang.Harta yang mengalami penyusutan adalah Wakil 

Presiden KH Ma'ruf Amin yang berkurang Rp 1,8 miliar berdasarkan laporan LHKPN ke KPK.Ada juga harta 

milik Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim 

yang mengalami nasib serupa.Kekayaan Nadiem tercatat mencapai Rp 1,175 triliun dalam LHKPN periode 

2021 miliknya.Kekayaan dia berkurang Rp 17 miliar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang 

mencapai Rp1,192 triliun.Dalam laporan terbarunya, Nadiem tercatat memiliki enam tanah dan 

bangunan senilai Rp 50,981 miliar. Tanah dan bangunannya ada di Rote Ndao, Gianyar, dan Jakarta 

Selatan.Nadiem tercatat memiliki tiga mobil senilai Rp 2,663 miliar. Mobilnya yakni Honda Brio keluaran 

2017, Toyota Vellfire keluaran 2018, dan Audi QS:2.0 TF31 AT keluaran 2018.Dia juga tercatat memiliki 

harta bergerak lainnya senilai Rp 752,313 juta. Nadiem juga memiliki surat berharga senilai Rp 1,305 

triliun.Dalam laporannya, Nadiem tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 5,717 miliar. Nadiem 

juga memiliki harta lainnya senilai Rp 2,900 miliar.Dia juga memiliki utang Rp 193,822 miliar.Berikut 

daftar pejabat negara yang kekayaannya bertambah:1. Presiden Jokowi tahun 2020: Rp 63 miliar, tahun 

2021: Rp 71 miliar2. Menko Polhukam Mahfud Md tahun 2020: Rp 27 miliar, tahun 2021: Rp 29 miliar3. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tahun 2020: Rp 260 miliar, tahun 2021: Rp 425 miliar4. 

Menparekraf Sandiaga Uno tahun 2020: Rp 3,8 triliun, tahun 2021: Rp 10,6 triliun5. Mensos Tri 

Rismaharini tahun 2020: Rp 8 miliar, tahun 2021: Rp 15 miliar6. Mendagri Tito Karnavian tahun 2020: Rp 

18 miliar, tahun 2021: Rp 20 miliar7. Menkes Budi Gunadi Sadikin tahun 2020: Rp 164 miliar tahun 2021: 

Rp 180 miliar8. Mendag Muhammad Lutfi tahun 2020: Rp 226 miliar tahun 2021: Rp 235 miliar9. Menag 

Yaqut Cholil Qoumas tahun 2020: Rp 11 miliar tahun 2021: Rp 11,7 miliar10. Menteri Perikanan Sakti 

Wahyu Trenggono tahun 2020: Rp 2,4 triliun tahun 2021: Rp 2,9 triliun11. Menhan Prabowo Subianto 

tahun 2020: Rp 2,029 triliun tahun 2021: Rp 2,032 triliun12. Mensesneg Pratikno tahun 2020: Rp 10 miliar 

tahun 2021: Rp 11 miliar13. Menlu Retno Marsudi tahun 2020: Rp 25 miliar tahun 2021: Rp 28 miliar14. 

Menkeu Sri Mulyani tahun 2020: Rp 53 miliar tahun 2021: Rp 58 miliar15. Menaker Ida Fauziyah tahun 

2020: Rp 17 miliar tahun 2021: Rp 18 miliar16. Menteri ESDM Arifin Tasrif tahun 2020: Rp 51 miliar tahun 

2021: Rp 53 miliar17. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tahun 2020: Rp 18 miliar tahun 2021: Rp 20 

miliar18. Menkominfo Johnny G Plate tahun 2020: Rp 189 miliar tahun 2021: Rp 191 miliar19. Menteri 

LHK Siti Nurbaya tahun 2020: Rp 4 miliar tahun 2021: Rp 5 miliar20. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar 

tahun 2020: Rp 8 miliar tahun 2021: Rp 9 miliar21. Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo tahun 2020: Rp 5 miliar 
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tahun 2021: Rp 6 miliar22. Menteri ATR Sofyan Djalil tahun 2020: Rp 83 miliar tahun 2021: Rp 94 miliar23. 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tahun 2020: Rp 69 miliar tahun 2021: Rp 73 miliar24. 

Menkop UKM Teten Masduki tahun 2020: Rp 3 miliar tahun 2021: Rp 4 miliarPengamat Politik Ray 

Rangkuti mengaku heran harta kekayaan pejabat negara semakin banyak saat kondisi ekonomi belum 

pulih seperti sekarang ini."Ini menjadi pertanyaan besar bagaimana bisa harta kekayaan pejabat naik 

berlipat-lipat padahal kita katanya masih di suasana pandemi," ujar Ray.Karena itu Ray meminta KPK 

segera bergerak melakukan pelacakan terhadap harta-harta kekayaan para pejabat yang semakin tajir 

melintir tersebut."Agar tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan publik," ujarnya. 

  



 

115 

 

Title DPC F Serbundo Rohul Buka Posko Pengaduan THR Lebaran 

2022 

Author _noname 

Media Suarapersada Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://suarapersada.com/dpc-f-serbundo-rohul-buka-posko-pengaduan-thr-lebaran-2022 

Summary Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (DPC F SERBUNDO) 

Kabupaten Rokan Hulu,Riau membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 

2022 bagi pekerja atau karyawan perusahaan yang beroperasi di daerah itu. Ketua DPC F. 

SERBUNDO Rokan hulu Dorles Simbolon mengatakan posko tersebut menerima laporan 

pengaduan dan melayani konsultasi pembayaran THR 2022. Pembentukan posko tersebut 

menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/1/HK.04/IV/2022 

tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja 

atau Buruh di Perusahaan. "Posko mulai dibuka sejak H-7 Lebaran sampai batas waktu yang 

belum ditentukan kemungkinan selepas Lebaran posko tersebut baru kami tutup," katanya". 

 

Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (DPC F SERBUNDO) Kabupaten 

Rokan Hulu,Riau membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2022 bagi pekerja atau 

karyawan perusahaan yang beroperasi di daerah itu.Ketua DPC F. SERBUNDO Rokan hulu Dorles 

Simbolon mengatakan posko tersebut menerima laporan pengaduan dan melayani konsultasi 

pembayaran THR 2022."Posko mulai dibuka sejak H-7 Lebaran sampai batas waktu yang belum 

ditentukan kemungkinan selepas Lebaran posko tersebut baru kami tutup," katanya"Dia mengatakan 

para pekerja atau karyawan perusahaan yang merasa dirugikan atau tidak menerima pembayaran THR 

dari tempatnya bekerja bisa melapor ke posko pengaduan tersebut.Pembentukan posko tersebut 

menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

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

Perusahaan."Karena dalam aturannya THR memang wajib dibayarkan sebelum H-7 Lebaran," katanya.Ia 

menambahkan dalam surat edaran tersebut juga diatur mengenai petunjuk pemberian THR bagi pekerja 

dengan masa kerja mulai dari satu bulan hingga satu tahun bahkan lebih di atasnya."Misalnya yang 

bekerja minimal satu bulan ada ketentuannya mendapatkan berapa dan ketentuan pekerja yang masa 

kerjanya sudah bahkan lebih satu tahun maka pembayaran THR secara penuh satu kali gaji atau upah," 

katanya.Ia mengimbau perusahaan di daerah itu dapat menunaikan kewajiban pembayaran THR kepada 

para pekerja dan karyawan tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku,untuk layanan konsultasi 

bisa menghubungi lewat nomor handphone 0853-6325-8554/0822-8399-7528."imbunya". 
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Title Antisipasi Macet, Kapolri Imbau Instansi Swasta 

Percepat Cuti Lebaran 

Author Rahayu Laksmiwati 

Media Garuda-news.com Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.garuda-news.com/antisipasi-macet-kapolri-imbau-instansi-swasta-percepat-

cuti-lebaran-85630.html 

Summary Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan tinjauan kesiapan mudik di Stasiun Pasar 

Senen, Jakarta Pusat, sore hari ini. Simak pernyataan Kapolri soal vaksinasi booster pada 

halaman berikutnya. Jakarta. Sigit meminta instansi-instansi khususnya swasta untuk 

mempercepat cuti lebaran guna menghindari kemacetan. 

 

JakartaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan tinjauan kesiapan mudik di Stasiun Pasar Senen, 

Jakarta Pusat, sore hari ini. Sigit meminta instansi-instansi khususnya swasta untuk mempercepat cuti 

lebaran guna menghindari kemacetan."Kemudian kita juga mengimbau kepada instansi khususnya 

swasta untuk bisa mengatur waktu cuti bagi perusahaannya, karena Kementerian Ketenagakerjaan telah 

mengeluarkan peraturan untuk bisa mengatur cuti secara fleksibel," kata Sigit di Stasiun Senen, Rabu 

(20/4/2022).Menurutnya, dengan mempercepat cuti lebaran, diharapkan dapat mengantisipasi 

penumpukan pemudik di H-3 lebaran. Selain itu, juga untuk mengurai adanya kemacetan panjang di jalan 

raya."Harapan kita cuti bisa diberikan jauh-jauh hari misal H-8 sehingga tidak menumpuk di H-3, H-2, H-

1, ini juga untuk mengurai karena kurang lebih ada 23 juta kendaraan pribadi dan 17 juta kendaraan roda 

dua yang akan mengarah ke wilayah timur sehingga tentunya perlu ada alternatif-alternatif, di samping 

jalan tol ada juga jalan arteri jalur selatan yang juga bisa digunakan dan tentunya jenis-jenis angkutan 

pun bisa dimanfaatkan," katanya."Sehingga potensi terjadi kemacetan, diprediksi arus macet tanggal 28, 

29, 30 April 2022 bisa dihindari dengan melaksanakan kegiatan pulang mudik lebih cepat," 

lanjutnya.Simak pernyataan Kapolri soal vaksinasi booster pada halaman berikutnya. 
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Title Daftar Harta Pejabat Negara Sandiaga Uno Jadi Menteri Paling Kaya, 

Bagaimana dengan Menteri Lainnya? 

Author _noname 

Media Tribun News Manado Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://manado.tribunnews.com/2022/04/20/daftar-harta-pejabat-negara-sandiaga-uno-

jadi-menteri-paling-kaya-bagaimana-dengan-menteri-lainnya 

Summary Harta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno juga 

bertambah. Jumlah tersebut, menjadikan Sandiaga Uno kini sebagai pejabat negara paling 

kaya. 4. Menparekraf Sandiaga Uno tahun 2020: Rp 3,8 triliun, tahun 2021: Rp 10,6 triliun. 

Meski pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia berpengaruh terhadap kondisi 

perekonomian namun harta kekayaan sejumlah pejabat dan pemangku negara justru 

meningkat. 

 

Meski pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia berpengaruh terhadap kondisi perekonomian namun 

harta kekayaan sejumlah pejabat dan pemangku negara justru meningkat.Hal itu terlihat dari 

pemutakhiran data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK di 

elhkpn.kpk.go.id.Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutakhirkan laporan harta kekayaannya ke KPK pada 

23 Februari 2022.Dalam laporan terbaru tersebut diketahui total harta Jokowi berjumlah Rp 

71.471.446.189 (Rp 71 miliar).Harta Jokowi mengalami kenaikan hingga Rp 7,8 miliar dibandingkan 2020. 

Tahun sebelumnya, kekayaan Jokowi tercatat hanya Rp 63.616.935.818 (Rp 63 miliar).Namun, dalam 

laporan terbarunya itu, tidak ada tambahan jenis harta baru yang dimiliki Jokowi. Presiden ke-7 Indonesia 

itu melaporkan kepemilikan 20 bidang tanah dan bangunan.Nilai tanah dan bangunan ini melonjak. Dari 

Rp 53,2 miliar pada 2020 menjadi Rp 59,4 miliar pada 2021.Penambahan lainnya berasal dari kas atau 

setara kas. Dari Rp 10 miliar pada 2020, menjadi Rp 11 miliar pada 2021.Harta Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno juga bertambah.Bahkan hartanya naik tiga kali lipat. Di 

tahun 2020 Rp 3,8 triliun, menjadi Rp 10,6 triliun di 2021.Jumlah tersebut, menjadikan Sandiaga Uno kini 

sebagai pejabat negara paling kaya. Kekayaan Sandiaga mayoritas berasal dari kepemilikan surat 

berharga bernilai Rp 9,7 triliun.Nama Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, 

Airlangga Hartarto juga meroket dua kali lipat dalam satu tahun. Hartanya pada tahun 2021 berjumlah 

Rp 425 miliar dari sebelumnya Rp 260 miliar di tahun 2020Harta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti 

Wahyu Trenggono juga nambah ratusan miliar dalam setahun.Dari Rp 2,4 triliun di 2020 menjadi Rp 2,9 

triliun di 2021. Meski mayoritas harta pejabat mengalami kenaikan namun ada pejabat negara yang justru 

hartanya berkurang.Harta yang mengalami penyusutan adalah Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang 

berkurang Rp 1,8 miliar berdasarkan laporan LHKPN ke KPK.Ada juga harta milik Menteri Pendidikan 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim yang mengalami nasib 

serupa.Kekayaan Nadiem tercatat mencapai Rp 1,175 triliun dalam LHKPN periode 2021 miliknya. 

Kekayaan dia berkurang Rp 17 miliar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai Rp 

1,192 triliun.Dalam LHKPN terbarunya, Nadiem tercatat memiliki enam tanah dan bangunan senilai Rp 

50,981 miliar. Tanah dan bangunannya ada di Rote Ndao, Gianyar, dan Jakarta Selatan.Nadiem tercatat 

memiliki tiga mobil senilai Rp2,663 miliar. Mobilnya yakni Honda Brio keluaran 2017, Toyota Vellfire 

keluaran 2018, dan Audi QS:2.0 TF31 AT keluaran 2018.Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya 

senilai Rp 752,313 juta. Nadiem juga memiliki surat berharga senilai Rp 1,305 triliun.Dalam laporannya, 
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Nadiem tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 5,717 miliar. Nadiem juga memiliki harta lainnya 

senilai Rp 2,900 miliar. Dia juga memiliki utang Rp 193,822 miliar.Menteri Koordinator Bidang Maritim 

dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga menjadi peabat negara yang hartanya 

mengalami penyusutan.Berdasarkan LHKPN periodik 2021, Luhut menyerahkan laporan itu pada 30 

Maret 2022.Kekayaan Luhut berdasarkan LHKPN periodik 2021 tercatat mencapai Rp 716,314 miliar. 

Hartanya berkurang Rp 28,874 miliar jika dibandingkan dengan laporan sebelumnya yang mencapai Rp 

745,188 miliar.Luhut diketahui memiliki 20 tanah dan bangunan senilai Rp 245,251 miliar. Tanah dan 

bangunannya ada di Bogor, Jakarta Timur, Badung, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Malang, Tapanuli 

Utara, Toba Samosir, dan Simalungun.Luhut juga tercatat memiliki lima kendaraan senilai Rp 2,160 

miliar.Kendaraan dia yakni mobil Isuzu Panther LM 25 keluaran 2006, mobil Lexus LS 460 AT keluaran 

2016, motor Honda Solo keluaran 2015, mobil Toyota Alphard keluaran 2016, dan motor Honda Solo 

keluaran 2020.Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 3,382 miliar. Luhut juga 

memiliki surat berharga senilai Rp 193,036 miliar. Dia juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 

252,527 miliar.Lalu, Luhut memiliki harta lainnya senilai Rp 31,857 miliar. Dia memiliki utang Rp 12 

miliar.1. Presiden Jokowi tahun 2020: Rp 63 miliar, tahun 2021: Rp 71 miliar2. Menko Polhukam Mahfud 

Md tahun 2020: Rp 27 miliar, tahun 2021: Rp 29 miliar3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tahun 

2020: Rp 260 miliar, tahun 2021: Rp 425 miliar4. Menparekraf Sandiaga Uno tahun 2020: Rp 3,8 triliun, 

tahun 2021: Rp 10,6 triliun5. Mensos Tri Rismaharini tahun 2020: Rp 8 miliar, tahun 2021: Rp 15 miliar6. 

Mendagri Tito Karnavian tahun 2020: Rp 18 miliar, tahun 2021: Rp 20 miliar7. Menkes Budi Gunadi 

Sadikin tahun 2020: Rp 164 miliar tahun 2021: Rp 180 miliar8. Mendag Muhammad Lutfi tahun 2020: Rp 

226 miliar tahun 2021: Rp 235 miliar9. Menag Yaqut Cholil Qoumas tahun 2020: Rp 11 miliar tahun 2021: 

Rp 11,7 miliar10. Menteri Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tahun 2020: Rp 2,4 triliun tahun 2021: Rp 

2,9 triliun11. Menhan Prabowo Subianto tahun 2020: Rp 2,029 triliun tahun 2021: Rp 2,032 triliun12. 

Mensesneg Pratikno tahun 2020: Rp 10 miliar tahun 2021: Rp 11 miliar13. Menlu Retno Marsudi tahun 

2020: Rp 25 miliar tahun 2021: Rp 28 miliar14. Menkeu Sri Mulyani tahun 2020: Rp 53 miliar tahun 2021: 

Rp 58 miliar15. Menaker Ida Fauziyah tahun 2020: Rp 17 miliar tahun 2021: Rp 18 miliar16. Menteri ESDM 

Arifin Tasrif tahun 2020: Rp 51 miliar tahun 2021: Rp 53 miliar17. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 

tahun 2020: Rp 18 miliar tahun 2021: Rp 20 miliar18. Menkominfo Johnny G Plate tahun 2020: Rp 189 

miliar tahun 2021: Rp 191 miliar19. Menteri LHK Siti Nurbaya tahun 2020: Rp 4 miliar tahun 2021: Rp 5 

miliar20. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar tahun 2020: Rp 8 miliar tahun 2021: Rp 9 miliar21. Menteri 

PAN RB Tjahjo Kumolo tahun 2020: Rp 5 miliar tahun 2021: Rp 6 miliar22. Menteri ATR Sofyan Djalil tahun 

2020: Rp 83 miliar tahun 2021: Rp 94 miliar23. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tahun 

2020: Rp 69 miliar tahun 2021: Rp 73 miliar24. Menkop UKM Teten Masduki tahun 2020: Rp 3 miliar 

tahun 2021: Rp 4 miliarPengamat Politik Ray Rangkuti mengaku heran harta kekayaan pejabat negara 

semakin banyak saat kondisi ekonomi belum pulih seperti sekarang ini."Ini menjadi pertanyaan besar 

bagaimana bisa harta kekayaan pejabat naik berlipat-lipat padahal kita katanya masih di suasana 

pandemi," ujar Ray.Karena itu Ray meminta KPK segera bergerak melakukan pelacakan terhadap harta-

harta kekayaan para pejabat yang semakin tajir melintir tersebut. "Agar tidak menimbulkan spekulasi dan 

kecurigaan publik," ujarnya. 
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Title Deretan Pejabat yang Hartanya Meroket dan 

Turun Sepanjang 2021 

Author Muhammad Genantan 

Saputra 

Media Merdeka Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/deretan-pejabat-yang-hartanya-meroket-dan-turun-

sepanjang-2021.html 

Summary Sebab, pada laporan tahun 2021, Jokowi melaporkan hartanya senilai Rp63.616.935.818. 

Dalam laporan terbarunya Jokowi tercatat memiliki 20 bidang tanah yang tersebar di 

Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan Selatan. 4. Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif menjadi pembantu Presiden Jokowi yang paling tajir. Sedangkan harta pada 

tahun sebelumnya, Sandiaga melaporkan harta senilai Rp3.815.767.386.190. Untuk LHKPN 

2021, Sandiaga tercatat memiliki 17 bidang tanah dan bangunan tersebar di Jakarta hingga 

Amerika Serikat (AS). Sedangkan pada 2021 sebesar Rp2.032.478.722.760. 6. 

 

 

 

Harta kekayaan pejabat tinggi negara mengalami perubahan dalam dua tahun terakhir saat pandemi 

Covid-19 melanda Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi negara yang sulit, tidak semua dompet pejabat 

negara menjadi tipis.Dari sekelas Presiden hingga seluruh menteri mengalami perubahan kekayaan yang 

berbeda-beda. Ada yang menyusut hingga naik drastis mencapai miliaran dalam waktu dua 24 bulan 

terakhir.Berikut daftar pejabat tinggi negara yang mengalami penambahan harta kekayaan:1.Presiden 

Joko Widodo () menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbarunya 

kepada Komisi Pemberantasan (KPK). Dalam laman elhkpn.kpk.go.id yang diakses, Selasa (18/4), tercatat 

harta Jokowi senilai Rp71.471.446.189.Harta Jokowi ditahun ini naik sebesar Rp7.854.510.371 dibanding 

tahun sebelumnya. Sebab, pada laporan tahun 2021, Jokowi melaporkan hartanya senilai 

Rp63.616.935.818.Dalam laporan terbarunya Jokowi tercatat memiliki 20 bidang tanah yang tersebar di 

Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan Selatan. Nilai harta tidak bergeraknya mencapai 

Rp59.445.696.000.Untuk harta bergerak Jokowi melaporkan memiliki tujuh mobil dan satu motor. Nilai 

keseluruhan mobil dan motor Jokowi senilai Rp467 juta.Di antaranya yakni mobil Suzuki Pick Up 1997, 

Isuzu Truck 2002, Mercedes Benz Sedan 2004, Mercedes Benz Sedan 1996, Isuzu Truck 2002, Nissan 

Grand Livina Minibus 2010, Nissan Juke Minibus 2012, dan motor Yamaha Vega 2001.Harta bergerak 

lainnya yang dia laporkan senilai Rp 356.950.000. Kas setara kas lainnya senilai Rp11.511.130.292. Namun 
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Jokowi tercatat memiliki utang sebesar Rp309.330.103.Jadi total harta kekayaan Jokowi mencapai 

Rp71.471.446.189.2.Harta kekayaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto 

meroket dalam setahun terakhir. Total kekayaan Airlangga sebesar Rp260,611 miliar pada 2020. Menjadi 

Rp425,600 miliar pada 2021.Penambahan harta kekayaan Airlangga disebabkan beberapa hal, seperti 

bertambahnya jumlah aset tanah dan bangunan miliknya.Pada 2020, Airlangga memiliki aset tanah dan 

bangunan sebanyak 8 unit dengan total Rp98,1 miliar. Setahun kemudian Airlangga menambah 1 unit 

tanah dan bangunan seharga Rp10,288 miliar.Penambahan juga terjadi pada bidang kas dan setara kas. 

Tahun 2020, Airlangga hanya memiliki Rp167,430 miliar. Setahun kemudian naik tinggi menjadi 

Rp321,333 miliar.Begitu juga dengan harta jenis surat berharga Airlangga. Pada 2020, jumlahnya hanya 

Rp52,976 miliar. Setahun kemudian menjadi Rp54,941 miliar.Utang Airlangga juga ikut naik. Pada 2020, 

utang Ketua Umum Golkar tersebut sebesar Rp71,103 miliar. Setahun berikutnya menjadi Rp72,270 

miliar.Harta Airlangga yang bernilai tetap hanya kendaraan. Selama dua tahun terakhir, ia hanya punya 

5 mobil dengan total Rp2,564 miliar.Begitu juga dengan harta bergerak yang tak berubah jumlahnya, 

tetap pada Rp573 juta. Serta harga lainnya, tetap pada Rp9,998 miliar.3.Harta kekayaan Menteri 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD juga naik Rp2,504 miliar. Dari Rp27,131 

miliar pada 2020 menjadi Rp29,635 miliar pada 2021.Penambahan harta Mahfud MD terjadi setelah ia 

membeli motor Vespa Primavera 150 seharga Rp47 juta pada 2021. Kini ia memiliki 2 motor dan 4 mobil 

dengan total Rp1,650 miliar.Aset berupa kas dan setara kas Mahfud juga naik Rp2,457 miliar dalam dua 

tahun terakhir. Pada 2020, ia memiliki Rp13,333 miliar. Setahun kemudian menjadi Rp15,790 miliar.Ia 

tidak punya surat berharga dan utang. Sementara harta bergerak lainnya tetap dengan nominal tetap, 

yakni Rp180,500 juta.4.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi pembantu Presiden Jokowi yang 

paling tajir. Hartanya naik setidaknya Rp6,8 triliun dalam setahun.Dari situs e-LHKPN KPK, Sandiaga 

menyetor LHKPN pada 8 Maret 2022 untuk pelaporan periode tahun 2021. Total harta yang tercatat yaitu 

Rp10.617.085.468.830. Sedangkan harta pada tahun sebelumnya, Sandiaga melaporkan harta senilai 

Rp3.815.767.386.190.Untuk LHKPN 2021, Sandiaga tercatat memiliki 17 bidang tanah dan bangunan 

tersebar di Jakarta hingga Amerika Serikat (AS). Total nilainya Rp253.467.826.444 (Rp 253 

miliar).Sandiaga tercatat memiliki surat berharga Rp9.775.137.398.758. Dia juga tercatat memiliki kas 

dan setara kas Rp787.641.667.949 (Rp 787 miliar) dan harta lainnya Rp85.901.849.559 (Rp 85 miliar).Dia 

juga memiliki tiga unit alat transportasi dengan nilai Rp775 juta. juga tercatat memiliki harta bergerak 

lainnya senilai Rp3,2 miliar.Sandiaga memiliki utang Rp289.038.273.880. Sehingga, total hartanya 

Rp10.617.085.468.830. Jumlah tersebut naik sekitar Rp6,8 triliun dibanding harta Sandiaga pada 

2020.5.Menteri Pertahanan, juga ikut mengalami kenaikan harta kekayaan sebesar Rp3,1 miliar. Pada 

2020 harta Prabowo dilaporkan senilai Rp2.029.339.519.335. Sedangkan pada 2021 sebesar 

Rp2.032.478.722.760.6.Harta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono juga nambah 

ratusan miliar dalam setahun. Dari Rp2,4 triliun di 2020 menjadi R 2,9 triliun di 2021. Sehingga Pada 2020 

ke 2021, hartanya naik senilai Rp519 miliar.7.Harta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengalami 

kenaikan harta dari tahun 2020 ke 2021 sebesar Rp2,5 miliar. Yakni pada 2020 hartanya terlapor senilai 

Rp18.099.337.881, dan pada 2021 senilai Rp20.698.597.731.8.Retno Marsudi yang kini menjabat Menteri 

Luar Negeri mengalami kenaikan harta sebesar Rp2,9 miliar pada tahun 2021. Pada 2020 hartanya 

sebesar Rp25.549.982.112. Sedangkan pada 2021 sebesar Rp28.518.095.086.9.Menteri Agama, Yaqut 

Cholil Qoumas juga turut mengalami kenaikan harta sebesar Rp616 juta. Pada 2020, hartanya sebesar 

Rp11.158.093.639. Sedangkan pada 2021 sebesar Rp11.774.830.49110.Kenaikan harta yang dialami oleh 

sosok Menteri Sosial Tri Rismaharini mencapai Rp6,7 miliar. Pada 2020, harta Risma sebesar 

Rp8.580.624.615. Sedangkan harta Risma pada 2021 sebesar Rp15.379.230.156.11.Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengalami kenaikan harta mencapai Rp1,1 miliar. Pada 2020 sebesar 

Rp17.087.925.557. Sedangkan, bertambah menjadi Rp18.249.140.272 pada 2021.12.Menteri Energi dan 



 

121 

 

Sumber Daya Mineral, Arifin Tasfir turut mengalami kenaikan harta dari 2020 ke 2021 sebesar Rp1,7 

miliar. Yakni pada 2020 sebesar Rp51.699.402.752. Pada 2021 sebesar Rp53.497.833.921.13.Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono yang kini menjabat mengalami kenaikan 

harta senilai Rp2,3 miliar. Rinciannya, Rp18.616.735.217 pada 2020, kemudian bertambah di tahun 2021 

menjadi Rp20.940.238.146.14.MenteriKomunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate mengalami 

kenaikan harta Rp1,2 miliar dalam kurun waktu setahun. Pada 2020 sebesar Rp189.965.884.963 dan naik 

menjadi Rp191.236.409.092 pada 2021.15.Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengalami kenaikan 

harta kekayaan sebesar Rp1 miliar dari 2020 ke 2021. Pada 2020, harta kekayaannya dilaporkan senilai 

Rp10.355.477.645. Sedangkan harta pada 2021 sebesar Rp11.363.774.020.16.Menteri Pemuda dan 

Olahraga, Zainudin Amali mengalami pertambahan harta senilai Rp1,4 miliar. Sebelumnya, harta Zainudin 

sebesar Rp19.098.803.711. Sedangkan pada 2021 sebesar Rp20.579.173.613.17.Menteri Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki mengalami kenaikan harta sebesar Rp389.454.427. Harta pada 

2020 sebesar Rp3.900.333.360. Sedangkan harta pada 2021 sebesar Rp4.289.787.78718.Menteri 

Perdagangan, Muhammad Lutfi yang mengalami kenaikan harta kekayaan mencapai Rp8.700.276.340. 

Harta Lutfi pada 2020 sebesar Rp226.819.176.839. Pada 2021 sebesar Rp235.519.453.179.19.Budi 

Gunadi Sadikin mengalami kenaikan harta selama satu tahun mencapai Rp15.798.710.322. Harta pada 

2020 sebesar Rp164.560.176.275. Sedangkan harta pada 2021 sebesar Rp180.358.886.597.20.Indrawati 

yang mengalami kenaikan harta mencapai Rp4.734.319.546. Harta Sri Mulyani pada 2020 sebesar 

Rp53.314.459.737. Sedangkan pada 2021 sebesar Rp58.048.779.283.21.Suharso Monoarfa mengalami 

kenaikan harta mencapai Rp3.270.943.444. Harta Suharso pada 2020 sebesar Rp69.793.308.036. 

Sedangkan, pada 2021 sebesar Rp73.064.251.480.22.Abdul Halim Iskandar mengalami kenaikan harta 

mencapai Rp1.065.608.000 . Harta pada 2020 sebesar Rp8.457.222.051, sedangkan pada 2021 sebesar 

Rp9.522.830.051.23.Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A. Djalil mengalami kenaikan harta selama 

setahun mencapai Rp11.362.776.092. Harta Sofyan pada 2020 sebesar Rp83.617.626.814. Pada 2021 

sebesar Rp94.980.402.906.24.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengalami 

kenaikan harta sebesar Rp831.919.519. Kekayaannya 2020 Rp4.436.133.766, pada 2021 naik 

Rp5.268.053.285.25.Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo 

mengalami kenaikan harta sebesar Rp408.679.514. Harta pada 2020 sebesar Rp5.885.396.303. 

Sedangkan harta pada 2021 sebesar Rp6.294.075.817.AdvertisementDaftar pejabat tinggi negara yang 

mengalami penyusutan harta kekayaan:1.Wakil Presiden telah memperbarui kewajiban LHKPN tahunan 

ke KPK. Ma'ruf melaporkan harta kekayaannya untuk periodik 2021 ke KPK pada 8 Maret 2022.Menilik 

laman resmi elhkpn.kpk.go.id, Ma'ruf Amin terkini memiliki total harta kekayaan mencapai 

Rp12.704.925.181 (Rp12,7 miliar). Harta kekayaannya mengalami penurunan sejumlah Rp1,8 miliar 

selama setahun dari pelaporan sebelumnya, atau tepatnya pada periodik 2020.Ditilik dari dokumen 

LHKPN milik Ma'ruf Amin, harta kekayaannya tersebut terdiri dari 10 aset tanah dan bangunan yang 

seluruhnya berada di Depok, Jawa Barat. Status tanah dan bangunan itu adalah milik sendiri dengan 

estimasi nilai Rp7.423.900.000.Tak hanya tanah dan bangunan, Ma'ruf Amin tercatat juga memiliki harta 

berupa satu unit Mobil Honda CRV Prestige 2021. Mobilnya tersebut tercatat hasil sendiri dengan nilai 

harga Rp577 juta.Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut juga dilaporkan mempunyai 

harta bergerak lainnya senilai Rp256 juta. Kemudian, ada juga harta yang berbentuk kas dan setara kas 

Rp4.448.025.181.Berbeda dengan Presiden Jokowi, Maruf tak memiliki utang. Dengan demikian, total 

keseluruhan harta kekayaan Ma'ruf Amin terkini senilai Rp12.704.925.181 (Rp12,7 miliar).Namun, jumlah 

harta kekayaan Ma'ruf Amin tersebut menurun sebanyak Rp1.882.742.082 dari pelaporan tahun 

sebelumnya. Di mana, pada 27 Maret 2021, Ma'ruf melaporkan kepemilikan harta kekayaan senilai 

Rp14.587.667.263.2.Harta kekayaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 

Pandjaitan berkurang signifikan dalam satu tahun terakhir.Berdasarkan LHKPN KPK yang telah dilaporkan 
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oleh Luhut ke KPK pada tahun 2021, total harta kekayaan Luhut yang dilaporkansenilai 

Rp716.314.993.267 Jumlah ini berkurang dari tahun sebelumnya, 2020, di mana Luhut melaporkan harta 

senilai Rp745.188.108.997.Artinya, harta kekayaan yang dimiliki oleh Luhut mengalami pengurangan 

yang signifikan, yakni sekitar Rp28,8 miliar dalam kurun waktu satu tahun.Adapun rincian harta kekayaan 

Luhut terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp245.351.467.000.Luhut memiliki 20 aset tanah dan 

bangunan yang tersebar di beberapa daerah hingga pulau di Indonesia, yakni Bogor, Jakarta Timur, 

Badung, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, , Tapanuli Utara, Toba Samosir, dan Simalungun.Selain harta 

wujud tanah dan bangunan, Luhut dilaporkan memiliki harta kendaraan sebanyak 3 mobil dan 2 motor 

yang mencapai nilai Rp2,16 miliar.Adapun rinciannya adalah satu unit mobil Isuzu Panther LM 25 tahun 

2006, satu unit mobil Lexus LS 460 AT tahun 2016, satu unit mobil Toyota Alphard tahun 2016, dan dua 

unit motor dengan merk Honda Solo tahun 2015 dan 2020.Luhut juga dilaporkan memiliki harta kekayaan 

berwujud harta bergerak lainnya, mencapai nilai Rp3.382.794.000 serta aset surat berharga senilai 

Rp193.036.091.538.Selain itu, Luhut juga memiliki harta kas dan setara kas senilai Rp252.527.448.862. 

Harta kekayaan jenis lainnya yang dimiliki oleh Luhut mencapai nilai Rp31.857.094.867.Laporan tersebut 

juga menunjukkan bahwa Luhut memiliki utang sebesar Rp12 miliar, sehingga harta kekayaan bersih 

Luhut per 2021 menjadi sebesar Rp716.314.993.267, setelah mengalami pengurangan dari jumlah 

utang.3.Harta kekayaan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir 

Effendy merosot Rp6,374 miliar dalam dua tahun terakhir.Pada 2020, total harta Mantan Mendikbud ini 

sebesar Rp72,624 miliar. Setahun kemudian menjadi Rp66,249 miliar.Menyusutnya kekayaan Muhadjir 

disebabkan berkurangnya aset tanah dan bangunan miliknya. Pada 2020, ia memiliki 32 unit tanah dan 

bangunan dengan total Rp58,571 miliar.Setahun kemudian menjadi Rp53,436 miliar. Beberapa aset 

tanah miliknya di Kota Malang hilang dari daftar LHKPN 2021. Namun, Muhadjir juga menambah aset 

tanah lainnya di Kota Madiun pada tahun yang sama. Tanah seluas 948 m2 seharga Rp500 juta.Kendaran 

miliknya juga berkurang. Pada 2020, Muhadjir memiliki 2 mobil dan 1 motor dengan total Rp103 juta. 

Setahun berikutnya ia tidak lagi punya motor dan hartanya minus Rp3 juta.Aset kas dan setara kas 

Muhadjir juga mengalami penurunan. Pada 2020, ia memiliki Rp12,266 miliar. Setahun berikutnya 

Rp10,556 miliar.Namun jenis harta lainnya milik Muhadjir mengalami kenaikan Rp474 juta pada 2021. 

Tahun sebelumnya hanya Rp963,333 juta.Muhadjir tak memiliki utang. Dan harta bergerak miliknya 

berada pada nominal yang tetap yakni Rp671,500 miliar. Dan aset surat berharganya pun tetap, yakni 

Rp49 juta.4.Harta Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita turut mengalami penurunan. 

Pada 2020, Agus mempunyai harta sebesar Rp198.559.515.509, sedangkan pada 2021 mempunyai harta 

sebesar Rp197.466.266.900. Sehingga, harta Agus selama setahun berkurang sebanyak 

Rp1.093.248.609.5.Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Pada 2020 Budi Karya mempunyai harta 

sebanyak Rp42.960.683.814, sedangkan pada 2021 mempunyai harta sebesar Rp41.284.242.055. 

Sehingga selama satu tahun, harta Budi Karya berkurang sebanyak Rp1.676.441.759.6.Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly mengalami penyusutan kekayaan. Pada 2020 Yasonna 

mempunyai harta sebanyak Rp28.176.772.883. Sedangkan 2021 mempunyai harta sebesar 

Rp23.192.119.933. Sehingga, harta Yasonna berkurang sebanyak Rp4.984.652.950.7.Menteri 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Pada 2020, Nadiem mempunyai 

harta sebesar Rp1.192.425.517.883. Sedangkan pada 2021 harta Nadiem sebanyak 

Rp1.175.047.616.596. Sehingga, selama setahun harta Nadiem berkurang sebanyak 

Rp17.377.901.287.8.Pada 2020, Syahrul mempunyai harta sebesar Rp19.965.542.532, sedangkan pada 

2021 mempunyai harta sebanyak Rp19.615.542.532. Dengan demikian, harta Syahrul selama setahun 

berkurang sebanyak Rp350 juta.Daftar pejabat tinggi negara yang belum terlihat laporan harta 

kekayaannya:1.Harta Menteri BUMN Erick Thohir mengalami penurunan. Pada 2019, Erick memiliki total 

harta kekayaan Rp2.316.600.097.385. Sedangkan pada 2020, Erick memiliki Rp2.312.938.263.854. Untuk 
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catatan harta kekayaan Erick 2021 belum ada di data e-LHKPN KPK.2.Harta Kepala Kantor Staf Presiden 

Moeldoko mengalami peningkatan. Pada 2019, dia memiliki kekayaan Rp46.137.114.631. Sedangkan 

pada tahun 2020 sebesar Rp46.700.834.733. Untuk catatan harta kekayaan Moeldoko 2021 belum ada 

di data e-LHKPN KPK.3.Kekayaan Bahlil Lahadalia turut mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, ia memiliki 

Rp295.149.680.731. Sedangkan tahun 2020 terlapor Rp. 300.445.709.773. Untuk catatan harta kekayaan 

Bahlil pada 2021 belum ada di data e-LHKPN KPK. 
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Title INILAH Daftar Pejabat Negara Harta Kekayaannya Bertambah dalam 

Satu Tahun, Ada yang Dua Kali Lipat 

Author _noname 

Media Tribun News Medan Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://medan.tribunnews.com/2022/04/20/inilah-daftar-pejabat-negara-harta-

kekayaannya-bertambah-dalam-satu-tahun-ada-yang-dua-kali-lipat 

Summary Nama Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto juga 

meroket dua kali lipat dalam satu tahun. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia 

berpengaruh terhadap kondisi perekonomian yang masih belum stabil. Namun harta 

kekayaan sejumlah pejabat dan pemangku negara justru meningkat. Hal itu terlihat dari 

pemutakhiran data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK 

di elhkpn.kpk.go.id. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutakhirkan laporan harta 

kekayaannya ke KPK pada 23 Februari 2022. 

 

 

 

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia berpengaruh terhadap kondisi perekonomian yang masih 

belum stabil. Namun harta kekayaan sejumlah pejabat dan pemangku negara justru meningkat.Hal itu 

terlihat dari pemutakhiran data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK 

di elhkpn.kpk.go.id.Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutakhirkan laporan harta kekayaannya ke KPK 

pada 23 Februari 2022. Dalam laporan terbaru tersebut diketahui total harta Jokowi berjumlah Rp 

71.471.446.189 (Rp 71 miliar).Harta Jokowi mengalami kenaikan hingga Rp 7,8 miliar dibandingkan 2020. 

Tahun sebelumnya, kekayaan Jokowi tercatat hanya Rp 63.616.935.818 (Rp 63 miliar). Namun, dalam 

laporan terbarunya itu, tidak ada tambahan jenis harta baru yang dimiliki Jokowi. Namun, dari nilai tanah 

dan bangunan ini melonjak. Dari Rp 53,2 miliar pada 2020 menjadi Rp 59,4 miliar pada 2021. 

Penambahan lainnya berasal dari kas atau setara kas. Dari Rp 10 miliar pada 2020, menjadi Rp 11 miliar 

pada 2021.Harta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno juga bertambah. 

Bahkan hartanya naik tiga kali lipat. Di tahun 2020 Rp 3,8 triliun, menjadi Rp 10,6 triliun di 2021.Jumlah 

tersebut, menjadikan Sandiaga Uno kini sebagai pejabat negara paling kaya. Kekayaan Sandiaga 

mayoritas berasal dari kepemilikan surat berharga bernilai Rp 9,7 triliun.Nama Menko Perekonomian 

yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto juga meroket dua kali lipat dalam satu tahun. 

Hartanya pada tahun 2021 berjumlah Rp 425 miliar dari sebelumnya Rp 260 miliar di tahun 2020Harta 
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Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono juga nambah ratusan miliar dalam setahun. 

Dari Rp 2,4 triliun di 2020 menjadi Rp 2,9 triliun di 2021. Meski mayoritas harta pejabat mengalami 

kenaikan namun ada pejabat negara yang justru hartanya berkurang.Harta yang mengalami penyusutan 

adalah Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang berkurang Rp 1,8 miliar berdasarkan laporan LHKPN ke 

KPK.Ada juga harta milik Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) 

Nadiem Anwar Makarim yang mengalami nasib serupa. Kekayaan Nadiem tercatat mencapai Rp 1,175 

triliun dalam LHKPN periode 2021 miliknya. Kekayaan dia berkurang Rp 17 miliar jika dibandingkan 

dengan periode sebelumnya yang mencapai Rp 1,192 triliun.Dalam LHKPN terbarunya, Nadiem tercatat 

memiliki enam tanah dan bangunan senilai Rp 50,981 miliar. Tanah dan bangunannya ada di Rote Ndao, 

Gianyar, dan Jakarta Selatan.Nadiem tercatat memiliki tiga mobil senilai Rp2,663 miliar. Mobilnya yakni 

Honda Brio keluaran 2017, Toyota Vellfire keluaran 2018, dan Audi QS:2.0 TF31 AT keluaran 2018. Dia 

juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 752,313 juta. Nadiem juga memiliki surat 

berharga senilai Rp 1,305 triliun.Dalam laporannya, Nadiem tercatat memiliki kas dan setara kas senilai 

Rp 5,717 miliar. Nadiem juga memiliki harta lainnya senilai Rp 2,900 miliar. Dia juga memiliki utang Rp 

193,822 miliar.Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar 

Pandjaitan juga menjadi pejabat negara yang hartanya mengalami penyusutan. Berdasarkan LHKPN 

periodik 2021, Luhut menyerahkan laporan itu pada 30 Maret 2022. Kekayaan Luhut berdasarkan LHKPN 

periodik 2021 tercatat mencapai Rp 716,314 miliar.Hartanya berkurang Rp 28,874 miliar jika 

dibandingkan dengan laporan sebelumnya yang mencapai Rp 745,188 miliar. Luhut diketahui memiliki 

20 tanah dan bangunan senilai Rp 245,251 miliar. Tanah dan bangunannya ada di Bogor, Jakarta Timur, 

Badung, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Malang, Tapanuli Utara, Toba Samosir, dan Simalungun. Luhut 

juga tercatat memiliki lima kendaraan senilai Rp 2,160 miliar.Kendaraan dia yakni mobil Isuzu Panther 

LM 25 keluaran 2006, mobil Lexus LS 460 AT keluaran 2016, motor Honda Solo keluaran 2015, mobil 

Toyota Alphard keluaran 2016, dan motor Honda Solo keluaran 2020.Dia juga tercatat memiliki harta 

bergerak lainnya senilai Rp 3,382 miliar. Luhut juga memiliki surat berharga senilai Rp 193,036 miliar. Dia 

juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 252,527 miliar. Lalu, Luhut memiliki harta lainnya 

senilai Rp 31,857 miliar. Dia memiliki utang Rp 12 miliar.Dikutip dari Tribunnews. com dari yang berjudul 

Kekayaan Pejabat Negara Melonjak, Sandiaga Uno Menteri Paling Tajir Melintir, Berikut daftar pejabat 

negara yang kekayaannya bertambah:1. Presiden Jokowi tahun 2020: Rp 63 miliar, tahun 2021: Rp 71 

miliar2. Menko Polhukam Mahfud Md tahun 2020: Rp 27 miliar, tahun 2021: Rp 29 miliar3. Menko 

Perekonomian Airlangga Hartarto tahun 2020: Rp 260 miliar, tahun 2021: Rp 425 miliar4. Menparekraf 

Sandiaga Uno tahun 2020: Rp 3,8 triliun, tahun 2021: Rp 10,6 triliun5. Mensos Tri Rismaharini tahun 2020: 

Rp 8 miliar, tahun 2021: Rp 15 miliar6. Mendagri Tito Karnavian tahun 2020: Rp 18 miliar, tahun 2021: 

Rp 20 miliar7. Menkes Budi Gunadi Sadikin tahun 2020: Rp 164 miliar, tahun 2021: Rp 180 miliar8. 

Mendag Muhammad Lutfi tahun 2020: Rp 226 miliar, tahun 2021: Rp 235 miliar9. Menag Yaqut Cholil 

Qoumas tahun 2020: Rp 11 miliar, tahun 2021: Rp 11,7 miliar10. Menteri Perikanan Sakti Wahyu 

Trenggono tahun 2020: Rp 2,4 triliun, tahun 2021: Rp 2,9 triliun11. Menhan Prabowo Subianto tahun 

2020: Rp 2,029 triliun, tahun 2021: Rp 2,032 triliun12. Mensesneg Pratikno tahun 2020: Rp 10 miliar, 

tahun 2021: Rp 11 miliar13. Menlu Retno Marsudi tahun 2020: Rp 25 miliar, tahun 2021: Rp 28 miliar14. 

Menkeu Sri Mulyani tahun 2020: Rp 53 miliar, tahun 2021: Rp 58 miliar15. Menaker Ida Fauziyah tahun 

2020: Rp 17 miliar, tahun 2021: Rp 18 miliar16. Menteri ESDM Arifin Tasrif tahun 2020: Rp 51 miliar, 

tahun 2021: Rp 53 miliar17. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tahun 2020: Rp 18 miliar, tahun 2021: Rp 

20 miliar18. Menkominfo Johnny G Plate tahun 2020: Rp 189 miliar, tahun 2021: Rp 191 miliar19. Menteri 

LHK Siti Nurbaya tahun 2020: Rp 4 miliar, tahun 2021: Rp 5 miliar20. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar 

tahun 2020: Rp 8 miliar, tahun 2021: Rp 9 miliar21. Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo tahun 2020: Rp 5 

miliar, tahun 2021: Rp 6 miliar22. Menteri ATR Sofyan Djalil tahun 2020: Rp 83 miliar, tahun 2021: Rp 94 
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miliar23. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tahun 2020: Rp 69 miliar, tahun 2021: Rp 73 

miliar24. Menkop UKM Teten Masduki tahun 2020: Rp 3 miliar, tahun 2021: Rp 4 miliarPengamat Politik 

Ray Rangkuti mengaku heran harta kekayaan pejabat negara semakin banyak saat kondisi ekonomi 

belum pulih seperti sekarang ini. "Ini menjadi pertanyaan besar bagaimana bisa harta kekayaan pejabat 

naik berlipat-lipat padahal kita katanya masih di suasana pandemi," ujar Ray.Karena itu Ray meminta KPK 

segera bergerak melakukan pelacakan terhadap harta-harta kekayaan para pejabat yang semakin tajir 

melintir tersebut. "Agar tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan publik," ujarnya. 
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Title Ganjar Ingatkan Pemberian THR Tak Boleh Dicicil! Author _noname 

Media Gesuri.id Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.gesuri.id/pemerintahan/ganjar-ingatkan-pemberian-thr-tak-boleh-dicicil-

b2fisZ7wd 

Summary Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah) Ganjar Pranowo menegaskan bahwa pemberian 

tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan kepada pekerja tidak boleh dicicil, dan harus 

sesuai dengan regulasi pemerintah pusat. "Pemberian THR tidak boleh dicicil, kita laksanakan 

lah. Disnaker dan Disperindag kami sudah bertemu Apindo dan Kadin agar pemberian THR 

tidak dicicil, sebab dengan pemberian hak pekerja ini, pasti bisa menyejahterakan buruh," 

kata Ganjar di Semarang, Selasa (19/4). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 6 

April 2022 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2022 bagi Pekerja/Buruh. 

 

 

 

Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah) Ganjar Pranowo menegaskan bahwa pemberian tunjangan hari 

raya (THR) oleh perusahaan kepada pekerja tidak boleh dicicil, dan harus sesuai dengan regulasi 

pemerintah pusat."Pemberian THR tidak boleh dicicil, kita laksanakan lah. Disnaker dan Disperindag kami 

sudah bertemu Apindo dan Kadin agar pemberian THR tidak dicicil, sebab dengan pemberian hak pekerja 

ini, pasti bisa menyejahterakan buruh," kata Ganjar di Semarang, Selasa (19/4).Selain itu, dengan 

pemberian THR sesuai hak para pekerja, akan mengangkat perekonomian di wilayah setempat."Pasti 

nantinya THR akan dibelanjakan dan mengungkit ekonomi. Hasil perhitungan dan prediksi kita dengan 

Bank Indonesia (BI), konsumsi akan meningkat saat Lebaran, maka kita jemput bola agar UKM 

menyiapkan produk yang bisa terjual," ujarnya.Politikus PDI Perjuangan itu memastikan perusahaan yang 

tidak melaksanakan pembayaran THR akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 6 April 2022 menerbitkan Surat Edaran (SE) 

Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 

2022 bagi Pekerja/Buruh.Pemberian THR maksimal diberikan tujuh hari sebelum hari raya keagamaan 

atau 25 April 2022. 
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Title Sandiaga Uno Jadi Menteri Jokowi Paling Kaya, Hartanya Naik Tiga 

Kali Lipat, Segini Total Kekayaanya 

Author _noname 

Media Tribun News Cirebon Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://cirebon.tribunnews.com/2022/04/20/sandiaga-uno-jadi-menteri-jokowi-paling-

kaya-hartanya-naik-tiga-kali-lipat-segini-total-kekayaanya 

Summary Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tercatat menjadi 

menteri Jokowi paling kaya. Hal itu terlihat dari pemutakhiran data Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK di elhkpn.kpk.go.id. Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) memutakhirkan laporan harta kekayaannya ke KPK pada 23 Februari 2022. Dalam 

laporan terbaru tersebut diketahui total harta Jokowi berjumlah Rp 71.471.446.189 (Rp 71 

miliar). Harta Jokowi mengalami kenaikan hingga Rp 7,8 miliar dibandingkan 2020. 

 

 

 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tercatat menjadi menteri Jokowi 

paling kaya.Sejumlah pejabat atau menteri Presiden Joko Widodo mengalami penambahan harta 

kekayaan selama Pandemi Covid-19.Hal itu terlihat dari pemutakhiran data Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK di elhkpn.kpk.go.id.Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

memutakhirkan laporan harta kekayaannya ke KPK pada 23 Februari 2022. Dalam laporan terbaru 

tersebut diketahui total harta Jokowi berjumlah Rp 71.471.446.189 (Rp 71 miliar).Harta Jokowi 

mengalami kenaikan hingga Rp 7,8 miliar dibandingkan 2020. Tahun sebelumnya, kekayaan Jokowi 

tercatat hanya Rp 63.616.935.818 (Rp 63 miliar).Sandiaga Uno (instagram Sandiaga)Namun, dalam 

laporan terbarunya itu, tidak ada tambahan jenis harta baru yang dimiliki Jokowi. Presiden ke-7 Indonesia 

itu melaporkan kepemilikan 20 bidang tanah dan bangunan.Nilai tanah dan bangunan ini melonjak. Dari 

Rp 53,2 miliar pada 2020 menjadi Rp 59,4 miliar pada 2021.Penambahan lainnya berasal dari kas atau 

setara kas. Dari Rp 10 miliar pada 2020, menjadi Rp 11 miliar pada 2021.Harta Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno juga bertambah. Bahkan hartanya naik tiga kali lipat. Di 

tahun 2020 Rp 3,8 triliun, menjadi Rp 10,6 triliun di 2021.Jumlah tersebut, menjadikan Sandiaga Uno kini 

sebagai pejabat negara paling kaya. Kekayaan Sandiaga mayoritas berasal dari kepemilikan surat 

berharga bernilai Rp 9,7 triliun.Nama Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, 

Airlangga Hartarto juga meroket dua kali lipat dalam satu tahun. Hartanya pada tahun 2021 berjumlah 
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Rp 425 miliar dari sebelumnya Rp 260 miliar di tahun 2020.Harta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti 

Wahyu Trenggono juga nambah ratusan miliar dalam setahun.Dari Rp 2,4 triliun di 2020 menjadi Rp 2,9 

triliun di 2021. Meski mayoritas harta pejabat mengalami kenaikan namun ada pejabat negara yang justru 

hartanya berkurang.Harta yang mengalami penyusutan adalah Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang 

berkurang Rp 1,8 miliar berdasarkan laporan LHKPN ke KPK.Ada juga harta milik Menteri Pendidikan 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim yang mengalami nasib 

serupa.Kekayaan Nadiem tercatat mencapai Rp 1,175 triliun dalam LHKPN periode 2021 miliknya. 

Kekayaan dia berkurang Rp 17 miliar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai Rp 

1,192 triliun.Dalam LHKPN terbarunya, Nadiem tercatat memiliki enam tanah dan bangunan senilai Rp 

50,981 miliar. Tanah dan bangunannya ada di Rote Ndao, Gianyar, dan Jakarta Selatan.Nadiem tercatat 

memiliki tiga mobil senilai Rp2,663 miliar. Mobilnya yakni Honda Brio keluaran 2017, Toyota Vellfire 

keluaran 2018, dan Audi QS:2.0 TF31 AT keluaran 2018.Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya 

senilai Rp 752,313 juta. Nadiem juga memiliki surat berharga senilai Rp 1,305 triliun.Dalam laporannya, 

Nadiem tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 5,717 miliar. Nadiem juga memiliki harta lainnya 

senilai Rp 2,900 miliar. Dia juga memiliki utang Rp 193,822 miliar.Menteri Koordinator Bidang Maritim 

dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga menjadi peabat negara yang hartanya 

mengalami penyusutan.Berdasarkan LHKPN periodik 2021, Luhut menyerahkan laporan itu pada 30 

Maret 2022.Kekayaan Luhut berdasarkan LHKPN periodik 2021 tercatat mencapai Rp 716,314 miliar. 

Hartanya berkurang Rp 28,874 miliar jika dibandingkan dengan laporan sebelumnya yang mencapai Rp 

745,188 miliar.Luhut diketahui memiliki 20 tanah dan bangunan senilai Rp 245,251 miliar.Tanah dan 

bangunannya ada di Bogor, Jakarta Timur, Badung, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Malang, Tapanuli 

Utara, Toba Samosir, dan Simalungun.Luhut juga tercatat memiliki lima kendaraan senilai Rp 2,160 

miliar.Kendaraan dia yakni mobil Isuzu Panther LM 25 keluaran 2006, mobil Lexus LS 460 AT keluaran 

2016, motor Honda Solo keluaran 2015, mobil Toyota Alphard keluaran 2016, dan motor Honda Solo 

keluaran 2020.Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 3,382 miliar.Luhut juga 

memiliki surat berharga senilai Rp 193,036 miliar. Dia juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 

252,527 miliar.Lalu, Luhut memiliki harta lainnya senilai Rp 31,857 miliar. Dia memiliki utang Rp 12 

miliar.Berikut daftar pejabat negara yang kekayaannya bertambah:1. Presiden Jokowi tahun 2020: Rp 63 

miliar, tahun 2021: Rp 71 miliar2. Menko Polhukam Mahfud Md tahun 2020: Rp 27 miliar, tahun 2021: 

Rp 29 miliar3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tahun 2020: Rp 260 miliar, tahun 2021: Rp 425 

miliar4. Menparekraf Sandiaga Uno tahun 2020: Rp 3,8 triliun, tahun 2021: Rp 10,6 triliun5. Mensos Tri 

Rismaharini tahun 2020: Rp 8 miliar, tahun 2021: Rp 15 miliar6. Mendagri Tito Karnavian tahun 2020: Rp 

18 miliar, tahun 2021: Rp 20 miliar7. Menkes Budi Gunadi Sadikin tahun 2020: Rp 164 miliar tahun 2021: 

Rp 180 miliar8. Mendag Muhammad Lutfi tahun 2020: Rp 226 miliar tahun 2021: Rp 235 miliar9. Menag 

Yaqut Cholil Qoumas tahun 2020: Rp 11 miliar tahun 2021: Rp 11,7 miliar10. Menteri Perikanan Sakti 

Wahyu Trenggono tahun 2020: Rp 2,4 triliun tahun 2021: Rp 2,9 triliun11. Menhan Prabowo Subianto 

tahun 2020: Rp 2,029 triliun tahun 2021: Rp 2,032 triliun12. Mensesneg Pratikno tahun 2020: Rp 10 miliar 

tahun 2021: Rp 11 miliar13. Menlu Retno Marsudi tahun 2020: Rp 25 miliar tahun 2021: Rp 28 miliar14. 

Menkeu Sri Mulyani tahun 2020: Rp 53 miliar tahun 2021: Rp 58 miliar15. Menaker Ida Fauziyah tahun 

2020: Rp 17 miliar tahun 2021: Rp 18 miliar16. Menteri ESDM Arifin Tasrif tahun 2020: Rp 51 miliar tahun 

2021: Rp 53 miliar17. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tahun 2020: Rp 18 miliar tahun 2021: Rp 20 

miliar18. Menkominfo Johnny G Plate tahun 2020: Rp 189 miliar tahun 2021: Rp 191 miliar19. Menteri 

LHK Siti Nurbaya tahun 2020: Rp 4 miliar tahun 2021: Rp 5 miliar20. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar 

tahun 2020: Rp 8 miliar tahun 2021: Rp 9 miliar21. Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo tahun 2020: Rp 5 miliar 

tahun 2021: Rp 6 miliar22. Menteri ATR Sofyan Djalil tahun 2020: Rp 83 miliar tahun 2021: Rp 94 miliar23. 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tahun 2020: Rp 69 miliar tahun 2021: Rp 73 miliar24. 
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Menkop UKM Teten Masduki tahun 2020: Rp 3 miliar tahun 2021: Rp 4 miliarPengamat Politik Ray 

Rangkuti mengaku heran harta kekayaan pejabat negara semakin banyak saat kondisi ekonomi belum 

pulih seperti sekarang ini."Ini menjadi pertanyaan besar bagaimana bisa harta kekayaan pejabat naik 

berlipat-lipat padahal kita katanya masih di suasana pandemi," ujar Ray.Karena itu Ray meminta KPK 

segera bergerak melakukan pelacakan terhadap harta-harta kekayaan para pejabat yang semakin tajir 

melintir tersebut. "Agar tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan publik," ujarnya. 
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Title Saat Maruf Amin Terima Audensi Pimpinan Gereja-gereja Papua 

di Istana 

Author John Doe 

Media Kilat.com Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kilat.com/news/46473/saat-maruf-amin-terima-audensi-pimpinan-gereja-

gereja-papua-di-istana 

Summary Pertemuan antara K.H. Maruf Amin dengan para pimpinan gereja Papua ini berlangsung 

dalam suasana kekeluargaan di tengah nuansa minggu perayan Paskah serta bulan suci 

Ramadan. Com- Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, menerima audiensi perwakilan gereja se-

Tanah Papua yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja Papua dan Papua Barat 

(PGGP), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/4/2022). 

 

 

 

Wapres RIJAKARTA, kilat. com - Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, menerima audiensi perwakilan gereja 

se-Tanah Papua yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja Papua dan Papua Barat (PGGP), di 

Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/4/2022).PGGP merupakan lembaga bersama (oikumenis) serta forum 

dialog bagi gereja-gereja di Papua, representasi dari 58 denominasi gereja di Provinsi Papua dan 48 

denominasi di Provinsi Papua Barat yang berasal dari 5 aras (rumpun) gereja besar di seluruh Tanah 

Papua.Dalam keterangan tertulis yang diterima Kilat.com, Rabu (20/4/2022) sore, maksud dari 

kedatangan para pendeta ini adalah untuk menyampaikan dokumen rekomendasi hasil Konferensi 

pimpinan-pimpinan Gereja di Tanah Papua yang telah berlangsung pada 15-17 Februari 2022, di kota 

Jayapura, sebagai bagian dari peringatan Hari Pekabaran Injil (HPI) ke-167 Tahun di Tanah Papua.Berbeda 

dari peringatan HPI di tahun-tahun sebelumnya, rekomendasi yang dihasilkan dalam HPI kali ini turut 

dibawa oleh PGGP dan PGGP Papua Barat kepada Wakil Presiden RI sebagai Koordinator Program 

Percepatan Pembangunan Papua sehingga berbagai aspirasi dari gereja-gereja di Papua dapat didengar 

langsung dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat.Komunikasi antara sesama 'ulama' ini pun menjadi 

bagian dari langkah Pemerintah Pusat untuk mengedepankan pendekatan sosio-kultural dan religius 

dalam penanganan isu Papua, terutama dengan tokoh-tokoh gereja sebagai salah satu stakeholder 

utama sepanjang sejarah pembangunan Papua.Turut hadir dalam pertemuan di antaranya, Pdt. Hiskia 

Rollo (Ketua Umum PGGP), Pdt. Shirley F.A. Parinussa (Ketua Umum PGGP Papua Barat), serta Johny 

Banua Rouw, SE (Ketua DPR Papua sebagai Ketua Panitia Perayaan HPI ke-167).Sementara itu, Wapres RI 
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turut didampingi oleh Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan), Teten Masduki (Menteri Koperasi dan 

Usaha Kecil Mengenah), dan Tri Rismaharini (Menteri Sosial).Pertemuan antara K.H. Maruf Amin dengan 

para pimpinan gereja Papua ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan di tengah nuansa minggu 

perayan Paskah serta bulan suci Ramadan. Dalam pertemuan ini, para 'Kyai' Kristen dari Papua 

menyampaikan berbagai pandangan kritis dan konstruktif sebagai bahan masukan kepada Wapres RI 

dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di Tanah Papua melalui pendekatan-

pendekatan humanis dan non-militer.Para pimpinan gereja itu juga menegaskan komitmen untuk 

menjaga netralitasnya dalam menyikapi berbagai dinamika politik di Papua, merangkul seluruh pihak 

yang bertikai dalam rangka mewujudkan visi 'Papua Tanah Damai', serta fokus pada upaya pembangunan 

yang berdampak nyata pada kehidupan masyarakat lokal.Dalam rangkaian pertemuan di Jakarta, Ketua 

Umum PGGP dan PGGP Papua Barat menyampaikan apresiasi kepada Wapres RI yang telah membuka 

ruang komunikasi dengan gereja-gereja di Papua sehingga dapat memberikan berbagai masukan serta 

turut terlibat dan berkolaborasi bersama Pemerintah dalam membangun Papua.Lebih lanjut, Pdt. Hiskia 

Rollo menyampaikan bahwa penyelesaian berbagai masalah di Papua perlu dimulai dari yang 

termudah."Jangan sampai kita fokus kepada masalah yang berat sehingga pembangunan tidak berjalan! 

Jangan sampai kita fokus pada satu atau dua masalah saja, sehingga pengembangan sektor pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi menjadi terabaikan. Mari kita bersatu untuk mengatasi masalah Papua mulai 

dari yang paling mudah dan bisa kita kerjakan," ujarnya.Sementara itu, Pdt. Shirley Parinussa 

menjelaskan tentang sejarah masuknya injil di Tanah Papua yang dimulai pada 5 Februari 1855 dan 

bagaimana peran strategis gereja sebagai pionir pembangunan di Tanah Papua dengan mendirikan 

sekolah-sekolah, sarana kesehatan dan perekonomian, serta membangun lapangan terbang untuk 

membuka akses ke daerah-daerah yang paling terpencil dan terisolir. Karya pekabaran ini pula yang 

meletakan dasar untuk hadirnya pemerintahan di Tanah Papua saat ini.Demi mengoptimalkan peran 

gereja dalam membangun Papua, salah satu langkah strategis utama yang telah ditetapkan dalam 

peringatan HPI tahun 2022 ini adalah rencana pendirian Papua Christian Center (PCC).Johny Banua Row, 

SE (Ketua DPR Papua) sebagai Ketua Panitia HPI tahun 2022 menjelaskan bahwa PCC merupakan rumah 

bersama bagi seluruh gereja di Papua untuk berdiskusi serta membuat kajian dan analisis. 0"Sekaligus 

titik temu untuk mensinergikan gereja dan pemerintah, sehingga karya pekabaran injil dapat 

mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan bagi semua orang di Papua," tuntasnya. 
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Title Disnaker Tarakan tak Ada Posko Pengaduan THR, Agus Sutanto 

Sebut Tetap Layani Jika Ada yang Melapor 

Author _noname 

Media Tribun Kaltara Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/20/disnaker-tarakan-tak-ada-posko-pengaduan-

thr-agus-sutanto-sebut-tetap-layani-jika-ada-yang-melapor 

Summary Dikatakan Agus Sutanto, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan, di 

pihaknya bukan menyiapkan posko melainkan surat edaran dan saat ini masih menunggu 

diturunkan dari pusat melalui Kemenaker. Meski demikian, di Kantor Dinas Ketenagakerjaan 

dan Perindustrian Kota Tarakan tetap menerima masyarakat atau pekerja yang ingin 

berkonsultasi dan membuat pengaduan atau laporan terkait pencairan THR Idul Fitri 1443 

Hijriah. Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan yang menjadi Posko 

Pengaduan THR Tahun 2021. Jumlah pekerja yang tercatat untuk di Tarakan mencapai 20 

ribuan untuk perusahaan swasta. 

 

 

 

- Posko pengaduan THR tahun ini dipusatkan di Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Provinsi 

Kaltara.Meski demikian, di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan tetap 

menerima masyarakat atau pekerja yang ingin berkonsultasi dan membuat pengaduan atau laporan 

terkait pencairan THR Idul Fitri 1443 Hijriah.Dikatakan Agus Sutanto, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan 

Perindustrian Kota Tarakan, di pihaknya bukan menyiapkan posko melainkan surat edaran dan saat ini 

masih menunggu diturunkan dari pusat melalui Kemenaker.Nantinya edaran itu disosialisasikan sebelum 

H-7 pelaksanaan pembayaran THR. Agus mengungkapkan, pihaknya dalam hal pencairan THR pekerja, 

akan turut memantau. Namun untuk pengawasan menjadi tupoksi di level Provinsi Kaltara."Nanti kami 

akan laporkan dan yang menindak dari pengawas provinsi," bebernya.Ia melanjutkan, pihaknya siap 

menerima laporan sesuai jam kerja kantor yang berlaku."Kami bisa laporkan ke provinsi. Kami setiap hari 

kerja buka meskipun tidak ada posko. Tupoksi kami tetap menerima laporan. Jam kerja selama puasa, 

dari pukul 08.00 WITA sampai pukul 15.30 WITA hari Senin-Kamis, kalau hari Jumat dari pukul 08.00 WITA 

sampai pukul 11.00 WITA," sebutnya.Ia melanjutkan, sesuai aturan yang berlaku, paling lambat THR 

dicairkan H-7. Jika sudah melewati dari H-7, pihaknya masih menerima layanan laporan 

pengaduan.Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan yang menjadi Posko 
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Pengaduan THR Tahun 2021. (TribunKaltara.com / Andi Pausiah) (TribunKaltara.com / Andi 

Pausiah)"Bahkan setelah habis lebaran pun dilaporkan masih bisa. Silakan saja, karena itu tugas kami," 

beber Agus.Tercatat ada sekitar 400 perusahaan yang terdiri dari perusahaan kategori besar dan 

menengah dan juga menerapkan UMK. Jumlah pekerja yang tercatat untuk di Tarakan mencapai 20 

ribuan untuk perusahaan swasta."Tahun ini belum ada mengalami peningkatan untuk jumlah pekerja 

kita," pungkasnya. 
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Title Pengusaha Wajib Berikan THR Seminggu Sebelum Hari Raya, Jika 

Terlambat akan Disanksi - Intim News 

Author Andrian Rian 

Media Intimnews.com Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.intimnews.com/pengusaha-wajib-berikan-thr-seminggu-sebelum-hari-raya-

jika-terlambat-akan-disanksi 

Summary Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Farid Wajdi 

mengatakan bahwa Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh 

yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih sesuai 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang 

tertuang Pasal 2 ayat (1). 

 

 

 

 Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Farid Wajdi mengatakan 

bahwa Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai 

masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 

tentang THR bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang tertuang Pasal 2 ayat (1). Lebih lanjut disampaikan, 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Pasal 2 ayat (2), 

kerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu 

tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. "Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan, Pemberian THR Keagamaan Wajib diberikan oleh Pengusaha kepada 

Pekerja/Buruh. THR keagamaan Wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan," 

ungkap Farid Wajdi, Selasa (19/4/2022). Farid Wajdi menjelaskan, komponen upah untuk perhitungan 

THR yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages) atau upah pokok termasuk 

tunjangan tetap. "Bagi Pekerja/Buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah saru 

bulan dihitung yakni Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan atau lebih, upah 

satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 dua belas bulan terakhir sebelum 

Hari Raya Keagamaan", jelas Farid. Dijelaskan juga bahwa, 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. Ia mengungkapkan, bagi UMKM, THR diberikan berdasarkan kesepakatan 

sesuai kesepakatan upah. (1) Pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu 
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tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum 

Harl Raya Keagamaan, berhak atas THRKeagamaan. (2) THRKeagamaan berlaku untuk tahun berjalan 

pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh Pengusaha. Ketentuan sebagaimana (1) tidak 

berlaku bagi Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, yang 

berakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. Farid menegaskan, bagi pengusaha yang terlambat membayar 

THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh dapat dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR 

Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar. 

Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan 

kepada Pekerja/Buruh. Denda dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan Pekerja/Buruh yang diatur 

dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. "Bagi pengusaha yang tidak membayar THR 

Keagamaan kepada Pekerja/Buruh dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif berlaku 

tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan," pungkasnya. 
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Title Ini Solusi untuk Perusahaan yang Tak Sanggup Bayar THR 2022 Author Tim Okezone 

Media Okezone Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/04/20/320/2582037/ini-solusi-untuk-

perusahaan-yang-tak-sanggup-bayar-thr-2022 

Summary Perusahaan yang tak dapat membayar THR pekerjanya menjelang Lebaran 2022 mendapat 

solusi dari pemerintah. Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (20/4/2022), Menteri 

Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto sempat menjelaskan soal solusi antara 

perusahaan yang tak bisa membayar THR pekerjanya tahun ini. 

 

Perusahaan yang tak dapat membayar THR pekerjanya menjelang Lebaran 2022 mendapat solusi dari 

pemerintah.Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (20/4/2022), Menteri Koordinator Perekonomian, 

Airlangga Hartarto sempat menjelaskan soal solusi antara perusahaan yang tak bisa membayar THR 

pekerjanya tahun ini."Terkait THR bagi yang tidak mampu sesuai aturan yang dibuat menteri tenaga kerja 

maka itu dibahas secara bilateral antara pengusaha dengan serikat pekerja," katanya, dikutip dari 

konferensi pers pada Rabu (5/5/2022) lalu.Airlangga meminta untuk diselesaikan dengan baik secara 

internal dari perusahaan bersangkutan dan pekerja.Setidaknya, kedua pihak harus saling menyetujui 

tanpa ada paksaan.Kemudian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah resmi mengeluarkan Surat 

Edaran nomor :M/1/HK.04/IV2020 tentang pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Di mana SE tersebut untuk mengingatkan para pengusaha 

melaksanakan kewajibannya membayar THR kepada pekerjanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 

2021 Tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan dan wajib dibayarkan paling lama 

tujuh hari sebelum hari raya keagamaan."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," tegas Menaker.Dia pun menyebut THR bukan hanya hak para 

pekerja yang berstatus tetap. "Pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, buruh harian lepas di 

kebun-kebun, supir bahkan Pekerja Rumah Tangga alias PRT berhak atas THR. Jadi jangan disempitkan 

cakupan penerimanya," tambahnya. 
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Title Disnakertrans KSB Ingatkan Perusahaan Bayar THR Tepat 

Waktu 

Author _noname 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarantb.com/disnakertrans-ksb-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-tepat-waktu 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 

mengingatkan kepada seluruh perusahaan di daerah untuk membayarkan Tunjangan Hari 

Raya (THR) karyawannya tepat waktu. Ya tentunya dibayarkan sebelum lebaran atau 

harapan kami paling lambat 3 hari sebelum lebaran," tandas kepala Disnakertrans KSB, H. 

Muslimin. Disnakertrans akan membuat pokso pengaduan THR. "Tepat waktu itu seperti 

apa? 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengingatkan 

kepada seluruh perusahaan di daerah untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawannya 

tepat waktu."Tepat waktu itu seperti apa? Ya tentunya dibayarkan sebelum lebaran atau harapan kami 

paling lambat 3 hari sebelum lebaran," tandas kepala Disnakertrans KSB, H. Muslimin. HMY kepada 

wartawan, Selasa, 19 April 2022.Muslimin mengaku, sementara ini pihaknya belum menerbitkan 

pengumuman berupa peringatan bagi perusahaan mengenai kewajiban pembayaran THR jeang lebaran 

tahun ini. Menurut dia, pihaknya masih menunggu surat keputusan Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemnaker) yang nantinya bakal ditembuskan ke daerah memalui pemerintah provinsi.Meski begitu, ia 

menyatakan, sebagai sebuah kewajiban perusahaan. Ketentuan pembayaran THR itu sudah termaktub 

jelas dalam perundang-undangan dan aturan lainnya yang ditetapkan pemerintah. "Jadi intinya kita 

mencoba mengingatkan dulu lewat media. Resminya bisa belakangan. Toh kan jelas THR itu ada 

aturannya," cetusnya seraya menyatakan ada informasi terbaru mengenai pembayaran THR yang 

ditetapkan Kemnaker pada tahun ini."Kata kan ibu menteri putuskan pembayaran THR sekarang harus 

penuh. Tidak seperti tahun lalu karena alasan pandemi," sambung mantan kepala Dinas Pertanian 

ini.Selanjutnya Muslimin menambahkan, seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Disnakertrans akan 

membuat pokso pengaduan THR. "Jadi kalau ada karyawan bermasalah dengan perusahaannya soal THR 

lapor ke kami lewat posko. Begitu juga kalau ada perusahaan butuh konsultasi mengenai pembayaran 

THR bisa juga datang ke posko," pungkasnya. 
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Title Kelompok Karyawan yang Bakal Menerima BSU Subsidi Gaji Rp1 1 

Juta, Cair Sebelum Lebaran 2022? 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013238246/kelompok-karyawan-yang-bakal-

menerima-bsu-subsidi-gaji-rp1-1-juta-cair-sebelum-lebaran-2022 

Summary Golongan Karyawan yang Bakal Menerima BSU 2022 Sebesar Rp1 Juta Langsung Transfer. 

Bantuan diberikan senilai Rp500. 000 selama 2 bulan, yang diberikan langsung senilai Rp1 

juta. : Ini Besaran Dana BSU yang Akan Cair Tahun 2022 dan Cara Cek Penerima BLT BPJS 

Ketenagakerjaan Sinyal penyaluran BSU 2022 kembali disampaikan Menko Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada Senin 4 April 2022. BSU kali ini merupakan tahun ketiga yang 

dikucurkan pemerintah sejak pandemi Covid-19. Pada 2020, Pemerintah menyalurkan 

bantuan untuk karyawan dengan gaji maksimal Rp3,5 juta senilai Rp600 ribu untuk dua bulan 

yang ditransfer langsung senilai Rp1,2 juta per orang. 

 

 

 

Golongan Karyawan yang Bakal Menerima BSU 2022 Sebesar Rp1 Juta Langsung Transfer. Pemerintah 

kembali mengucurkan sejumlah bantuan untuk jaring pengaman sosial, diantaranya bantuan subsidi 

upah atau BSU 2022. BSU kali ini merupakan tahun ketiga yang dikucurkan pemerintah sejak pandemi 

Covid-19. Pada 2020, Pemerintah menyalurkan bantuan untuk karyawan dengan gaji maksimal Rp3,5 juta 

senilai Rp600 ribu untuk dua bulan yang ditransfer langsung senilai Rp1,2 juta per orang. Bantuan 

disalurkan melalui Skema BLT BPJS Ketenagakerjaan. Jadwal pencairan BSU pada 2020 pada periode 

Agustus sampai Desember secara bertahap. Pun demikian pada tahun lalu. Skema bantuan diubah 

dengan nama bantuan subsidi upah/gaji {BSU). Penyaluran bantuan melalui Kementerian Tenaga Kerja 

namun dengan tetap menggandeng BPJS ketenagakerjaan. Bantuan diberikan senilai Rp500. 000 selama 

2 bulan, yang diberikan langsung senilai Rp1 juta. : Ini Besaran Dana BSU yang Akan Cair Tahun 2022 dan 

Cara Cek Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Sinyal penyaluran BSU 2022 kembali disampaikan Menko 

Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin 4 April 2022."Tadi ada arahan Bapak Presiden terkait 

program Bantuan Subsidi Upah 2022 atau BSU ini agar terus dimatangkan," ucap Airlangga Hartarto.Pada 

kesempatan kali ini Airlangga Hartarto juga mengatakan bahwa BSU 2022 hanya akan disalurkan kepada 

para tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3 juta."Bantuan tenaga kerja BSU subsidi gaji 2022 ini 
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untuk 8,8 juta dengan gaji di bawah 3 juta," ucapnya.: BSU 2022 Kembali Cair, Cek Kamu Terdaftar atau 

Tidak Lewat Cara IniJika mengacu tahun lalu, jumlah pekerja yang menerima bantuan sebanyak 8,8 juta 

merupakan data tahun 2021. Berarti karyawan yang menerima BSU pada 2021 kemungkinan akan 

kembali menerima bantuan. Untuk jadwal pencairan, kemungkinan masih panjang pada semester 2 

tahun 2022. Hal ini juga melihat pengalaman tahun sebelumnya. jadwal pencairan BSU dilakukan pada 

periode Agustus-Desember. Berikut Kriteria Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan, berikut rangkuman 

kriteria pekerja atau buruh yang berhak menerima BSU 2022 berdasarkan persyaratan tahun sebelumny 

1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Pekerja atau buruh penerima upah 3. Terdaftar sebagai peserta 

jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan 4. Pekerja atau buruh calon 

penerima BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan berada di Zona PPKM IV sesuai dengan instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021 tentang pemberlakuan kegiatan 

masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat 

desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019. 5. Peserta yang 

membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta sesuai upah 

terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan 6. Pekerja atau buruh pada sektor 

yang terdampak PPKM, antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa 

pendidikan dan kesehatan), transportasi, aneka industri, serta property dan real estate Cara mengecek 

status BLT BPJS periode saat ini: 1. Buka situs https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/ 2. Pilih Menu Cek 

Status Calon Penerima BSU 3. Masukkan data berupa NIK, Nama lengkap sesuai KTP dan tanggal lahir. 4. 

Ceklist kode dan pilih Lanjutkan 5. Setelah itu akan keluar apakah pekerja tersebut lolos verivikasi dan 

validasi BPJS Ketenagakerjaan sebegai penerima BSU atau tidak. Itulah cara mengecek apakah kamu 

terdaftar atau tidak dalam program BLT BPJS Ketenagakerjaan kali ini. Selamat mencoba. 
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Title Bupati Dharmasraya Imbau Perusahaan Berikan THR 

Keagaamaan 

Author Editor 

Media Scientia Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://scientia.id/2022/04/20/bupati-dharmasraya-imbau-perusahaan-berikan-thr-

keagaamaan 

Summary Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan imbau perusahaan di wilayah yang 

dipimpinnya menunaikan THR keagamaan kepada para pekerja/ buruh. Imbauan itu 

tertuang dalam Surat Edaran tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi 

pekerja/buruh di perusahaan. Pembayaran uang THR dalam imbauannya dilakukan tujuh 

hari sebelum lebaran, H-7. Jumlah uang yaang harus dibayarkan perusahaan boleh tidak 

sepenuhnya atau 100 persen karena mengacu kepada SE Kemnaker yang juga tidak 

mewajibkan perusahaan harus membayar 100 persen. 

 

 

 

 Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan imbau perusahaan di wilayah yang dipimpinnya 

menunaikan THR keagamaan kepada para pekerja/ buruh.Imbauan itu tertuang dalam Surat Edaran 

tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.Pembayaran uang 

THR dalam imbauannya dilakukan tujuh hari sebelum lebaran, H-7.Jumlah uang yaang harus dibayarkan 

perusahaan boleh tidak sepenuhnya atau 100 persen karena mengacu kepada SE Kemnaker yang juga 

tidak mewajibkan perusahaan harus membayar 100 persen."Hal ini karena keuangan perusahaan banyak 

yang belum normal," kata Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dharmasraya, Kandam, Rabu, 

(20/4).Bagi perusahaan yang tidak memberikan THR kepada pekerja/buruh akan dikenakan sanksi 

administratif hingga sanksi terberat penutupan sementara operasional perusahaan.Sementara itu, bagi 

pekerja/ buruh yang tidak mendapatkan haknya bisa melapor ke posko pengaduan dan layanan 

konsultasi Dinas Tenaga Kerja Pemprov Sumatra Barat."Posko itu sengaja dibuat untuk mengawal 

jalannya SE tersebut," katanya. (tnl) 
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Title Pemkot Yogyakarta Buka Posko Aduan THR Secara Virtual Author Oleh 

Media Tvonenews Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/37201-pemkot-yogyakarta-buka-posko-

aduan-thr-secara-virtual 

Summary Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mulai membuka 

Posko Aduan Tunjangan Hari Raya ( THR ) yang pelayanannya dilakukan secara virtual. Kepala 

Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemkot Yogyakarta, Maryustion Tonang 

menjelaskan, posko aduan ini dibuka berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Surat 

Edaran dari menteri tenaga kerja terkait THR ini juga telah disosialisasikan ke perusahaan di 

Kota Yogyakarta dimana terdapat sekitar 1600 perusahaan yang mayoritas adalah 

perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata seperti hotel dan resto. Posko ini untuk 

menfasiliasi para pekerja atau buruh yang rawan tidak dibayar penuh haknya oleh masing 

masing perusahaan karena berbagai persoalan. 

 

Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mulai membuka Posko 

Aduan Tunjangan Hari Raya ( THR ) yang pelayanannya dilakukan secara virtual.Posko ini untuk 

menfasiliasi para pekerja atau buruh yang rawan tidak dibayar penuh haknya oleh masing masing 

perusahaan karena berbagai persoalan.Sementara untuk tanggal 12 april hingga 25 April 2022 untuk 

konsultasi terkait persoalan persoalan THR. Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 

Pemkot Yogyakarta, Maryustion Tonang menjelaskan, posko aduan ini dibuka berbeda dengan tahun 

tahun sebelumnya. " Posko Aduan THR tahun ini berbeda karena untuk kali ini dibuka secara virtual," 

ungkapnya. Pada tahun ini perusahaan tidak lagi diberikan keringanan untuk mencicil THR kepada 

karyawan Sehingga harus dibayarkan dengan batas akhir H-7 lebaran. " Meski masih dalam suasana 

pandemi Covid-19 sudah tidak diperbolehkan lagi perusahaan mencicil dan harus sesuai dengan aturan 

Kemenaker RI," tambah Maryustion. Pelayanan konsultasi di posko aduan akan sepenuhnya dibuka 

secara daring melalui website poskothr.kemenaker.go.id. Surat Edaran dari menteri tenaga kerja terkait 

THR ini juga telah disosialisasikan ke perusahaan di Kota Yogyakarta dimana terdapat sekitar 1600 

perusahaan yang mayoritas adalah perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata seperti hotel dan 

resto. Nantinya, petugas dari Dinsosnakertrans nantinya akan bertindak sebagai mediator jika terdapat 

ketidaksepahaman dalam mekanisme pembayaran THR. Kriteria pekerja yang berhak mendapatkan THR, 

diantaranya pekerja atau karyawan yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih dengan besaran satu 

kali upah. Sementara, bagi pekerja yang belum memiliki masa kerja 12 bulan namun telah lebih dari satu 

bulan bekerja, besaran THR diberikan sesuai hitungan yang berlaku. " Jika ada perusahaan yang tidak 

mentaati maka akan di kenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku," pungkas Maryustion Tonang. 

(Nur/Buz). 
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Title BPJamsostek Malang Siap Dampingi Peserta Klaim Manfaat 

Program JKP 

Author _noname 

Media Times Indonesia Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.timesindonesia.co.id/read/news/406566/bpjamsostek-malang-siap-dampingi-

peserta-klaim-manfaat-program-jkp 

Summary BPJS Ketenagakerjaan Malang atau BPJamsostek Malang Siap memberikan pendampingan 

pengajuan klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan program 

terbaru untuk menghindari kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat 

aktivitas kerjanya. Salah satu risiko kerja yang mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi seperti saat ini, risiko PHK bisa menimpa 

pekerja di Indonesia. Namun, terhitung 1 Februari 2022, klaim manfaat program JKP dapat 

diajukan. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan Malang atau BPJamsostek Malang Siap memberikan pendampingan pengajuan 

klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan program terbaru untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya.Salah satu risiko kerja yang 

mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi seperti 

saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.Namun, terhitung 1 Februari 2022, klaim manfaat 

program JKP dapat diajukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 

tentang Cipta Kerja. BPJAMSOSTEK menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia.Kepala 

BPJS Ketenagakerjaan Malang Imam Santoso mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan 

pendampingan kepada peserta untuk pengajuan klaim manfaat program JKP.Imam Santoso memastikan 

kesiapannya untuk menerima pengajuan klaim dari para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi 

korban PHK."Sama seperti daerah lain, pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak pekerja yang 

menjadi korban PHK termasuk di Malang Raya," ujarnya.Pihaknya memastikan, program ini akan sangat 

membantu meringankan beban ekonomi para tenaga kerja yang tertimpa masalah ini.Menurutnya JKP 

ini semakin membuktikan tentang kehadiran negara di kalangan para pekerja yang sedang tertimpa 

musibah seperti sekarang.Ia membeberkan bahwa ada tiga manfaat program JKP, antara lain manfaat 
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uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama 

enam bulan dengan ketentuan tiga bulan pertama diberikan sebesar 45% dari upah yang 

dilaporkan.Kemudian tiga bulan selanjutnya uang tunai yang diberikan sebesar 25 persen dari upah 

terlapor. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang 

diberikan telah dipenuhi peserta.Sementara untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan 

pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya program JKP dengan 

manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.Imam santoso menyampaikan bahwa 

program JKP ini merupakan bentuk penyempurnaan program jaminan sosial oleh Negara kepada seluruh 

masyarakat khususnya pekerja.Ia menjelaskan bahwa dengan adanya program JKP ini para pekerja tidak 

perlu khawatir lagi bila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, karena peserta tersebut bisa 

memperoleh manfaat dari program JHT."Dengan hadirnya program JKP peserta menerima banyak 

manfaat seperti uang tunai yang besarannya sudah di atur dalam aturan JKP itu sendiri, lalu memperoleh 

pelatihan keahlian dan memperoleh akses ke pasar kerja yang bisa diakses oleh peserta BPJamsostek 

yang mengikuti program JKP. Sehingga mereka yang mengikuti program tersebut selain memperoleh 

uang tunai dan pelatihan bisa juga mencari lapangan pekerjaan, sehingga bisa bekerja kembali," ucapnya. 

(*)* 
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Title BPJAMSOSTEK Dukung Kebijakan BSU Sebagai Mitra Author _noname 

Media Radarsulteng.id Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://radarsulteng.id/bpjamsostek-dukung-kebijakan-bsu-sebagai-mitra 

Summary BPJS Ketenagakerjaan atau yang dikenal BPJAMSOSTEK memastikan siap mendukung 

kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 sebagai mitra penyedia data. Karena 

perlindungan BPJAMSOSTEK sangat diperlukan dan Pemerintah menggunakan data 

kepesertaan tersebut untuk penyaluran bantuan seperti BSU," jelas Dian, Rabu (6/4/2022). 

Lebih lanjut, menanggapi informasi mengenai rencana pemberian Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) tahun 2022 kepada peserta BPJAMSOSTEK, sampai saat ini dalam tahap penyusunan 

regulasi oleh Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagai informasi, (BSU) 

atau subsidi gaji akan diberikan pemerintah bagi pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan atau yang dikenal BPJAMSOSTEK memastikan siap mendukung kebijakan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 sebagai mitra penyedia data.Deputi Direktur Bidang Hubungan 

Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Dian Agung Senoaji, mengatakan BPJAMSOSTEK 

akan mempersiapkan data penerima subsidi gaji sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi 

tersebut."Kami menghimbau kepada perusahaan/pemberi kerja dan peserta untuk selalu memastikan 

tertib kepesertaan program Jamsostek. Karena perlindungan BPJAMSOSTEK sangat diperlukan dan 

Pemerintah menggunakan data kepesertaan tersebut untuk penyaluran bantuan seperti BSU," jelas Dian, 

Rabu (6/4/2022).Lebih lanjut, menanggapi informasi mengenai rencana pemberian Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) tahun 2022 kepada peserta BPJAMSOSTEK, sampai saat ini dalam tahap penyusunan regulasi 

oleh Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan."Sebenarnya pertanyaannya banyak ke 

Kemenaker karena masih di pembahasan regulasi," ujarnya.Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya 

telah mengelola BSU pada 2020 dan 2021 dengan beberapa ketentuan kriteria penerima dan jumlah 

bantuan yang diberikan.Pada tahun 2020, subsidi upah difokuskan ke pekerja atau buruh yang memiliki 

upah di bawah Rp 5 juta. Pada tahun berikutnya, subsidi upah menyasar mereka yang terdampak 

kebijakan PPKM level 3 dan 4 dan memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta. Bila di daerah tersebut upah 

minimumnya lebih dari Rp 3,5 juta, maka menggunakan batasan upah minimum yang berlaku.Sedangkan 

pada tahun 2022, kata Menaker Ida Fauziah, kriteria penerima BSU sementara didesain untuk 



 

146 

 

pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Adapun basis data penerima BSU juga 

masih menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Kenagakerjaan.Sebagai informasi, (BSU) atau 

subsidi gaji akan diberikan pemerintah bagi pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta. Masing-masing 

pekerja akan mendapatkan bantuan subsidi gaji sebesar Rp 1 juta.Kabar tersebut juga disampaikan 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa 5 April 2022.Dalam 

program ini pemerintah menargetkan akan ada 8,8 juta pekerja yang menerima bantuan subsidi upah 

atau BSU. Sehingga kebutuhan dana untuk program ini sebesar Rp 8,8 triliun"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 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai sidang Kabinet 

Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia di Istana Negara, Jakarta, Selasa 

(5/4).Pada kesempatan lain, Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Sulawesi Tengah, Raden Harry Agung Cahya 

mengimbau kepada perusahaan/pemberi kerja agar tetap tertib administrasi kepesertaan BPJAMSOSTEK 

sambil menunggu arahan langsung dari pusat terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) tersebut."Terkait 

program BSU Tahun 2022 ini, BPJS Ketenagakerjaan Palu dan Jajarannya siap untuk menyukseskan 

program tersebut. Harapan kami lebih banyak lagi pekerja yang dapat terbantu dengan adanya program 

pemerintah ini. Untuk itu kami menghimbau kepada peserta BPJAMSOSTEK agar tertib kepesertaan, 

contohnya dengan aktif memvalidasi data NIK, Telpon, dan lain sebagainya, dan bagi perusahaan agar 

tertib administrasi dan iuran, jangan menunggak," ujarnya. 
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Title Tak Bayar THR Tenaga Kerja, Perusahaan Bakal Kena 

Denda 

Author Aris Mantobua 

Media Telisik.id Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://telisik.id/news/tak-bayar-thr-tenaga-kerja-perusahaan-bakal-kena-denda 

Summary Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara 

memastikan semua perusahaan di Sulawesi Tenggara membayarkan tunjangan hari raya 

(THR) bagi tenaga kerja atau karyawan menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Kepala 

Disnakertrans Sultra La Ode Muh Ali Haswandy mengatakan, pihaknya telah membentuk 

posko layanan aduan THR demi menerima keluhan para tenaga kerja menjelang hari raya 

Idul Fitri. Hal ini dilakukan agar semua hak karyawaan dalam hal ini gaji dan tunjangan hari 

raya (THR) bisa didapatkan. Posko aduan THR akan memastikan perusahaan melakukan 

pembayaran hak karyawan sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari pemerintah. 

 

 

 

 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan semua 

perusahaan di Sulawesi Tenggara membayarkan tunjangan hari raya (THR) bagi tenaga kerja atau 

karyawan menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah.Kepala Disnakertrans Sultra La Ode Muh Ali Haswandy 

mengatakan, pihaknya telah membentuk posko layanan aduan THR demi menerima keluhan para tenaga 

kerja menjelang hari raya Idul Fitri. Hal ini dilakukan agar semua hak karyawaan dalam hal ini gaji dan 

tunjangan hari raya (THR) bisa didapatkan.Posko aduan THR akan memastikan perusahaan melakukan 

pembayaran hak karyawan sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari pemerintah. Pihak perusahaan 

harus membayarkan THR karyawan paling lambat tujuh hari sebelum memasuki Lebaran."Perusahaan 

yang melanggar akan dikenakan sanksi dengan denda 5%," terangnya, Rabu (20/4/2022).La Ode Muh Ali 

menambahkan, pihaknya akan terus mengawal dan memfasilitasi serta mendorong pihak perusahaan 

untuk membayarkan tunjangan hari raya bagi karyawan atau pekerja. Pihaknya juga meminta kepada 

seluruh perusahaan di Sulawesi Tenggara dapat memenuhi kewajiban/tanggung jawab sesuai dengan 

Undang-Undang Ketenagakerjaan.Sementara itu, Kabid Hubungan Industrial Muh. Amir Taslim 

mengatakan, aduan yang diterima akan ditampung sehingga bisa dilaporkan langsung melalui website 

yang terhubung dengan pusat.Setelah pengaduan diverifikasi, maka pihak dari pengawasaan dan 

ketenagakerjaan akan melakukakan prospek ke lapangan. Pengaduan posko THR ini mulai akan dibuka 
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besok sampai dengan 5 hari setelah Lebaran."Ini berlaku untuk tingkat provinsi saja. Tenaga kerja yang 

ada Kota Kendari, kami arahkan ke Pemda Kota," ucapnya.Sementara itu, Kepala Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan K3, Muslimin mengatakan, setelah mendapatkan persetujuan/verifikasi dari pusat 

maka pihaknya akan menindaklanjuti perusahaan yang tidak membayarkan THR karyawannya. Pihak 

perusahaan akan mendapatkan sanksi."Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, Permenaker Nomor 20 

Tahun 2016, dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, bagi pengusaha terlambat membayar THR akan 

dikenai denda 5?ri total THR yang harus dibayar," pungkasnya. (A) 
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Title Pemkab Gumas Perlu Buka Posko Pengaduan THR Author Author 

Media Lensa Kalteng Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://lensakalteng.com/2022/04/pemkab-gumas-perlu-buka-posko-pengaduan-thr 

Summary "Termasuk perusahaan yang ada di Kabupaten Gunung Mas (Gumas), dimana diwajibkan 

tujuh hari sebelum hari lebaran, harus sudah melakukan pembayaran THR," tegas anggota 

DPRD Gumas, H Rahmansyah, Rabu (20/4/2022). Alangkah baiknya lagi sambung dia, 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas dapat membuka posko pengaduan. 

LENSAKALTENG. Com- Kuala Kurun- Dalam aturan pemerintah telah mewajibkan setiap 

perusahaan untuk membayar penuh THR dan tepat waktu. 

 

LENSAKALTENG. com - Kuala Kurun - Dalam aturan pemerintah telah mewajibkan setiap perusahaan 

untuk membayar penuh THR dan tepat waktu. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja 

atau Buruh. "Termasuk perusahaan yang ada di Kabupaten Gunung Mas (Gumas), dimana diwajibkan 

tujuh hari sebelum hari lebaran, harus sudah melakukan pembayaran THR," tegas anggota DPRD Gumas, 

H Rahmansyah, Rabu (20/4/2022). Alangkah baiknya lagi sambung dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Gumas dapat membuka posko pengaduan. " Saran kami perlu dibuka posko pengaduan, mengingat 

pembayaran THR bagi tenaga kerja, karyawan atau buruh itu diwajibkan 7 hari sebelum lebaran atau hari 

raya idulfitri 1 syawal 1443 hijiriah tahun 2022 ini,"ucapnya lagi. Dengan adanya posko tersebut, lanjut 

Rahmansyah, setidaknya memudahkan instansi terkait untuk melakukan pemantauan terhadap 

perusahan yang belum melakukan kewajibannya melakukan pembayaran THR itu. "Dengan didirikannya 

posko itu maka karyawan dapat langsung mengadu ke dinas terkait pembayaran THR itu. Kemudian 

mereka bisa menindaklanjutinya,"ujar dia. Begitu juga bagi perusahan berupa badan usaha milik daerah, 

maka harus wajib membayarkan kewajiban seperti THR tersebut. Karena itu harus ada pemerataan. 

Artinya aturan itu dibuat untuk perusahan baik swasta ataupun milik daerah. "Intinya, perusahan itu 

harus memberikan hak dan kewajibanya yang sama kepada karyawan, mengingat pembayaran THR ini 

sekali saja dalam setahun,"pungkas Rahmansyah. 
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Title Bantuan Subsidi Upah 2022, Rp 1 Juta untuk Setiap Pekerja yang 

Terdampak, Cek Status di BSU Kemnaker 

Author _noname 

Media Tribunstyle.com Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://style.tribunnews.com/2022/04/20/bantuan-subsidi-upah-2022-rp-1-juta-untuk-

setiap-pekerja-yang-terdampak-cek-status-di-bsu-kemnaker 

Summary Bantuan subsidi upah 2022, Rp 1 juta untuk setiap pekerja yang terdampak, cek status di BSU 

Kemnaker. - Daftar Akun. - Kemudian login ke akun Anda. - Lengkapi Profil biodata diri Anda 

berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi. 

 

Daftar Akun- Kemudian login ke akun Anda- Lengkapi Profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang 

Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi- Cek PemberitahuanSetelah itu, Anda akan mendapatkan 

notifikasi tentang status penyaluran BSUKriteria Penerima Tahun 2022Menteri Tenaga Kerja, Ida 

Fauziyah, dalam Instagram @kemnaker, menyatakan beberapa kriteria penerima BSU sementara pada 

tahun ini sebagai berikut:- Pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta;- Basis data penerima 

BSU juga masih menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Kenagakerjaan;Untuk rincian kriteria dan 

mekanisme BSU 2022 lebih lanjut, sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Bantuan subsidi 

upah 2022, Rp 1 juta untuk setiap pekerja yang terdampak, cek status di BSU Kemnaker.Berbagai bantuan 

siap diberikan pemerintah kepada masyarakat pekerja.Salah satunya di tahun 2022 adalah 

BSU.Pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada pekerja terdampak pandemi.Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, bantuan tersebut bakal diberikan ke 

lebih dari 8 juta tenaga kerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.BSU 2022 akan disalurkan sebesar Rp 1 

juta per penerima.Pemerintah juga telah menyediakan anggaran untuk BSU sebesar Rp 8,8 

triliun.Mengutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi 

menjelaskan, BSU akan mulai diberikan pada April 2022."Iyalah (pemberian BSU) bulan ini (April 2022). 

Ini kan arahnya baru kemarin, jadi kita akan segera melakukan koordinasi terkait dengan keputusan 

tersebut untuk bisa kita lakukan dengan cepat, sesuai dengan koridor, dan regulasi yang ada. Terutama 

terkait dengan kuangan negara," ungkap Anwar.BSU diberikan untuk memberikan pelindungan bagi para 

pekerja/buruh, serta mengakselerasi pemulihan ekonomi.Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan 

BSU untuk meringankan beban pengeluaran pekerja.BSU juga diberikan untuk mengatasi dampak dari 

adanya konflik antara Rusia dan Ukraina, serta dinamika politik global tidak dapat dipungkiri telah 

menekan laju pemulihan ekonomi global serta berimbas pada inflasi global.Cek Status Penerima- Login 

bsu.kemnaker.go.id 
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Title BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan 2022 Cair, Cek Nama di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id tuk Dapatkan BSU 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303463/blt-subsidi-gaji-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-cair-cek-nama-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-tuk-dapatkan-bsu 

Summary BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair, cek nama di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

untuk dapatkan BSU Rp1 juta bagi pekerja. BSU atau dikenal juga dengan sebutan BLT subsidi 

gaji BPJS Ketenagakerjaan 2022 kembali disalurkan oleh pemerintah. BLT subsidi gaji BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 bagi pekerja ini kabarnya akan disalurkan pada bulan April. BSU 2022 

merupakan salah satu dari tiga bansos tambahan yang akan cair bulan April ini. 

 

BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair, cek nama di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk 

dapatkan BSU Rp1 juta bagi pekerja.BSU atau dikenal juga dengan sebutan BLT subsidi gaji BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 kembali disalurkan oleh pemerintah.BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan 2022 

bagi pekerja ini kabarnya akan disalurkan pada bulan April.BSU 2022 merupakan salah satu dari tiga 

bansos tambahan yang akan cair bulan April ini.Selain BSU 2022, BLT minyak goreng serta BLT UMKM 

juga akan cair di bulan ini.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker tengah 

menggodok penyaluran Bantuan Subsidi Upah ini.Kabarnya, BSU tahun ini akan disalurkan kepada 8,8 

juta pekerja yang memenuhi kriteria.Melihat dari penyaluran BLT subsidi gaji tahun lalu, terdapat enam 

kriteria yang harus dipenuhi oleh pekerja. 
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Title BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022: Siap-siap April Ini Cair Rp1 Juta ke 

Rekening Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN - Ayo Indonesia 

Author Reny Diana 

Putri 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013238848/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-

siap-siap-april-ini-cair-rp1-juta-ke-rekening-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn 

Summary COM- BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 dikabarkan cair April 2022 merupakan program 

pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan yang telah memasuki tahun ketiga 

penerimaan BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta bagi pekerja atau buruh. 

 

JAKARTA, AYOINDONESIA. COM - BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 dikabarkan cair April 2022 merupakan 

program pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan yang telah memasuki tahun ketiga 

penerimaan BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta bagi pekerja atau buruh. Kemnaker menggandeng BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai pendukung data pekerja atau buruh dalam program BSU untuk mencairkan BLT 

subsidi gaji bisa cair Rp1 juta pada April 2022 melalui rekening Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Bagi 

Anda pekerja atau buruh yang memiliki rekening Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, patut mempersiapkan 

diri untuk menerima dana BLT subsidi gaji dari program BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022. Lakukan 

pengecekan saldo Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN Anda jika memenuhi persyaratan dan kriteria 

penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta. Lantas, apa saja persyaratan dan kriteria penerima dana BSU BPJS 

Ketenagakerjaan ? Simak informasi lengkap dalam ulasan di bawah ini. Syarat dan Kriteria Penerima BSU 

BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 1. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan NIK 2. Gaji maksimal RP3,5 

juta; 3. Lokasi kerjanya di wilayah dengan upah minimum propinsi (UMP) atau uph minimum 

kota/kabupaten lebih dari Rp3,5 juta; 4. Bekerja di wilayah yang memberlakukan PPKM level 3 dan level 

4 5. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan BSU BPJS Ketenagakerjaan telah digelontorkan sejak merebaknya 

pandemi Covid -19 pada 2020 lalu. Sebelumnya, pencairan dana BLT subsidi gaji adalah senilai Rp600 ribu 

per bulan selama dua bulan. Penerimaan dana BLT subsidi gaji diterimakan secara langsung kepada 

pekerja atau buruh yang memenuhi syarat pencairan dalam satu tahap sebesar Rp1,2 juta. Namun, 

nilainya turun pada tahun 2022. Besaran dana BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun ini senilai Rp500 ribu 

per bulan yang diterimakan dalam satu tahap, yakni Rp1 juta. Informasi waktu pencairan disebut-sebut 

cair April 2022 seminggu sebelum lebaran tiba. Jika hari raya Idul Fitri jatuh pada 2 Mei 2022, diperkirakan 

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan cair 25 April 2022. Lantas, apakah penerima BSU pada tahun sebelumnya 

masih menerima dana BLT subsidi gaji? Jawaban ini tidak dapat dipastikan karena belum ada sumber 

resmi yang menyatakan hal tersebut. Namun, berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah pekerja 

atau buruh yang menrima BLT subsidi gaji 2021 serupa dengan tahun ini, sebanyak 8,8 juta orang. 

Kemungkinan pekerja atau buruh yang telah menerima dana BSU BPJS Ketenagakerjaan tahun lalu 

kembali akan menerima BLT subsidi gaji Rp1 juta pada tahun ini. Langkah pengecekan Penerima BSU BLT 

BPJS Ketenagakerjaan 2022Untuk meyakinkan hal tersebut, ada baiknya Anda mengikuti langkah-langkah 

pengecekan berikut untuk memastikan bahwa Anda memenuhi kriteria penerima BLT subsidi gaji. 1. Cek 

terlebih dahulu status aktif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui link berikut: 2. Setelah dipastikan 

status aktif BPJS Ketenagakerjaan, kunjungi situs resmi BPJS Ketenagakerjaan kembali atau Kemnaker 

berikut ini. 3. Pengecekan menggunakan NIK dan melakukan verifikasi menggunakan OTP dalam akun 

yang telah dibuat dan teregistrasi. 4. Cek pemberitahuan atau notifikasi setelah registrasi selesai. Centang 
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berwarna hijau berarti Anda sebagai salah satu calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan. Namun, jika 

centang merah artinya Anda bukan salah satu penerima BLT subsidi gaji. 5. Jika Anda mendapatkan 

centang hijau, lakukan pengecekan saldo di rekening bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Kontak pengaduan 

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022Jika terdapat keluhan atau hal lainnya yang perlu dilakukan 

konfirmasi, misalnya: 1. Anda terdaftar sebagai calon penerima BSU dan menerima centang hijau saat 

pengecekan melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan maupun Kemnaker, tapi dana belum juga cair. 2. 

Anda merasa memenuhi persyaratan dan kriteria calon penerima BSU tapi tak terdaftar. Anda bisa 

menghubungi nomor call center berikut: Nomor telepon 175 atau WhatsApp ke  62-813-800-

70175.Diharapkan BSU BPJS Ketenagkerjaan ini cair pada April 2022 agar dapat dinikmati masyarat untuk 

momen lebaran. Demikian informasi mengenai BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair April melalui Bank 

Mandiri, BNI, BRI, dan BTN dengan nominal BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta dilengkapi tahap-tahap pengecekan 

daftar penerima. 
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Title Apakah THR Kena Pajak? Bagaimana Ketentuannya? Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idxchannel.com/economics/apakah-thr-kena-pajak-bagaimana-ketentuannya 

Summary Apakah THR kena pajak? Lalu, apakah THR kena pajak? Apakah THR Kena Pajak?. Pertanyaan 

tersebut seperti menjadi momok menakutkan bagi para karyawan, baik dari instansi 

pemerintahan maupun swasta. 

 

 

 

Apakah THR kena pajak? Pertanyaan tersebut seperti menjadi momok menakutkan bagi para karyawan, 

baik dari instansi pemerintahan maupun swasta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah 

menerangkan bahwa pemberian THR tahun 2022 ini tidak boleh dicicil.Pemberian THR kepada para 

karyawan dilakukan maksimal tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2022. 

Lalu, apakah THR kena pajak? Jika benar, bagaimana ketentuannya?Apakah THR Kena Pajak?Jadi, apakah 

THR yang Anda terima akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) 21? Jawabannya adalah, ya. Mengutip dari 

akun Instagram resmi Kemenaker, THR termasuk pendapatan pekerja/buruh sekaligus objek pajak 

penghasilan (PPh 21), khususnya bagi wajib pajak orang pribadi.Namun, pemotongan PPh 21 atas gaji, 

THR, dan bonus untuk setiap pekerja tidaklah sama. Besaran potongan PPh 21 bergantung pada objek 

pajak yang dikenakan dan dipengaruhi oleh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).Yang perlu 

diperhatikan, THR baru akan dikenakan potongan PPh 21 jika jumlahnya sudah melewati batas 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(UU HPP), yang termasuk ke dalam PTKP adalah penghasilan Rp4,5 Juta per bulan atau Rp54 Juta per 

tahun.Jadi, jika jumlah THR yang Anda terima sesuai dengan batas PTKP, maka tidak akan dipotong pajak. 

Namun, jika Anda mendapatkan THR dengan jumlah yang melebihi dari batas PTKP di atas, maka akan 

dipotong pajak. 
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Title Disnaker Kota Tangerang Buka Posko THR 2022, Catat Ini 

Alamatnya 

Author _noname 

Media Tangerangkota.go.id Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/30253/disnaker-kota-tangerang-buka-

posko-thr-2022-catat-ini-alamatnya 

Summary Ujang Hendra, Kepala Disnaker Kota Tangerang, mengatakan, pembentukan Posko THR ini 

sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tentang 

pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2022. "Sesuai SE (Surat Edaran) yang kami 

terima pembukaan Posko THR ini dua minggu sebelum hari lebaran atau hari raya idul fitri, 

dan tutup pada tanggal 29 April 2022 hari pertama cuti lebaran," kata Ujang saat ditemui di 

kantornya, Selasa sore (19/04/22). 

 

Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjana (Disnaker) kembali membuka Pos Komando 

(Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) yang beralamatkan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan, lantai 2, Jalan 

Perintis Kemerdekaan No. 1, Cikokol, Kota Tangetang. Setiap hari Senin - Jumat, pukul 8.00 - 15.00 

WIB.Ujang Hendra, Kepala Disnaker Kota Tangerang, mengatakan, pembentukan Posko THR ini sesuai 

dengan Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tentang pelaksanaan pemberian 

THR keagamaan tahun 2022."Sesuai SE (Surat Edaran) yang kami terima pembukaan Posko THR ini dua 

minggu sebelum hari lebaran atau hari raya idul fitri, dan tutup pada tanggal 29 April 2022 hari pertama 

cuti lebaran," kata Ujang saat ditemui di kantornya, Selasa sore (19/04/22).Ujang melanjutkan, hadirnya 

Posko THR ini sebagai pusat layanan para pekerja yang memiliki perselisihan terkait nominal THR ataupun 

waktu pemberian THR."Jadi, bagi yang memang merasa memerlukan mediasi ataupun memerlukan 

bantuan kami (Disnaker) terkait pemberian ataupun nominalnya bisa langsung datang ke kantor kami. 

Sebab untuk jumlah ataupun pemberian sebenarnya sudah tertuang pada perjanjian kerjasama antara 

perusahaan dan tenaga kerja," lanjut dia.Selain membuka Posko THR, Disnaker setiap harinya membuka 

layanan mediasi bagi para tenaga kerja maupun bagi perusahaan yang memiliki perselisihan terkait 

pemenuhan hak dan kewajiban."Untuk layanan mediasi ini kami buka setiap hari sesuai jam kerja. Mau 

yang memiliki masalah misalnya pemutusan hubungan sepihak ataupun konsultasi dipersilakan," 

pungkas Ujang. 
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Title Program Pelatihan Pekerja di Balikpapan Terkendala Anggaran Author _noname 

Media Balikpapanpos Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://balikpapan.prokal.co/read/news/249935-program-pelatihan-pekerja-di-balikpapan-

terkendala-anggaran.html 

Summary Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan mengakui dalam memaksimalkan 

pelatihan tenaga kerja di Kota Balikpapan menyambut perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) 

saat ini masih terkendala anggaran. Kepala Disnaker Balikpapan Ani Mufidah mengatakan, 

dalam memaksimalkan pelatihan tenaga kerja di Kota Balikpapan tidak bisa hanya bertopang 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan. "APBD Balikpapan 

segitu-gitu aja, jadi tergantung kemampuan APBDnya. Sehingga tidak bisa dikebut kalau 

hanya memanfaatkan APBD di Balikpapan," katanya ketika diwawancarai wartawan di 

Kantornya, Senin (18/4). 

 

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan mengakui dalam memaksimalkan pelatihan tenaga 

kerja di Kota Balikpapan menyambut perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) saat ini masih terkendala 

anggaran. Kepala Disnaker Balikpapan Ani Mufidah mengatakan, dalam memaksimalkan pelatihan 

tenaga kerja di Kota Balikpapan tidak bisa hanya bertopang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kota Balikpapan."APBD Balikpapan segitu -gitu aja, jadi tergantung kemampuan APBDnya 

. Sehingga tidak bisa dikebut kalau hanya memanfaatkan APBD di Balikpapan," katanya ketika 

diwawancarai wartawan di Kantornya, Senin (18/4). Hal ini juga bukan tanpa alasan, melainkan saat ini 

Pemkot Balikpapan pastinya juga mempunyai prioritas -prioritas yang lain.Seperti mendukung visi misi 

Walikota Balikpapan, yakin menjadikan Balikpapan sebagai kota nyaman dihuni. Sehingga anggaran 

terfokus infrastruktur, penanganan banjir dan lain sebagainya. "Jadi kalau untuk alokasi untuk pelatihan 

tidak bisa bergerak terlalu banyak," bebernya.Meski demikian, Ani Mufidah mengatakan, berdasarkan 

hasil rapat di Balai Latihan Kerja (BLK) di Samarinda. Kementerian Ketenagakerjaan bersama Bappenas 

menginisiasi membuat tim khusus yang menyusun analisa kebutuhan tenaga kerja Mikro IKN.Kemudian, 

yang dari daerah di sekitar IKN diminta untuk membantu, mencatat tenaga kerja yang tersedia, kemudian 

kualifikasi pendidikan tenaga kerjanya seperti apa. "Jadi tim dari pusat ini yang menetapkan BLK. Jadi 

program itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja IKN. Agar anak-anak di seputar Kalimantan Timur 

bisa berperan," paparnya.Untuk itu, setiap daerah nantinya akan dijatah mengikuti BLK tersebut. Dimana 

dari Disnaker Balikpapan, sendiri akan menjadi salah satu anggota yang masuk dalam tim tersebut. 

"Untuk tahapannya masih baru sosialisasi. jadi kita tunggu saja nanti informasi lebih lanjut," pungkasnya. 
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Title FSPMI Sumatra Utara Buka Posko Pengaduan THR, Himbau 

Perusahaan Bayar Paling Lama Seminggu Sebelum Lebaran 

Author Ariffin Lase 

Media Gantari.id Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://gantari.id/fspmi-sumut-buka-posko-pengaduan-thr-himbau-perusahaan-bayar-

paling-lama-seminggu-sebelum-lebaran/arifin/04/2022 

Summary FSPMI Sumatra Utara Buka Posko Pengaduan THR, Himbau Perusahaan Bayar Paling Lama 

Seminggu Sebelum Lebaran Medan, Sumatra Utara. "Kalau bisa sebenarnya dua Minggu 

sebelum hari raya, tapi maksimal kami toleransi sampai seminggu sebelum lebaran, semoga 

pengusaha di Sumatra Utara patuh,' kata Willy Agus Utomo didampingi sekretarisnya Tony 

Rickson Silalahi kepada Wartawan di Medan, Rabu (20/04/2022). Berkaitan dengan hal 

tersebut, Ketua FSPMI Sumatra Utara Willy Agus Utomo juga mengimbau kepada seluruh 

perusahaan yang ada di Sumatera Utara dapat patuh sesuai Permenaker 06 Tahun 2016 

tentang THR, ia berharap juga THR kepada buruh diberikan paling lama 1 Minggu Sebelum 

hari lebaran bagi pekerja/buruh yang merayakannya. Willy juga mengatakan, Posko 

Pengaduan ini nantinya akan mengadvokasi para pekerja buruh yang mengadukan tidak 

menerima THR pada batas akhir seminggu sebelum lebaran. 

 

 

 

FSPMI Sumatra Utara Buka Posko Pengaduan THR, Himbau Perusahaan Bayar Paling Lama Seminggu 

Sebelum Lebaran Medan, Sumatra Utara. Gantari.id _ Elemen buruh dari Dewan Pimpinan Wilayah 

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumatra Utara) telah 

mengumumkan resmi membuka Posko Pengaduan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 

Idul Fitri kepada seluruh pekerja/ buruh di wilayah Sumatera Utara. Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua 

FSPMI Sumatra Utara Willy Agus Utomo juga mengimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di 

Sumatera Utara dapat patuh sesuai Permenaker 06 Tahun 2016 tentang THR, ia berharap juga THR 

kepada buruh diberikan paling lama 1 Minggu Sebelum hari lebaran bagi pekerja/buruh yang 

merayakannya. "Kalau bisa sebenarnya dua Minggu sebelum hari raya, tapi maksimal kami toleransi 

sampai seminggu sebelum lebaran, semoga pengusaha di Sumatra Utara patuh,' kata Willy Agus Utomo 

didampingi sekretarisnya Tony Rickson Silalahi kepada Wartawan di Medan, Rabu (20/04/2022). Willy 

juga mengatakan, Posko Pengaduan ini nantinya akan mengadvokasi para pekerja buruh yang 
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mengadukan tidak menerima THR pada batas akhir seminggu sebelum lebaran. "Bagi pekerja buruh yang 

belum mendapat THR atau jumlah pemberiannya tidak sesuai aturan Permenaker kita akan berikan 

pembelaan hukum secara gratis," ucap Willy. Sedang untuk kreteria pekerja buruh yang menerima THR 

Willy menyampaikan, buruh yang memiliki massa kerja 1 bulan atau belum setahun juga tetap wajib 

menerima THR. " Untuk massa kerja 1 Tahun minimal 1 Bulan Upah, sedang untuk satu bulan atau kurang 

setahun dihitung secara profesional sesuai perturan," tambahnya. Lebih lanjut Willy menyampaikan, 

Posko Pengaduan THR ini juga akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Sumatra Utara (Disnaker 

Sumatra Utara) yang nantinya diharapkan dapat turun ke perusahaan yang dilaporkan bermasalah 

terhadap pembayaran THR. "Disnaker Sumatra Utara harus sigap nantinya ketika kita melaporkan 

perusahaan yang belum membayar THR, dengan langsung turun ke perusahaan sesegera mungkin, 

karena lebaran itukan gak bisa ditunda tunda lagi," harap Willy. Willy menegaskan bagi perusahan yang 

membandel terhadap THR selain akan ditempuh peroses hukum, perusahaanya juga akan di publikasikan 

ke publik karena tidak patuhi permenaker THR. "Kita akan rilis ke media nantinya perusahaan di Sumatra 

Utara yang tidak membayar THR, semoga semua perusahan patuhi aturannya," tegas Willy Willy 

menambahkan, Posko ini akan di buka sampai 1 bulan kedepan, walau sesudah habis lebaran tetap akan 

dilakukan advokasi THR, adapun alamat posko pengaduan ini bisa langsung datang ke Jalan Raya Medan 

- Tanjung Morawa KM 13, 1 Gang Dwi Warna No 1, Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa 

Kabupaten Deli Serdang Kode pos 20362. "Buruh yang mengadu bisa langsung datang ke posko kami, 

atau bagi kabupaten kota yang jauh bisa disurati ke alamat itu atau hubungi Call Center Pengaduan kami 

di HP. O823-6188-8356 dan 0812-6946-9818, kita akan lakukan pembelaan secara maksimal," tutupnya. 
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Title KSPSI Gunungkidul Minta Pengusaha Berikan THR H-4 

Lebaran 

Author _noname 

Media Sorotkulonprogo Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://gunungkidul.sorot.co/berita-104963-kspsi-gunungkidul-minta-pengusaha-berikan-

thr-h-4-lebaran.html 

Summary Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) perwakilan Kabupaten Gunungkidul 

meminta kepada seluruh pengusaha memberikan hak Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 

pekerja paling lambat H-4 lebaran. Sekjen KSPSI Gunungkidul, Agus Budi Santoso 

menyampaikan, pihaknya dengan tegas meminta kepada seluruh pengusaha memberikan 

THR kepada pekerja tepat waktu. Berdasarkan Permenaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 

tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh 

Perusahaan, KSPSI akan melakukan upaya-upaya koordinasi dengan pihak terkait dan 

pemanggilan pengusaha atau perusahaan yang tidak memberikan THR. Sementara itu, Staf 

Seksi Hubungan Industrial Ketenegakerjaan, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah dan Tenaga Kerja, Kabupaten Gunungkidul, Budi Hartana menyampaikan bahwa 

pihaknya telah memberikan surat edaran kepada perusahaan yang ada di Gunungkidul 

terkait pembayaran THR. 

 

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) perwakilan Kabupaten Gunungkidul meminta 

kepada seluruh pengusaha memberikan hak Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja paling lambat H-

4 lebaran.Sekjen KSPSI Gunungkidul, Agus Budi Santoso menyampaikan, pihaknya dengan tegas meminta 

kepada seluruh pengusaha memberikan THR kepada pekerja tepat waktu.Ia berharap ada sanksi tegas 

yang diberikan kepada pengusaha atau perusahaan yang tidak taat membayar THR bagi karyawan pada 

tahun ini. Ia juga berharap kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap para 

pengusaha.Berdasarkan Permenaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR 

Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh Perusahaan, KSPSI akan melakukan upaya-upaya koordinasi 

dengan pihak terkait dan pemanggilan pengusaha atau perusahaan yang tidak memberikan 

THR.Sementara itu, Staf Seksi Hubungan Industrial Ketenegakerjaan, Dinas Perindustrian, Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, Kabupaten Gunungkidul, Budi Hartana menyampaikan 

bahwa pihaknya telah memberikan surat edaran kepada perusahaan yang ada di Gunungkidul terkait 

pembayaran THR.Berdasarkan monitoring di lapangan, ia mengklaim bahwa sebagian besar perusahaan 

sudah membayarkan kewajiban THR kepada karyawannya. Namun demikian ada pula perusahaan yang 

baru akan memberikan THR pada tanggal 20 April 2022.Sebagai bentuk pengawasan, pihaknya juga telah 

membuka posko layanan aduan seandainya ada laporan dari karyawan yang merasa haknya belum 

dibayarkan. 

  



 

160 

 

Title BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 : Siap-siap! BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta Cair April Ini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013239089/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-

siap-siap-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-april-ini 

Summary BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 merupakan program pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan yang telah memasuki tahun ketiga penerimaan BLT subsidi gaji sebesar Rp1 

juta bagi pekerja atau buruh. Demikian informasi mengenai BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

cair April melalui Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN dengan nominal BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

dilengkapi tahap-tahap pengecekan daftar penerima. 

 

 

 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 merupakan program pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

yang telah memasuki tahun ketiga penerimaan BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta bagi pekerja atau 

buruh.Kemnaker menggandeng BPJS Ketenagakerjaan sebagai pendukung data pekerja atau buruh 

dalam program BSU untuk mencairkan BLT subsidi gaji Rp1 juta melalui rekening Bank Mandiri, BNI, BRI, 

dan BTN.Bagi Anda pekerja atau buruh yang memiliki rekening Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, patut 

mempersiapkan diri untuk menerima dana BLT subsidi gaji dari program BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022.Lakukan pengecekan saldo Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN Anda jika memenuhi persyaratan dan 

kriteria penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta. : Link Download Nonton Series The Resident Season 5 Sub 

IndoLantas, apa saja persyaratan dan kriteria penerima dana BSU BPJS Ketenagakerjaan? Simak informasi 

lengkap dalam ulasan di bawah ini.Syarat dan Kriteria Penerima BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 20221. 

Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan NIK2. Gaji maksimal RP3,5 juta;3. Lokasi kerjanya di wilayah 

dengan upah minimum propinsi (UMP) atau uph minimum kota/kabupaten lebih dari Rp3,5 juta;4. 

Bekerja di wilayah yang memberlakukan PPKM level 3 dan level 45. Peserta aktif BPJS 

KetenagakerjaanBSU BPJS Ketenagakerjaan telah digelontorkan sejak merebaknya pandemi Covid -19 

pada 2020 lalu. Sebelumnya, pencairan dana BLT subsidi gaji adalah senilai Rp600 ribu per bulan selama 

dua bulan.Penerimaan dana BLT subsidi gaji diterimakan secara langsung kepada pekerja atau buruh yang 

memenuhi syarat pencairan dalam satu tahap sebesar Rp1,2 juta.Namun, nilainya turun pada tahun 

2022. Besaran dana BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun ini senilai Rp500 ribu per bulan yang 
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diterimakan dalam satu tahap, yakni Rp1 juta.Informasi waktu pencairan disebut-sebut cair April 2022 

seminggu sebelum lebaran tiba. Jika hari raya Idul Fitri jatuh pada 2 Mei 2022, diperkirakan BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan cair 25 April 2022.Lantas, apakah penerima BSU pada tahun sebelumnya masih 

menerima dana BLT subsidi gaji? Jawaban ini tidak dapat dipastikan karena belum ada sumber resmi yang 

menyatakan hal tersebut.Namun, berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah pekerja atau buruh 

yang menrima BLT subsidi gaji 2021 serupa dengan tahun ini, sebanyak 8,8 juta orang.Kemungkinan 

pekerja atau buruh yang telah menerima dana BSU BPJS Ketenagakerjaan tahun lalu kembali akan 

menerima BLT subsidi gaji Rp1 juta pada tahun ini. : Kelompok Karyawan yang Bakal Menerima BSU 

Subsidi Gaji Rp1 1 Juta, Cair Sebelum Lebaran 2022?Langkah pengecekan Penerima BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022Untuk meyakinkan hal tersebut, ada baiknya Anda mengikuti langkah-langkah 

pengecekan berikut untuk memastikan bahwa Anda memenuhi kriteria penerima BLT subsidi gaji.1. Cek 

terlebih dahulu status aktif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui link berikut:2. Setelah dipastikan 

status aktif BPJS Ketenagakerjaan, kunjungi situs resmi BPJS Ketenagakerjaan kembali atau Kemnaker 

berikut ini.3. Pengecekan menggunakan NIK dan melakukan verifikasi menggunakan OTP dalam akun 

yang telah dibuat dan teregistrasi.4. Cek pemberitahuan atau notifikasi setelah registrasi selesai. Centang 

berwarna hijau berarti Anda sebagai salah satu calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan. Namun, jika 

centang merah artinya Anda bukan salah satu penerima BLT subsidi gaji.5. Jika Anda mendapatkan 

centang hijau, lakukan pengecekan saldo di rekening bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. : Dinsos Kabupaten 

Tasik Pastikan BLT Minyak Goreng Tepat SasaranKontak pengaduan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 

2022Jika terdapat keluhan atau hal lainnya yang perlu dilakukan konfirmasi, misalnya:1. Anda terdaftar 

sebagai calon penerima BSU dan menerima centang hijau saat pengecekan melalui laman resmi BPJS 

Ketenagakerjaan maupun Kemnaker, tapi dana belum juga cair.2. Anda merasa memenuhi persyaratan 

dan kriteria calon penerima BSU tapi tak terdaftar.Anda bisa menghubungi nomor call center 

berikut:Nomor telepon 175 atau WhatsApp ke  62-813-800-70175.Demikian informasi mengenai BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair April melalui Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN dengan nominal BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta dilengkapi tahap-tahap pengecekan daftar penerima. 
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Title Jelang Idul Fitri 2022, FSPMI Sumatra Utara Buka Posko 

Pengaduan THR 

Author _noname 

Media Sumut Media Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.metro-online.co/2022/04/jelang-idul-fitri-2022-fspmi-sumut-buka.html 

Summary Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara 

(DPW FSPMI Sumatra Utara) membuka posko pengaduan pembayaran Tunjangan Hari Raya 

(THR) keagamaan Idul Fitri kepada seluruh pekerja atau buruh di wilayah Sumatera Utara. 

Hal itu disampaikan oleh Ketua FSPMI Sumatra Utara Willy Agus Utomo dalam siaran 

persnya, Rabu 20/04/2022. "Kalau bisa sebenarnya dua Minggu sebelum hari raya, tapi 

maksimal kami toleransi sampai seminggu sebelum lebaran, semoga pengusaha di Sumatra 

Utara patuh,'" kata Willy Agus Utomo. Lebih lanjut Willy menyampaikan, Posko Pengaduan 

THR ini juga akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Sumatra Utara (Disnaker Sumatra 

Utara) yang nantinya diharapkan dapat turun ke perusahaan yang dilaporkan bermasalah 

terhadap pembayaran THR. 

 

 

 

Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI 

Sumatra Utara) membuka posko pengaduan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan Idul Fitri 

kepada seluruh pekerja atau buruh di wilayah Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh Ketua FSPMI 

Sumatra Utara Willy Agus Utomo dalam siaran persnya, Rabu 20/04/2022.Willy Agus mengimbau kepada 

seluruh perusahaan yang ada di Sumatera Utara dapat patuh sesuai Permenaker 06 Tahun 2016 tentang 

THR, ia berharap juga THR kepada buruh diberikan paling lama 1 minggu sebelum hari lebaran bagi 

pekerja/buruh yang merayakannya."Kalau bisa sebenarnya dua Minggu sebelum hari raya, tapi maksimal 

kami toleransi sampai seminggu sebelum lebaran, semoga pengusaha di Sumatra Utara patuh,'" kata 

Willy Agus Utomo.Willy juga menyebutkan, bahwa posko pengaduan ini nantinya akan mengadvokasi 

para pekerja buruh yang tidak menerima THR pada batas akhir seminggu sebelum lebaran."Bagi pekerja 

buruh yang belum mendapat THR atau jumlah pemberiannya tidak sesuai aturan Permenaker kita akan 

berikan pembelaan hukum secara gratis," ucap Willy.Sedang untuk kreteria pekerja buruh yang 

menerima THR Willy menyampaikan, buruh yang memiliki massa kerja 1 bulan atau belum setahun juga 

tetap wajib menerima THR." Untuk massa kerja 1 Tahun minimal 1 Bulan Upah, sedang untuk satu bulan 



 

163 

 

atau kurang setahun dihitung secara profesional sesuai perturan," tambahnya.Lebih lanjut Willy 

menyampaikan, Posko Pengaduan THR ini juga akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Sumatra 

Utara (Disnaker Sumatra Utara) yang nantinya diharapkan dapat turun ke perusahaan yang dilaporkan 

bermasalah terhadap pembayaran THR."Disnaker Sumatra Utara harus sigap nantinya ketika kita 

melaporkan perusahaan yang belum membayar THR, dengan langsung turun ke perusahaan sesegera 

mungkin, karena lebaran itukan gak bisa ditunda tunda lagi," harap Willy.Willy menambahkan, Posko ini 

akan di buka sampai 1 bulan kedepan, walau sesudah habis lebaran tetap akan dilakukan advokasi THR, 

adapun alamat posko pengaduan ini bisa langsung datang ke Jalan Raya Medan - Tanjung Morawa KM 

13, 1 Gang Dwi Warna No 1, Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang 
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Title Daftar Karyawan yang Terima BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta, Cek 

Penerima BSU 2022 lewat 2 Link Berikut Ini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094303775/daftar-karyawan-yang-terima-

blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cek-penerima-bsu-2022-lewat-2-link-berikut-ini 

Summary Daftar karyawan yang terima BLT subsidi gaji Rp1 juta, cek penerima BSU 2022 lewat 2 link 

yang akan diberikan di artikel ini. Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU 2022 kepada para pekerja. Tahun ini, pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan atau Kemenaker menargetkan BSU 2022 kepada 8,8 juta pekerja. 

Mengingat Kemenaker menentukan penerima BSU 2022 berdasarkan data dari BPJS 

Ketenagakerjaan, maka karyawan atau pekerja tidak bisa mendaftarkan diri sendiri agar 

mendapatkannya. 

 

Daftar karyawan yang terima BLT subsidi gaji Rp1 juta, cek penerima BSU 2022 lewat 2 link yang akan 

diberikan di artikel ini.Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 kepada 

para pekerja.Tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menargetkan 

BSU 2022 kepada 8,8 juta pekerja.Mengingat Kemenaker menentukan penerima BSU 2022 berdasarkan 

data dari BPJS Ketenagakerjaan, maka karyawan atau pekerja tidak bisa mendaftarkan diri sendiri agar 

mendapatkannya.Oleh karena itu, pekerja hanya dapat cek nama mereka untuk memastikan terdaftar 

atau tidaknya sebagai penerima BSU tahun ini.Berdasarkan penyaluran BLT subsidi gaji tahun lalu, 

terdapat dua link yang bisa diakses karyawan atau pekerja untuk cek nama penerima BSU.Link pertama 

yang bisa diakses adalah bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Cara cek penerima BSU 2022 lewat link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id adalah sebagai berikut. 
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Title Sekdaprovsu Dorong Penguatan Pemahaman Masyarakat 

Tentang Jaminan Sosial - ASARPUA 

Author Lalu Suparman 

Ambakti 

Media Asarpua.com Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://asarpua.com/sekdaprovsu-dorong-penguatan-pemahaman-masyarakat-tentang-

jaminan-sosial 

Summary ASARPUA.com- Medan- Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (pj 

Sekdaprovsu) Afifi Lubis menyampaikan pesannya kepada seluruh pihak terkait 

ketenagakerjaan, untuk menguatkan pemahaman tentang pentingnya jaminan sosial, 

terutama para pekerja dan profesi yang masih terabaikan. Kemudian pada PP 86/2013 

tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain 

Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima 

Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Hadir di antaranya Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Sumatra Utara Baharuddin Siagian, Plt Kepala Bappeda Hasmirizal, Asisten 

Deputi Wiilayah Bidang Pengawasan Pemeriksaan dan Management Risiko BPJS 

Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Rasidin, serta Kepala Kantor Cabang BPJS 

Ketenagakerjaan se-Medan Raya. Sementara Deputi Direktur Wilayah melalui Asisten Deputi 

Wiilayah Bidang Pengawasan Pemeriksaan dan Management Risiko BPJS Ketenagakerjaan 

Wilayah Sumbagut Rasidin menyampaikan bahwa dasar hukum pengawasan dan 

pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan di antaranya UU 24/2011 Pasal 11 huruf c, yakni BPJS 

berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi 

kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan jaminan sosial nasional. 

 

 

 

ASARPUA.com - Medan - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (pj Sekdaprovsu) Afifi Lubis 

menyampaikan pesannya kepada seluruh pihak terkait ketenagakerjaan, untuk menguatkan pemahaman 

tentang pentingnya jaminan sosial, terutama para pekerja dan profesi yang masih terabaikan.Hal itu 

diungkapkan Afifi Lubis dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) Sumatra Utara dalam Meningkatkan Kepatuhan Pemberi Kerja/Badan Usaha 

(PK/BU) pada program BPJS Ketenagakerjaan, di Hotel JW Marriot Medan, Rabu (20/04/2022) sore. Hadir 
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di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatra Utara Baharuddin Siagian, Plt Kepala Bappeda 

Hasmirizal, Asisten Deputi Wiilayah Bidang Pengawasan Pemeriksaan dan Management Risiko BPJS 

Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Rasidin, serta Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan se-

Medan Raya. Dalam sambutannya, sebelum membuka rakor, Afifi Lubis menyampaikan pentingnya 

pertemuan seperti ini untuk memperbaharui informasi terkait kegiatan atau program yang akan 

dijalankan. Sebab dilihat dari kondisi saat ini, masih banyak yang belum memahami pentingnya jaminan 

sosial bagi masyarakat, yang menurutnya merupakan hak dasar setiap orang. Karenanya sangat penting 

dikaji agar tidak terabaikan. "Persoalan jaminan sosial ini menjadi krusial apabila terabaikan. Ini juga 

menjadi sebuah masalah yang apabila kita tidak memberikan perhatian khusus. Sering terjadi gejolak di 

tengah masyarakat, seperti para pekerja yang turun ke jalan dalam jumlah besar, dan mengganggu roda 

ekonomi," ujarnya. Kondisi itu bisa diminimalisasi, lanjut Afifi Lubis, jika pekerja diberikan perhatian oleh 

perusahaan, terutama jaminan sosial yang menjadi hak dasar mereka. Karenanya, upaya untuk 

mengantisipasi terjadinya benturan seperti antara pekerja pemberi kerja, harus dilakukan. "Terutama 

Kadisnaker, dia harus memonitoring terus. Karena masalah yang kecil mungkin, tetapi bisa menjadi besar 

jika tidak diselesaikan. Jadi ini perlu sebagai catatan penting, bagaimana memberikan pencerahan kepada 

masyarakat, kepada perusahaan dan institusi pemerintah juga," jelas Afifi.Selain itu, Afifi juga berpesan 

kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menguatkan orientasi sosial disamping tujuan memperoleh 

keuntungan dari pengelolaan usaha (bisnis). Dengan begitu, dua manfaat akan membawa ketenangan di 

masyarakat, sekaligus kepercayaan masyarakat naik yang bermuara kepada bertambahnya peserta. 

"Manfaatkan dengan baik rakor ini, untuk mendapatkan rencana program ke depan. Mari sikapi dengan 

serius, dengan semangat kebersamaan kita, semoga akan menghasilkan usulan yang positif," katanya. 

Selanjutnya Afif pun meminta beberapa kategori pekerjaan di masyarakat yang juga perlu disentuh 

jaminan sosial. Di antaranya seperti bilal mayit, penjaga masjid dan profesi yang kurang mendapat 

perhatian. "Karenanya mungkin ini bisa menjadi catatan ke depan, beberapa profesi yang belum 

tersentuh, perlu diberikan jaminan sosial, dan fungsi sosial bisa diambil oleh pemerintah," pungkasnya. 

Sementara Deputi Direktur Wilayah melalui Asisten Deputi Wiilayah Bidang Pengawasan Pemeriksaan 

dan Management Risiko BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Rasidin menyampaikan bahwa dasar 

hukum pengawasan dan pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan di antaranya UU 24/2011 Pasal 11 huruf c, 

yakni BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi 

kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan 

sosial nasional. Kemudian pada PP 86/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada 

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima 

Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Serta Permenaker 4/2018, tentang Tata Cara 

Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi 

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara. "Fokus utama BPJS Ketenagakerjaan adalah perluasan 

cakupan kepesertaan segmen penerima upah. Begitu juga inisiatif gerakan nasional peduli perlindungan 

pekerja rentan (GN Lingkaran) yang merupakan strategi ekstensifikasi dari segmen bukan penerima upah 

dan saat ini sudah berjalan di lapangan, BPJSTK berupaya memperbesar strategi yang sudah berjalan 

dengan sistem aplikasi yang terkini dan tatakelola yang lebih baik," pungkasnya dalam acara yang 

berlangsung hingga malam hari. 
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Title BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 : Jadwal Pencairan Cara Cek di 

Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013239237/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-

jadwal-pencairan-cara-cek-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn 

Summary Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN menjadi bank penyalur pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Rp1 Juta bagi penerima BLT Subsidi Gaji. Bukan berarti serta merta Anda mendapatkan BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta dari program BSU BPJS Ketenagakerjaan jika Anda merupakan salah 

satu nasabah Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, 

dan BTN. Dengan kata lain, BLT subsidi gaji yang diterima adalah Rp1 juta pada tahap awal 

pencairan dana BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022. Tahapan Pengecekan Penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022. 

 

Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN menjadi bank penyalur pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta 

bagi penerima BLT Subsidi Gaji.Bukan berarti serta merta Anda mendapatkan BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

dari program BSU BPJS Ketenagakerjaan jika Anda merupakan salah satu nasabah Bank Himbara atau 

Himpunan Bank Milik Negara, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN.Untuk terdaftar sebagai salah satu 

penerima dana BSU BPJS Ketenagakerjaan, Anda harus memenuhi syarat dan kriteria penerima BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta.Apa saja syarat dan kriteria menjadi salah satu calon penerima dana BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta? Simak ulasan di bawah ini.Program BSU merupakan program bantuan subsidi upah atau 

bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji yang digulirkan pemerintah melalui Kementrian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker).: 78 Peserta Lolos Sayembara Konsep Perancangan Kawasan di Ibu Kota 

NusantaraTahun ini merupakan tahun ketiga program BSU dijalankan. Kemnaker merealisasikan dana 

BLT subsidi gaji dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra penyedia data pekerja.Pekerja 

yang memenuhi memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan sebagai penerima dana BSU BPJS 

Ketenagakerjaan akan menerima BLT subsidi gaji sebesar Rp500 ribu per bulan yang diterimakan 

sekaligus untuk dua periode dua bulan.Dengan kata lain, BLT subsidi gaji yang diterima adalah Rp1 juta 

pada tahap awal pencairan dana BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.Salah satu syarat penerima BLT subsidi 

gaji adalah pekerja atau butuh yang terdaftar dan berstatus aktif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 

dengan gaji maksimal Rp3,5 juta.Dalam program ini tidak ada sistem pendaftaran, penyaringan penerima 

adalah melalui data upah pekerja di BPJS Ketenagakerjaan.: Ina Cookies: Bisnis Kue Kering Mulai dari 1 

Karyawan, Kini Ratusan. Mulai dari 5 Resep, Kini Ratusan ResepJika Anda merasa memenuhi persyaratan, 

namun tidak terdaftar sebagai penerima BLT subsidi gaji, hubungi nomor kontak pengaduan BSU berikut 

ini:Nomor telepon 175 atau WhatsApp ke  62-813-800-70175.Tahapan Pengecekan Penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022Untuk memastikan Anda terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak, ikuti 

langkah-langkah pengecekan berikut:1. Cek status aktif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui link 

berikut:Kemnaker: https://bsu.kemnaker.go.id/BPJS Ketenagakerjaan: 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/2. Bagi pekerja dengan status aktif kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan, selanjutnya Anda dapat mengunjungi situs resmi BPJS Ketenagakerjaan kembali atau 

Kemnaker berikut ini.Kemnaker: https://bsu.kemnaker.go.id/BPJS Ketenagakerjaan: 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/3. Lakukan pengecekan denga NIK4. Verifikasi akun 
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menggunakan OTP yang dikirimkan melalui email atau nomor ponsel yang didaftarkan.: Kunci Jawaban 

Matematika Edisi Kelas 7 Ayo Kita Berlatihan 8.2 Halaman 205 Bab 8 Terbaru4. Notifikasi akan muncul di 

layar. Centang berwarna hijau berarti Anda sebagai salah satu calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan. 

Namun, jika centang merah artinya Anda bukan salah satu penerima BLT subsidi gaji.5. Jika Anda 

mendapatkan centang hijau, lakukan pengecekan saldo di rekening bank Mandiri, BNI, BRI, dan 

BTN.Jadwal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022Jadwal pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

belum diketahui tanggalnya secara pasti. Namun, mengutip laman resmi Kemnaker, bahwa Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) menginstruksikan pemberian BLT subsidi gaji 2022 berlangsung sebelum 

Lebaran.Prediksi AyoIndonesia, jika dikaitkan dengan penerimaan THR, maka pencairan dana BSU 

diperkirakan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri.: RA Kartini dan Dewi Sartika: Pelopor 

Kesadaran Perempuan Akan EmansipasiSKB 3 Menteri telah mencantumkan lebaran Idul Fitri pada 2 Mei 

2022. Artinya, pencairan BLT subsidi gaji diperkirakan pada 25 April 2022.Untuk memastikan pencairan 

BLT subsidi gaji tersebut, pekerja atau buruh yang memenuhi syarat dan kriteria dapat melakukan 

pengecekan rekening Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, apakah Anda sebagai salah satu penerima BSU 

BPJS Ketenagakerjaan atau tidak? 
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Title Fraksi Golkar Minta Pengusaha di Surabaya Berikan THR 

Tepat Waktu |Republika Online 

Author Muhammad 

Fakhruddin 

Media Rep Jogja Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://repjogja.republika.co.id/berita/rammuf327/fraksi-golkar-minta-pengusaha-di-

surabaya-berikan-thr-tepat-waktu 

Summary REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA- Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya meminta para 

pengusaha di Kota Pahlawan, Jawa Timur, mengeluarkan kewajiban memberikan Tunjangan 

Hari Raya Idul Fitri (THR) secara penuh dan tepat waktu pada tahun ini. "Atas nama Fraksi 

Golkar, kami meminta seluruh pengusaha di Surabaya memberikan THR secara penuh atau 

tanpa dicicil," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, 

Rabu (20/4/2022). 

 

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA - Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya meminta para pengusaha di Kota 

Pahlawan, Jawa Timur, mengeluarkan kewajiban memberikan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri (THR) secara 

penuh dan tepat waktu pada tahun ini."Atas nama Fraksi Golkar, kami meminta seluruh pengusaha di 

Surabaya memberikan THR secara penuh atau tanpa dicicil," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota 

Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Rabu (20/4/2022).Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri 

Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021 yang mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran 

THR secara penuh, atau tanpa dicicil. Menurut dia, pemerintah telah memberikan berbagai bentuk 

dukungan kepada para pengusaha untuk mengatasi dampak COVID-19.Bahkan, lanjut dia, roda 

perekonomian sudah mulai bergerak dan kegiatan ekonomi Nasional sudah mulai membaik kembali. 

Sehingga, lanjut dia, untuk kali ini, para pengusaha perlu berkomitmen untuk membayarkan THR secara 

penuh dan tepat waktu kepada para pekerja.Selain itu, lanjut dia, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota 

Surabaya juga harus pro aktif dengan membuat posko pengaduan THR bagi karyawan atau pekerja yang 

belum diberikan haknya berupa THR dari perusahaan tempatnya bekerja. "Jadi nanti akan tahu 

pengusaha mana saja yang memberikan THR dan tidak. Dengan begitu pemerintah hadir dalam 

melindungi hak para pekerja," kata Arif Fathoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini.Selain itu, 

lanjut dia, untuk sektor rekreasi hiburan umum (RHU) yang selama pandemi tutup, maka tidak membuat 

kewajiban perusahaan memberikan THR kepada karyawannya menjadi gugur. Apalagi perputaran bisnis 

RHU semenjak dibuka kembali saat Surabaya masuk PPKM Level 2 sudah cukup bagus. "Bagi karyawan 

yang THR-nya belum diberikan silahkan mengadu ke DPRD Surabaya. Kami juga minta pemkot mencabut 

operasional usaha perusahaan yang tidak memberikan THR," kata dia.Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi 

sebelumnya mengatakan, pemberian THR paling lambat diberikan pada H-7 Hari Raya Idul Fitri. Dia 

berharap pemberian THR tidak lebih dari H-7 Lebaran sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Selain itu, 

Disnaker Surabaya juga sudah membuka posko pengaduan THR di lantai 3 Pemkot Surabaya. 
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Title Disnakertrans DIY Lakukan Deteksi Dini 350 Perusahaan di DI 

Yogyakarta Terkait Pembayaran THR 

Author _noname 

Media Tribun Jogja Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://jogja.tribunnews.com/2022/04/20/disnakertrans-diy-lakukan-deteksi-dini-350-

perusahaan-di-di-yogyakarta-terkait-pembayaran-thr 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY melakukan deteksi dini terhadap 

lebih dari 350 perusahaan di DI Yogyakarta terkait kewajiban pembayaran Tunjangan Hari 

Raya (THR). Deteksi dini ini dilakukan kepada mereka perusahaan yang pada tahun kemarin 

dan tahun sebelumnya memiliki permasalahan terkait pemberian THR," terang Kepala 

Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi saat dihubungi, Rabu (20/2/2022). 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY melakukan deteksi dini terhadap lebih dari 350 

perusahaan di DI Yogyakarta terkait kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).Ratusan 

perusahaan tersebut di tahun-tahun sebelumnya dilaporkan mengalami permasalahan dalam membayar 

THR.Karenanya, upaya deteksi dini dilakukan untuk memastikan agar perusahaan dapat membayar THR 

secara penuh tahun ini."Dilakukan baik itu secara langsung dengan mendatangi perusahaan maupun 

dilakukan dengan sosialisasi secara daring. Deteksi dini ini dilakukan kepada mereka perusahaan yang 

pada tahun kemarin dan tahun sebelumnya memiliki permasalahan terkait pemberian THR," terang 

Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi saat dihubungi, Rabu (20/2/2022).Aria menegaskan, pemberian 

THR oleh perusahaan kepada pekerja untuk tahun ini tidak boleh dicicil. Selain itu, harus sesuai dengan 

regulasi pemerintah pusat."Jadi tahun ini wajib diberikan full, sesuai Permenakernya (Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja), PP (Peraturan Presiden), maupun regulasi lainnya," tuturnya.Guna mengantisipasi 

permasalahan pembayaran, Disnakertrans DIY telah membuka posko aduan di kantor Disnakertrans 

kabupaten/kota maupun provinsi.Layanan aduan juga dibuka secara daring melalui aplikasi Sasadhana 

yang bisa diakses melalui situs resmi Disnakertrans DIY dengan alamat www.nakertrans.jogjaprov.go.id 

."Untuk layanan di aplikasi online juga kita selenggarakan dan terintegrasi juga dengan kabupaten/kota," 

terangnya."Juga ada yang dilakukan secara nasional melalui sistem atau website Siapkerja. Jadi kami ada 

tiga kanal," sambungnya.Dia melanjutkan, hingga hari ini pihaknya telah menerima 10 aduan terkait 

pembayaran THR. Enam aduan di antaranya telah tertangani sedangkan sisanya masih dalam tahap 
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mediasi.Adapun jenis pengaduan yakni terkait perusahaan yang ingin membayarkan THR secara 

dicicil.Hal itu menyalahi ketentuan pusat yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pembayaran 

secara penuh. THR juga wajib diberikan maksimal tujuh hari sebelum hari raya."Dari perusahaan 

pemahamannya masih mencicil. Yang masuk pengaduan maksimal mau dua kali dicicil. Kita dalam upaya 

memediasi agar dibayarkan penuh," ujarnya.Aria menjelaskan, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No 

36/2021, 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, hingga pembekuan kegiatan usaha."Tapi kita kan nggak pingin sampai ke sana. Jadi 

prinsipnya setiap ada aduan langsung kita koordinasikan. Kita berharap tahun ini dapat dibayarkan 

penuh," terangnya. 
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Title Serikat Buruh di Sumatra Utara Buka Posko Pengaduan THR, Ini 

Alamat dan Kontaknya 

Author Suhardiman 

Media Suara.com Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://sumut.suara.com/read/2022/04/20/141725/serikat-buruh-di-sumut-buka-posko-

pengaduan-thr-ini-alamat-dan-kontaknya 

Summary Elemen buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (FSPMI 

Sumatra Utara) membuka Posko Pengaduan THR Idul Fitri bagi para pekerja atau buruh. Willy 

mengatakan, posko ini bekerjasama dengan Disnaker Sumatra Utara yang diharapkan dapat 

turun ke perusahaan yang dilaporkan bermasalah terhadap pembayaran THR. "Disnaker 

Sumatra Utara harus sigap jika kita melaporkan perusahaan yang belum membayar THR," 

katanya. 

 

 

 

Elemen buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (FSPMI Sumatra 

Utara) membuka Posko Pengaduan THR Idul Fitri bagi para pekerja atau buruh.Posko pengaduan akan 

mengadvokasi para pekerja atau buruh yang mengadukan tidak menerima THR seminggu sebelum 

lebaran."Bagi pekerjaatau buruh yang belum mendapat THR atau jumlah pemberiannya tidak sesuai 

aturan Permenaker kita akan berikan pembelaan hukum secara gratis," kata Ketua FSPMI Sumatra Utara 

Willy Agus Utomo, Rabu (20/4/2022).Willy mengatakan, posko ini bekerjasama dengan Disnaker Sumatra 

Utara yang diharapkan dapat turun ke perusahaan yang dilaporkan bermasalah terhadap pembayaran 

THR."Disnaker Sumatra Utara harus sigap jika kita melaporkan perusahaan yang belum membayar THR," 

katanya.Pihaknya akan menempuh proses hukum kepada perusahaan yang membandel. Selain itu, 

perusahaan yang tidak membayar THR akan dipublikasikan ke publik karena tidak patuhi permenaker 

THR."Perusahaan yang tidak membayar THR akan kita rilis ke media nantinya," ujarnya.Posko ini dibuka 

hingga satu bulan ke depan. Pekerja atau buruh dapat datang langsung ke posko pengaduan di Jalan Raya 

Medan-Tanjung Morawa KM 13, 1 Gang Dwi Warna, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli 

Serdang."Atau juga bisa menghubungi O823-6188-8356 dan 0812-6946-9818. Kita akan lakukan 

pembelaan secara maksimal," tukasnya.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS 
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Title Gelar Aksi Unjuk Rasa, 1.700 Karyawan Citibank Indonesia Tuntut 

Pesangon - www.indopos.co.id 

Author Admin - 

Media Indopos.co.id Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.indopos.co.id/megapolitan/2022/04/20/gelar-aksi-unjuk-rasa-1-700-

karyawan-citibank-indonesia-tuntut-pesangon 

Summary 1.700 karyawan tersebut terdampak penjualan unit bisnis consumer banking (kartu kredit) 

ke UoB. 

 

 

 

 Karyawan citibank NA Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Pasific Place Mall. 1.700 karyawan 

tersebut terdampak penjualan unit bisnis consumer banking (kartu kredit) ke UoB. "Karena unit bisnis 

consumer banking dijual, maka unit ini ditutup dan 1.700 karyawan terdampak Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK)," ujar Presiden Saiful Tavip Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) kepada 

INDOPOS.CO.ID, Rabu (20/4/2022).Ia mengingatkan, agar pihak management untuk membayar seluruh 

pesangon kepada pekerja. Sebab, jelas dalam pesangon pekerja telah dijamin dalam Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) pasal 57."Kami juga meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tidak mudah 

memberikan izin sebelum perusahaan menyelesaikan hak-hak pekerja," katanya. Menurut dia, pekerja 

akan melakukan langkah mediasi ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dan apabila diperlukan 

akan mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial (PHI)."Kami akan tunggu itikad baik 

perusahaan untuk menyelesaikan hak-hak pekerja. Sebelum Agustus nanti, kami pastikan proses hukum 

itu sudah berjalan," tegasnya. Di tempat yang sama, Ketua Serikat Pekerja Citibank NA Indonesia (SPCI) 

Zul Hinsaf mengungkapkan, masa kerja karyawan rata-rata lima hingga sepuluh tahun dengan status 

pekerja waktu tidak tertentu (karyawan tetap). "Sampai saat ini karyawan masih bekerja. Kami berharap 

pesangon segera dibayar oleh perusahaan," katanya. Karena, menurut dia, pekerja dan perusahaan 

terikat oleh perjanjian kerja bersama (PKB). Dan terkait hal pekerja hingga pensiun sudah diatur di 

dalamnya. "Kami menginginkan perusahaan melaksanakan PKB. Itu kan peraturan yang mengikat," 

ujarnya. Ia mengatakan, sebelum melakukan aksi hari ini pekerja dan perusahaan-perusahaan telah 

melakukan mediasi di Kemnaker. Namun belum membuahkan hasil. "Dengan aksi hari ini kami ingin 

menunjukkan bahwa ada masalah di Citibank NA Indonesia. Selama ini kami hanya diam saja," ucapnya. 
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Title Ganjar : Pembayaran THR Pekerja Tidak Boleh Dicicil Author KompasTV Jateng 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.tv/article/281683/ganjar-pembayaran-thr-pekerja-tidak-boleh-dicicil 

Summary Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan kepada para pengusaha di Jawa 

Tengah agar pembayaran tunjangan hari raya atau THR pekerja tidak boleh dicicil. Ganjar 

mengaku, sudah berkomunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait THR. Disnaker 

kita, Disperindag kita sudah bertemu dengan Apindo, dengan Kadin begitu, agar tidak 

mencicil THR," ujar Ganjar. Jajarannya Disnakertrans Jawa Tengah juga sudah bertemu 

dengan sejumlah asosiasi pengusaha, agar tidak mencicil THR para karyawannya. 

 

 

 

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan kepada para pengusaha di Jawa Tengah agar 

pembayaran tunjangan hari raya atau THR pekerja tidak boleh dicicil.Ganjar mengaku, sudah 

berkomunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait THR. Jajarannya Disnakertrans Jawa Tengah 

juga sudah bertemu dengan sejumlah asosiasi pengusaha, agar tidak mencicil THR para karyawannya. 

Perusahaan harus memberikan tunjangan hari raya secara tunai kepada karyawannya.Sebab, THR sudah 

menjadi hak karyawan yang nantinya akan dibelanjakan untuk kebutuhan di hari raya. Hal ini juga 

nantinya yang akan mengangkat perekonomian, karena konsumsi masyarakat akan meningkat di sekitar 

Hari Raya Idul Fitri."Kita sudah bicara ke kementerian pusat, bahwa memang itu (THR) memang tidak 

boleh dicicil kan, kita melaksanakan lah. Disnaker kita, Disperindag kita sudah bertemu dengan Apindo, 

dengan Kadin begitu, agar tidak mencicil THR," ujar Ganjar.Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Sakina 

Rosellasari, menegaskan, perusahaan yang ada di Jawa Tengah untuk memberikan THR penuh dan tidak 

boleh dicicil, karena merupakan hak pekerja. Sebab, pandemi sudah mulai mereda sehingga 

perekonomian juga sudah menggeliat.Pihaknya membuka posko aduan THR bagi para karyawan maupun 

konsultasi perusahaan sejak tanggal 13 April 2022 hingga 13 Mei 2022. Jumlah posko ini di Jawa Tengah 

mencapai 42 yang tersebar di seluruh Jawa Tengah.Hingga tanggal 18 April 2022 petang, sudah ada 22 

aduan dari para pekerja. Pihaknya akan melakukan mediasi hingga tanggal 25 April dan jika ada 

perusahaan yang belum memberikan THR kepada pekerja, maka tangal 26 April pihaknya akan 

memberikan sanksi sesuai aturan yang ada. Sedangkan tahun lalu ada 140 aduan, dan 93 diantaranya 

dilakukan notariksa. 
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Title Fraksi Golkar minta pengusaha di Kota Surabaya berikan THR 

tepat waktu 

Author _noname 

Media Antara Jatim Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://jatim.antaranews.com/berita/595357/fraksi-golkar-minta-pengusaha-di-kota-

surabaya-berikan-thr-tepat-waktu 

Summary Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya meminta para pengusaha di Kota Pahlawan, Jawa 

Timur, memberikan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri (THR) secara penuh dan tepat waktu. "Atas 

nama Fraksi Golkar, kami meminta seluruh pengusaha di Surabaya memberikan THR secara 

penuh atau tanpa dicicil," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni 

di Surabaya, Rabu. Selain itu, lanjut dia, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya juga 

harus pro aktif dengan membuat posko pengaduan THR bagi karyawan atau pekerja yang 

belum diberikan haknya berupa THR dari perusahaan tempatnya bekerja. Dengan begitu 

pemerintah hadir dalam melindungi hak para pekerja," kata Arif Fathoni yang juga Ketua 

DPD Partai Golkar Surabaya ini. 

 

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya meminta para pengusaha di Kota Pahlawan, Jawa Timur, 

memberikan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri (THR) secara penuh dan tepat waktu."Atas nama Fraksi 

Golkar, kami meminta seluruh pengusaha di Surabaya memberikan THR secara penuh atau tanpa dicicil," 

kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Rabu.Hal itu sesuai dengan 

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021 yang mewajibkan para pengusaha untuk 

melakukan pembayaran THR secara penuh, atau tanpa dicicil.Menurut dia, pemerintah telah 

memberikan berbagai bentuk dukungan kepada para pengusaha untuk mengatasi dampak COVID-19. 

Bahkan, roda perekonomian sudah mulai bergerak dan kegiatan ekonomi Nasional sudah mulai membaik 

kembali.Sehingga, lanjut dia, untuk kali ini, para pengusaha perlu berkomitmen untuk membayarkan THR 

secara penuh dan tepat waktu kepada para pekerja.Selain itu, lanjut dia, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kota Surabaya juga harus pro aktif dengan membuat posko pengaduan THR bagi karyawan atau pekerja 

yang belum diberikan haknya berupa THR dari perusahaan tempatnya bekerja."Jadi nanti akan tahu 

pengusaha mana saja yang memberikan THR dan tidak. Dengan begitu pemerintah hadir dalam 

melindungi hak para pekerja," kata Arif Fathoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini.Selain itu, 

lanjut dia, untuk sektor rekreasi hiburan umum (RHU) yang selama pandemi tutup, maka tidak membuat 

kewajiban perusahaan memberikan THR kepada karyawannya menjadi gugur. Apalagi perputaran bisnis 

RHU semenjak dibuka kembali saat Surabaya masuk PPKM Level 2 sudah cukup bagus."Bagi karyawan 

yang THR-nya belum diberikan silahkan mengadu ke DPRD Surabaya. Kami juga minta pemkot mencabut 

operasional usaha perusahaan yang tidak memberikan THR," kata dia.Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi 

sebelumnya mengatakan, pemberian THR paling lambat diberikan pada H-7 Hari Raya Idul Fitri. Dia 

berharap pemberian THR tidak lebih dari H-7 Lebaran sesuai dengan aturan pemerintah pusat.Selain itu, 

Disnaker Surabaya juga sudah membuka posko pengaduan THR di lantai 3 Pemkot Surabaya.  
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Title THR Wajib Dibayarkan Paling Lama Tujuh Hari Sebelum Hari Raya 

Keagamaan 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/626318/thr-wajib-dibayarkan-paling-lama-tujuh-

hari-sebelum-hari-raya-keagamaan 

Summary THR keagamaan Wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan", 

ungkap Farid Wajdi, Selasa (19/4/2022). Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Tengah Farid Wajdi mengatakan bahwa Pengusaha wajib memberikan 

THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan 

secara terus menerus atau lebih sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan yang tertuang Pasal 2 ayat (1). Lebih lanjut disampaikan, 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Pasal 2 

ayat (2), kerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan 

perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. 

 

 

 

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Farid Wajdi mengatakan 

bahwa Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai 

masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 

tentang THR bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang tertuang Pasal 2 ayat (1).Lebih lanjut disampaikan, 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Pasal 2 ayat (2), 

kerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu 

tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu."Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan, Pemberian THR Keagamaan Wajib diberikan oleh Pengusaha kepada 

Pekerja/Buruh. THR keagamaan Wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan", 

ungkap Farid Wajdi, Selasa (19/4/2022).Farid Wajdi menjelaskan, komponen upah untuk perhitungan 

THR yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages) atau upah pokok termasuk 

tunjangan tetap."Bagi Pekerja/Buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah saru 

bulan dihitung yakni Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan atau lebih, upah 

satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 dua belas bulan terakhir sebelum 
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Hari Raya Keagamaan", jelas Farid.Dijelaskan juga bahwa, 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. Ia mengungkapkan, bagi UMKM, THR diberikan berdasarkan kesepakatan 

sesuai kesepakatan upah. (1) Pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu 

tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum 

Harl Raya Keagamaan, berhak atas THRKeagamaan. (2) THRKeagamaan berlaku untuk tahun berjalan 

pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh Pengusaha. Ketentuan sebagaimana (1) tidak 

berlaku bagi Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, yang 

berakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.Farid menegaskan, bagi pengusaha yang terlambat membayar 

THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh dapat dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR 

Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar. 

Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan 

kepada Pekerja/Buruh. Denda dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan Pekerja/Buruh yang diatur 

dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama."Bagi pengusaha yang tidak membayar THR 

Keagamaan kepada Pekerja/Buruh dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif berlaku 

tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan", pungkasnya. 
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Title Kota Jambi Tetapkan Surat Edaran THR Pegawai di Luar Pemerintah 

Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Author _noname 

Media Tribun News Jambi Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://jambi.tribunnews.com/2022/04/20/kota-jambi-tetapkan-surat-edaran-thr-pegawai-

di-luar-pemerintah-sesuai-dengan-peraturan-menteri 

Summary Syarif Fasha, Wali Kota Jambi telah keluarkan Surat Edaran Nomor KT. Edaran yang 

dikeluarkan Wali Kota Jambi juga berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor. 

(TribunJambi/Rara Khushshoh Azzahro). Simaklah berita-berita terbaru Tribunjambi. 

 

 

 

Hari raya Idul Fitri 1443 hijriah akan tiba, dan momentum tersebut juga diwarnai dengan pembagian 

tunjangan hari raya (THR) baik pada pegawai swasta maupun negeri.Syarif Fasha, Wali Kota Jambi telah 

keluarkan Surat Edaran Nomor KT. 04.00/598/DTKK-UKM tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.Edaran yang dikeluarkan Wali 

Kota Jambi juga berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor. 

M/1/HK.04/IV/2022.Perusahaan yang menggaji wajib memberikan minimal tujuh hari sebelum hari raya 

keagamaan.THR diberikan kepada pekerja yang telah melewati minimal satu bulan masa kerja secara 

terus menerus, dan telah memiliki perjanjian kerja dalam waktu tertentu.Nominal THR bagi pekerja yang 

telah 12 bulan atau lebih wajib diberikan satu bulan upah.Jika masa kerjanya kurang dari 12 bulan 

hitungannya yaitu, masa kerja dibagi 12 kemudian dikali satu bulan upah.Pekerja harian lepas juga 

diberikan THR dengan perhitungan tertentu tetap berdasarkan rata-rata upah dalam setahun, jika telah 

melalui masa kerja 12 bulan.Pekerja harian lepas yang belum 12 bulan maka dihitung rata-rata gaji tiap 

bulannya.Berbeda dengan pekerja yang mendapatkan gajinya berdasarkan hasil, maka hitungannya yaitu 

rata-rata hasil selama 12 tahun terakhir. (TribunJambi/Rara Khushshoh Azzahro)Simaklah berita-berita 

terbaru Tribunjambi. com melalui Google News 
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Title Buka Posko Pengaduan THR, FSPMI Sumatra Utara imbau 

Perusahaan Bayar Tepat Waktu 

Author _noname 

Media Fokus Medan Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.fokusmedan.com/2022/04/20/buka-posko-pengaduan-thr-fspmi-sumut-

imbau-perusahaan-bayar-tepat-waktu 

Summary Elemen buruh dari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia 

Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumatra Utara) umumkan resmi membuka Posko 

Pengaduan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Idul Fitri kepada seluruh 

pekerja/ buruh di wilayah Sumatera Utara. 

 

 

 

Elemen buruh dari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera 

Utara (DPW FSPMI Sumatra Utara) umumkan resmi membuka Posko Pengaduan Pembayaran Tunjangan 

Hari Raya (THR) Keagamaan Idul Fitri kepada seluruh pekerja/ buruh di wilayah Sumatera Utara.Berkaitan 

dengan hal tersebut, Ketua FSPMI Sumatra Utara Willy Agus Utomo mengimbau kepada seluruh 

perusahaan yang ada di Sumatera Utara dapat patuh sesuai Permenaker 06 Tahun 2016 tentang THR. Ia 

berharap juga THR kepada buruh diberikan paling lama satu pekan sebelum hari lebaran bagi 

pekerja/buruh yang merayakannya."Kalau bisa sebenarnya dua pekan sebelum hari raya, tapi maksimal 

kami toleransi sampai seminggu sebelum lebaran, semoga pengusaha di Sumatra Utara patuh," kata Willy 

Agus Utomo didampingi sekretarisnya Tony Rickson Silalahi kepada Wartawan di Medan, Rabu 

(20/4/2022).Willy juga mengatakan, Posko Pengaduan ini nantinya akan mengadvokasi para pekerja 

buruh yang mengadukan tidak menerima THR pada batas akhir seminggu sebelum lebaran."Bagi pekerja 

buruh yang belum mendapat THR atau jumlah pemberiannya tidak sesuai aturan Permenaker kita akan 

berikan pembelaan hukum secara gratis," ucap Willy.Sedang untuk kreteria pekerja buruh yang 

menerima THR Willy menyampaikan, buruh yang memiliki massa kerja 1 bulan atau belum setahun juga 

tetap wajib menerima THR."Untuk massa kerja 1 Tahun minimal 1 Bulan Upah, sedang untuk satu bulan 

atau kurang setahun dihitung secara profesional sesuai perturan," tambahnya.Lebih lanjut Willy 

menyampaikan, Posko Pengaduan THR ini juga akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Sumatra 

Utara (Disnaker Sumatra Utara) yang nantinya diharapkan dapat turun ke perusahaan yang dilaporkan 

bermasalah terhadap pembayaran THR."Disnaker Sumatra Utara harus sigap nantinya ketika kita 
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melaporkan perusahaan yang belum membayar THR, dengan langsung turun ke perusahaan sesegera 

mungkin, karena lebaran itukan gak bisa ditunda tunda lagi," harap Willy.Willy menegaskan bagi 

perusahan yang membandel terhadap THR selain akan ditempuh peroses hukum, perusahaanya juga 

akan di publikasikan ke publik karena tidak patuhi permenaker THR."Kita akan rilis ke media nantinya 

perusahaan di Sumatra Utara yang tidak membayar THR, semoga semua perusahan patuhi aturannya," 

tegas WillyWilly menambahkan, Posko ini akan di buka sampai 1 bulan kedepan, walau sesudah habis 

lebaran tetap akan dilakukan advokasi THR, adapun alamat posko pengaduan ini bisa langsung datang ke 

Jalan Raya Medan - Tanjung Morawa KM 13, 1 Gang Dwi Warna No 1, Desa Bangun Sari Kecamatan 

Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Kode pos 20362."Buruh yang mengadu bisa langsung datang 

ke posko kami, atau bagi kabupaten kota yang jauh bisa disurati ke alamat itu atau hubungi Call Center 

Pengaduan kami di HP. O823-6188-8356 dan 0812-6946-9818, kita akan lakukan pembelaan secara 

maksimal," tutupnya. 
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Title Pabrik di Karawang Wajib Selesaikan THR Karyawan Tanpa Dicicil 

Tujuh Hari sebelum Lebaran 

Author _noname 

Media Tribun News Tangerang Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://tangerang.tribunnews.com/2022/04/20/pabrik-di-karawang-wajib-selesaikan-thr-

karyawan-tanpa-dicicil-tujuh-hari-sebelum-lebaran 

Summary Pabrik di Karawang wajib menyelesaikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada 

karyawan pada tujuh hari sebelum Lebaran. Dia berharap, perusahaan di Karawang dapat 

menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait THR ini. "Mudah-mudahan apa yang 

pemerintah inginkan, bisa ditindaklanjuti oleh kebijakan pimpinan perusahaan di Karawang," 

ujarnya. Hal itu dikemukakan Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh. 

 

 

 

Dia berharap, perusahaan di Karawang dapat menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait THR 

ini."Mudah-mudahan apa yang pemerintah inginkan, bisa ditindaklanjuti oleh kebijakan pimpinan 

perusahaan di Karawang," ujarnya.Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, telah 

mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 

2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.Surat edaran bernomor M/1/HK.04/IV/2022 menyebutkan, 

pembayaran THR paling lambat dilaksanakan pada 7 hari sebelum Lebaran.Berdasarkan SE Kemenaker 

tentang THR, besaran THR keagamaan yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerja yaitu 1 bulan 

gaji, bagi pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau satu tahun.Sementara, bagi pekerja yang 

masih di bawah 1 tahun masa kerja, pembayaran THR dilakukan dengan perhitungan masa kerja dibagi 

12 di kali satu bulan gaji pekerja.SE itu juga menyebutkan, Kemenaker mendorong agar semua 

perusahaan membayar THR sesuai aturan perundang-undangan.Selain itu, bagi perusahaan yang mampu 

diimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo pembayaran THR 

keagamaan.Pabrik di Karawang wajib menyelesaikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada 

karyawan pada tujuh hari sebelum Lebaran.Hal itu dikemukakan Wakil Bupati Karawang Aep 

Syaepuloh."Paling lambat 7 hari sebelum lebaran THR sudah dibayarkan, tidak lagi ada alasan apa pun 

karena ini adalah kewajiban," kata Aep Syaepuloh, Rabu (20/4/2022).Aep Syaepuloh menjelaskan, 

kewajiban membayar THR karyawan paling lambat H-7 Lebaran sesuai surat edaran Kementerian 

Ketenagakerjaan.Selain itu, perusahaan wajib membayar penuh THR karyawan tanpa dicicil."Seluruh 
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perusahaan membayarkan THR para pekerja secara penuh dan tidak boleh dicicil," ucapnya.Dia 

mengatakan, kondisi perusahaan di wilayah Kabupaten Karawang sudah berangsur-angsur pulih pasca-

pandemi Covid-19.Indikasi ekonomi mulai pulih di Karawang terindikasi dari aktivitas bongkar muat tinggi 

dan pertemuan-pertemuan besar di kawasan industri Karawang."Dilihat secara komperhensif dan 

keseluruhan, pertemuan di sana (kawasan industri) sudah mulai meningkat.""Namun sampai hari ini 

belum ada laporan (kondisi terkini perusahaan) terhadap kita," kata Aep. 
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Title BSU Rp 1 Juta Cair April 2022, Cek Kriteria Penerima BLT Subsidi 

Gaji Menurut Kemnaker 

Author _noname 

Media Tribun Wow Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://wow.tribunnews.com/2022/04/20/bsu-rp-1-juta-cair-april-2022-cek-kriteria-

penerima-blt-subsidi-gaji-menurut-kemnaker 

Summary Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

kepada para pekerja terdampak pandemi pada April 2022. Simak kriteria dan cara mengecek 

status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 Rp 1 juta secara online di dalam 

artikel ini. 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. 

 

 

 

Simak kriteria dan cara mengecek status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 Rp 1 juta 

secara online di dalam artikel ini.Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah kembali menyalurkan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja terdampak pandemi pada April 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.BSU yang diberikan 

kepada pekerja adalah sebesar Rp 1 juta bagi tiap penerima.Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, dalam 

Instagram @kemnaker, menyatakan beberapa kriteria penerima BSU sementara pada tahun ini sebagai 

berikut:- Pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta;- Basis data penerima BSU juga masih 

menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Kenagakerjaan;Untuk rincian kriteria dan mekanisme 

BSU 2022 lebih lanjut, sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan.BSU diberikan untuk 

memberikan pelindungan bagi para pekerja/buruh, serta mengakselerasi pemulihan 

ekonomi.Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan BSU untuk meringankan beban pengeluaran 

pekerja.BSU juga diberikan untuk mengatasi dampak dari adanya konflik antara Rusia dan Ukraina, serta 
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dinamika politik global tidak dapat dipungkiri telah menekan laju pemulihan ekonomi global serta 

berimbas pada inflasi global.harga komoditas dan energi tentu memberikan tekanan bagi pemulihan 

ekonomi nasional, juga menjadi salah satu alasan pemerintah mengucurkan dana BSU untuk 

masyarakat.Karena hal-hal tersebut sangat berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat 

ini.- Login bsu.kemnaker.go.id;- Daftar Akun;- Kemudian login ke akun Anda;- Lengkapi Profil biodata diri 

Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi;- Cek Pemberitahuan.Setelah 

itu, Anda akan mendapatkan notifikasi tentang status penyaluran BSUJika terdaftar, Anda akan 

mendapatkan notifikasi sebagai calon penerima BSU sesuai tahapan penyerahan data calon penerima 

BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Sementara jika tidak terdaftar, 

Anda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar jika tidak memenuhi syarat atau data belum masuk ke 

tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan.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. 
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Title INDOTIPIKOR.COM/WAPRES RI. Terima Persekutuan Gereja-Gereja 

Papua, Sepakat Wariskan Pembangunan Kesejahteraan Yang 

Berkelanjutan. 

Author Inline 

Tdc_Css Att 

Media Indotipikor.com Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://indotipikor.com/indotipikor-com-wapres-ri-terima-persekutuan-gereja-gereja-

papua-sepakat-wariskan-pembangunan-kesejahteraan-yang-berkelanjutan 

Summary Yang kita wariskan adalah pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan", ucap Wakil 

Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin dalam keterangan persnya usai menerima Badan 

Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGPP) di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan 

Medan Merdeka Utara No. 15 Jakarta Pusat, Rabu (20/04/2022). 

 

 

 

 Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Papua yang tertuang 

dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di 

Papua. Beragam konflik yang masih terjadi di Papua menyebabkan situasi keamanan yang tidak stabil. 

Untuk itu, diperlukan adanya kesepakatan dalam membangun kesejahteraan Papua yang berkelanjutan 

agar implementasi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dapat lebih optimal."Kita 

bersepakat, mencari solusi bahwa kita tidak boleh lagi mewariskan konflik yang berkelanjutan. Yang kita 

wariskan adalah pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan", ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. 

Ma'ruf Amin dalam keterangan persnya usai menerima Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di 

Papua (PGPP) di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara No. 15 Jakarta Pusat, Rabu 

(20/04/2022).Menurut Wapres, gereja-gereja di Papua memiliki peranan penting dalam pembangunan 

keberlanjutan, khususnya membangun kedamaian dan kesejahteraan yang tidak mungkin hanya 

melibatkan jajaran pemerintahan saja."Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Peran gereja di Papua 

sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan di Papua, membangun kedamaian, dan 

kesejahteraan", ujar Wapres.Maka, Wapres menuturkan bahwa beragam konflik yang masih terjadi di 

Papua akan dikenang sebagai warisan masa lalu yang akan diupayakan bersama oleh pemerintah, 

komunitas gereja di Papua, serta jajaran terkait untuk dapat segera ditemui jalan tengahnya."Pemerintah 

bersama gereja-gereja ini akan mengusahakan bagaimana konflik yang sekarang masih tersisa ini, sebagai 

warisan masa lalu", terang Wapres.Menutup keterangannya, Wapres menekankan pemerintah bekerja 
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sama dengan para pihak terkait, khususnya komunitas gereja di Papua akan merumuskan solusi untuk 

mengakhiri beragam konflik yang terjadi di Papua."Kita akan carikan (solusi), kita akhiri (konflik) dalam 

waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian juga pendidikan dengan berbagai masalah yang dihadapi, 

terutama afirmasi terhadap Orang Asli Papua", pungkasnya.Sementara itu, Ketua PGPP Papua Hiskia 

Rollo menyebutkan para jajaran pengurus PGPP telah melakukan konferensi untuk menghimpun 

masalah-masalah yang terjadi di Tanah Papua dalam rangka merayakan 167 tahun Hari Pekabaran Injil di 

Tanah Papua, dan mengumpulkannya menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada Wapres pada 

pertemuan kali ini."Bapak Kiai Ma'ruf Amin mengapresiasi hasil-hasil yang kami bawa dalam rekomendasi 

untuk dapat ditindaklanjuti, dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia, dan 

secara khusus bagi kami di Tanah Papua", tutur Hiskia.Selanjutnya, Ketua PGPP Papua Barat Sherly 

Parinussa menyampaikan PGPP akan terus mendukung pemerintah untuk melakukan percepatan 

pembangunan di Papua Barat dan Papua dan mengedepankan pendekatan humanis melalui kerja sama 

dengan komunitas-komunitas gereja yang ada di Papua Barat dan Papua."Eksistensi gereja-gereja yang 

ada di Papua Barat sebagai lembaga rohani, akan tetap mengedepankan pendekatan-pendekatan yang 

humanis dan mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk bersama-sama bergandengan tangan 

dengan komunitas gereja-gereja yang ada di Papua Barat untuk melakukan percepatan-percepatan 

pembangunan di Papua Barat", ungkap Sherly.Lebih lanjut, Sherly menyadari beragam tantangan yang 

dihadapi dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan Papua, namun PGPP menekankan siap 

bersinergi dengan lembaga keagamaan yang lain untuk mengakhiri beragam konflik yang terjadi di 

Papua."Kita tahu bersama ada banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi untuk membawa 

Papua pada kemajuannya. Kami hadir di sini bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden, bekerja sama 

dengan FKUB dan lembaga-lembaga keumatan yang lain untuk bersinergi mengakhiri berbagai hal yang 

menjadi konflik untuk percepatan pembangunan di Papua", tambahnya.Hadir pada kesempatan tersebut 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)/Ketua Panitia Hari Pekabaran Injil (HPI) Jhony Banua 

Rouw, Keuskupan Jayapura Pastor Konstantinos Bahang, Ketua III PGPP-B Simson Aronggear, Sekretaris 

PGPP Kornelius Sutriyono, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia (PGLII) Pusat 

Max Fredrik Leatemia, Bendahara PGPP Jalahan Sianturi, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Se-Kota 

(PGGS) Jayapura James Wambrauw, Achmad Zainal Huda, dan Fakhrul Riza Razak.Sementara Wapres 

didampingi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Kepala Sekretariat 

Wapres Ahmad Erani Yustika, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Deputi 

Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, serta Staf Khusus 

Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, Muhammad Imam Aziz, serta Arif Rahman. (DAS - BPMI 

Setwapres) 
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Title FSPMI Sumatra Utara Buka Posko Pengaduan THR Author wisnu 

Media Mata Bangsa Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://matabangsa.com/fspmi-sumut-buka-posko-pengaduan-thr 

Summary Elemen buruh dari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia 

Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumatra Utara) telah mengumumkan resmi membuka 

Posko Pengaduan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Idul Fitri kepada 

seluruh pekerja/ buruh di wilayah Sumatera Utara. 

 

Elemen buruh dari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera 

Utara (DPW FSPMI Sumatra Utara) telah mengumumkan resmi membuka Posko Pengaduan Pembayaran 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Idul Fitri kepada seluruh pekerja/ buruh di wilayah Sumatera 

Utara.Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua FSPMI Sumatra Utara Willy Agus Utomo juga mengimbau 

kepada seluruh perusahaan yang ada di Sumatera Utara dapat patuh sesuai Permenaker 06 Tahun 2016 

tentang THR, ia berharap juga THR kepada buruh diberikan paling lama 1 Minggu Sebelum hari lebaran 

bagi pekerja/buruh yang merayakannya."Kalau bisa sebenarnya dua Minggu sebelum hari raya, tapi 

maksimal kami toleransi sampai seminggu sebelum lebaran, semoga pengusaha di Sumatra Utara patuh,' 

kata Willy Agus Utomo didampingi sekretarisnya Tony Rickson Silalahi kepada Wartawan di Medan, Rabu 

(20/04/2022).Willy juga mengatakan, Posko Pengaduan ini nantinya akan mengadvokasi para pekerja 

buruh yang mengadukan tidak menerima THR pada batas akhir seminggu sebelum lebaran."Bagi pekerja 

buruh yang belum mendapat THR atau jumlah pemberiannya tidak sesuai aturan Permenaker kita akan 

berikan pembelaan hukum secara gratis," ucap Willy.Sedang untuk kreteria pekerja buruh yang 

menerima THR Willy menyampaikan, buruh yang memiliki massa kerja 1 bulan atau belum setahun juga 

tetap wajib menerima THR." Untuk massa kerja 1 Tahun minimal 1 Bulan Upah, sedang untuk satu bulan 

atau kurang setahun dihitung secara profesional sesuai perturan," tambahnya.Lebih lanjut Willy 

menyampaikan, Posko Pengaduan THR ini juga akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Sumatra 

Utara (Disnaker Sumatra Utara) yang nantinya diharapkan dapat turun ke perusahaan yang dilaporkan 

bermasalah terhadap pembayaran THR."Disnaker Sumatra Utara harus sigap nantinya ketika kita 

melaporkan perusahaan yang belum membayar THR, dengan langsung turun ke perusahaan sesegera 

mungkin, karena lebaran itukan gak bisa ditunda tunda lagi," harap Willy.Willy menegaskan bagi 

perusahan yang membandel terhadap THR selain akan ditempuh peroses hukum, perusahaanya juga 

akan di publikasikan ke publik karena tidak patuhi permenaker THR."Kita akan rilis ke media nantinya 

perusahaan di Sumatra Utara yang tidak membayar THR, semoga semua perusahan patuhi aturannya," 

tegas WillyWilly menambahkan, Posko ini akan di buka sampai 1 bulan kedepan, walau sesudah habis 

lebaran tetap akan dilakukan advokasi THR, adapun alamat posko pengaduan ini bisa langsung datang ke 

Jalan Raya Medan - Tanjung Morawa KM 13, 1 Gang Dwi Warna No 1, Desa Bangun Sari Kecamatan 

Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Kode pos 20362."Buruh yang mengadu bisa langsung datang 

ke posko kami, atau bagi kabupaten kota yang jauh bisa disurati ke alamat itu atau hubungi Call Center 

Pengaduan kami di HP. O823-6188-8356 dan 0812-6946-9818, kita akan lakukan pembelaan secara 

maksimal," tutupnya.(wisnu) 
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Title INDOTIPIKOR.COM/WAPRES RI. Terima Pengurus PGGP, Wapres 

Minta Gereja Dukung Sinkronisasi Program-Program Percepatan 

Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. 

Author Inline 

Tdc_Css 

Att 

Media Indotipikor.com Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://indotipikor.com/indotipikor-com-wapres-ri-terima-pengurus-pggp-wapres-minta-

gereja-dukung-sinkronisasi-program-program-percepatan-pembangunan-kesejahteraan-

papua-dan-papua-barat 

Summary Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak, salah satunya Persekutuan Gereja-

Gereja di Papua (PGGP) yang keberadaannya dekat dengan masyarakat. Satu paling penting 

itu adalah kehadiran gereja," tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat menerima 

audiensi Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) di Kantor Wapres, 

Jalan Merdeka Utara Nomor 15, Jakarta, Rabu (20/04/2022). 

 

 

 

 Saat ini, pemerintah berupaya keras merealisasikan berbagai program percepatan pembangunan 

kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Namun, keseluruhan agenda yang disusun baik oleh pemerintah 

pusat maupun daerah harus dapat disinkronisasi agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan. Oleh 

karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak, salah satunya Persekutuan Gereja-Gereja di Papua 

(PGGP) yang keberadaannya dekat dengan masyarakat."Pertama kita menggunakan pendekatan 

keamanan untuk kesejahteraan, badan pengarahnya, kemudian juga menyusun rencana induk 

percepatan pembangunan Papua yang program-programnya harus disinkronisasi antara pemerintah 

provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Untuk semua itu, kita pemerintah tidak mungkin jalan sendiri. Satu 

paling penting itu adalah kehadiran gereja," tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat 

menerima audiensi Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) di Kantor Wapres, Jalan 

Merdeka Utara Nomor 15, Jakarta, Rabu (20/04/2022).Lebih lanjut Wapres menyampaikan, di tengah 

pluralisme yang ada, PGGP yang terdiri dari pemuka agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik 

diharapkan dapat menjadi penyebar pesan damai di tanah Papua dan menjadi mediator apabila terjadi 

gesekan di masyarakat."Gereja-gereja lokal dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan itu. Kami 

menekankan perlunya penguatan peran gereja khususnya PGGP," imbau Wapres.Salah satu cara yang 

dapat ditempuh, tambahnya, dengan melakukan kolaborasi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama 
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(FKUB) sehingga pesan damai tersebut dapat juga sampai ke umat antaragama."Berkolaborasi dengan 

FKUB dan lembaga-lembaga lintas agama menyebarkan pesan-pesan perdamaian dari tanah papua," 

papar Wapres.Ia juga menekankan agar para pemuka agama, khususnya yang tergabung dalam PGGP, 

untuk tidak mudah terpengaruh dengan kepentingan politik tertentu. Sebab, sebagai pemuka agama 

yang memiliki jemaah dan tutur katanya di dengar oleh masyarakat, hal tersebut menjadi penentu dalam 

menciptakan perdamaian dan kerukunan di tengah masyarakat."Gereja-gereja lokal dalam mewujudkan 

perdamaian dan kesejahteraan itu. Kami menekankan perlunya penguatan peran gereja khususnya 

PGGP," tegas Wapres."Harus ada perubahan paradigma melalui peran gereja," lanjutnya.Menutup 

audiensi, Wapres berpesan bahwa seluruh upaya yang sedang dirintis saat ini agar dijalankan dengan 

sebaik-baiknya dan dengan cara yang baik agar nantinya dapat diwariskan kepada generasi penerus 

dengan baik dan harmonis."Kita harus mewariskan situasi damai, situasi yang kondusif, bagian penting 

yang harus kita kuat, saya yakin tidak pernah berhenti," pungkas Wapres.Sebelumnya, Ketua PGGP Papua 

Barat Sherly Parinussa, mengungkapkan optimisme dan dukungannya terhadap program yang dirancang 

oleh pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Ia 

juga menyampaikan bahwa PGGP akan bersama-sama pemerintah memberikan kontribusinya dalam 

mewujudkan program ini di antaranya dengan menghadirkan umat yang benar-benar memahami tugas 

tanggung jawabnya."Kami pastikan kehadiran kami sebagai tokoh agama, pendeta akan bersama dengan 

Bapak Ma'ruf Amin, kami akan menopang Bapak dalam percepatan pembangunan Papua," ungkap 

Sherly.Hadir dalam audiensi ini Ketua Umum PGGP Papua Pdt. Hiskia Rollo, Ketua PGGP Papua Barat Pdt. 

Sherly Parinussa STH, serta anggota PGGP di antaranya Jhony Banua Rouw, Pdt. Simson Aronggear, Pdt. 

Kornelius Sutriyono, Pdt. Jalahan Sianturi, Pdt. Dr. James Wambrauw, dan Max Fredrik 

Leatemia.Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala 

Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar 

Sanusi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan 

Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, M. 

Imam Azis, serta Arif Rahman. (NN/SK-BPMI, Setwapres) 
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Title Besaran THR 2022 di Jawa Barat dan Cara Menghitung 

Tunjangan Hari Raya 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayocirebon.com/nasional/pr-943239713/besaran-thr-2022-di-jawa-barat-dan-

cara-menghitung-tunjangan-hari-raya 

Summary Jadwal dan besaran THR 2022 atau Tunjangan Hari Raya keagamaan telah diatur dalam Surat 

Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022. Lantas, bagaimana cara 

menghitung besaran THR 2022 yang aka diterima oleh pekerja/buruh di Jawa Barat?. Adapun 

besaran THR 2022 berbeda dengan pembayaran gaji, namun upah tiap bulan pekerja 

menjadi acuan pokok besaran THR yang akan diterima. Dalam SE Menaker di atas, 

disebutkan besaran THR yang diterima oleh tiap pekerja tidak sama. Hal itu disesuaikan 

dengan status dan jumlah gaji. : Teks Ceramah Kultum dan Kuliah Subuh Tentang Sedekah di 

Bulan Ramadhan. 

 

 

 

Jadwal dan besaran THR 2022 atau Tunjangan Hari Raya keagamaan telah diatur dalam Surat Edaran (SE) 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022.Lantas, bagaimana cara menghitung besaran THR 

2022 yang aka diterima oleh pekerja/buruh di Jawa Barat?Adapun besaran THR 2022 berbeda dengan 

pembayaran gaji, namun upah tiap bulan pekerja menjadi acuan pokok besaran THR yang akan 

diterima.Dalam SE Menaker di atas, disebutkan besaran THR yang diterima oleh tiap pekerja tidak sama. 

Hal itu disesuaikan dengan status dan jumlah gaji.: Teks Ceramah Kultum dan Kuliah Subuh Tentang 

Sedekah di Bulan RamadhanPekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus 

atau lebih diberikan THR sebesar satu bulan upah.Sementara itu, pekerja dengan masa kerja kurang dari 

12 bulan diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 kemudian 

dikalikan satu bulan upah.Jadwal penyaluran THR 2022 sesuai dengan SE Menaker di atas yakni wajib 

dibayarkan paling lambat satu minggu atau 7 hari sebelum hari raya keagamaan.Diperkirakan jadwal 

penyaluran THR 2022 cair pada Senin, 25 April 2022 apabila Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah jatuh pada 2 

Mei 2022. 
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Title Disnakermobduk Aceh Siapkan Posko Pengaduan THR di 23 

Kabupaten/Kota 

Author _noname 

Media Rrinews Aceh Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://rri.co.id/banda-aceh/ragam/1430546/disnakermobduk-aceh-siapkan-posko-

pengaduan-thr-di-23-kabupaten-kota 

Summary Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Dinas Tenaga Kerja 

dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, Ferdy Armansyah memastikan posko 

sudah terbentuk di 23 kabupaten/kota, dan siap menerima pengaduan. Pernyataan tersebut 

disampaikan dalam dialog interaktif yang disiarkan programa 1 dan kanal youtube RRI Banda 

Aceh, Rabu (20/4). Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal 

Indonesia- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI-KSPI) Provinsi Aceh, Habibi Inseun 

menegaskan, akan mengawal dan memperjuangkan pemenuhan hak bagi pekerja swasta 

maupun intansi pemerintah seperti tenaga kontrak. Sementara itu, ketua Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (APINDO) Aceh Ramli mengajak pelaku usaha untuk memberikan hak 

THR, dan jika ada permasalahan segera disampaikan untuk dicarikan solusi terbaik agar tidak 

ada yang dirugikan. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) pada 

satuan kerjanya di seluruh Indonesia, serta melalui situs resmi poskothr.kemnaker.go.id. Kepala Seksi 

Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 

(Disnakermobduk) Aceh, Ferdy Armansyah memastikan posko sudah terbentuk di 23 kabupaten/kota, 

dan siap menerima pengaduan. Adapun pekerja/buruh yang sudah bekerja minimal 1 tahun berhak 

menerima THR senilai satu kali gaji/upah, sedangkan pekerja kurang dari 1 tahun, pembayaran 

disesuaikan dan tidak penuh sebesar gaji pokok.Pernyataan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif 

yang disiarkan programa 1 dan kanal youtube RRI Banda Aceh, Rabu (20/4).Ketua Dewan Pimpinan 

Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI-KSPI) 

Provinsi Aceh, Habibi Inseun menegaskan, akan mengawal dan memperjuangkan pemenuhan hak bagi 

pekerja swasta maupun intansi pemerintah seperti tenaga kontrak. Berbagai aduan sudah diterima, 

bahkan ada pekerja yang tidak pernah mendapat THR setiap tahunnya.Sementara itu, ketua Asosiasi 
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Pengusaha Indonesia (APINDO) Aceh Ramli mengajak pelaku usaha untuk memberikan hak THR, dan jika 

ada permasalahan segera disampaikan untuk dicarikan solusi terbaik agar tidak ada yang dirugikan.Sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 6/2021 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh, wajib dibayarkan 

paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. 
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Title Disnakertrans Provinsi Buka Posko Pengaduan THR Pekerja Author _noname 

Media Radar Bengkulu Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://radarbengkulu.rakyatbengkulu.com/2022/04/20/disnakertrans-provinsi-buka-

posko-pengaduan-thr-pekerja 

Summary Posko Pengaduan Disnakertrans Provinsi Bengkulu. 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. 

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 0812 7200 1101. Posko ini 

bertujuan untuk mengawal pelaksanaan pembayaran THR Lebaran di perusahaan agar sesuai 

dengan ketentuan. 

 

 

 

Bagikan:radarbengkuluonline.com, BENGKULU - Menjelang Lebaran Idul Fitri 1443 H, Pemerintah Daerah 

Provinsi Bengkulu melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11 Pos Komando Hari Raya 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 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 perusahaan 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 Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Dalam surat edaran 

tersebut, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha 
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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 0812 7200 1101. Klik untuk berbagi pada Twitteryang baru) Klik 

untuk membagikan di Facebookyang baru) Klik untuk berbagi di Linkedlnyang baru) Klik untuk berbagi 

pada Pinterestyang baru) Klik untuk berbagi di Telegramyang baru) Klik untuk berbagi di WhatsAppyang 

baru) 
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Title Memperbaiki Kualitas Tenaga Kerja Indonesia Author _noname 

Media Times Indonesia Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.timesindonesia.co.id/read/news/406573/memperbaiki-kualitas-tenaga-kerja-

indonesia 

Summary Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja Indonesia. Memperbaiki pendidikan menjadi kunci penting 

dalam memperbaiki kualitas tenaga kerja Indonesia. Namun pendidikan adalah satu-satunya 

investasi yang mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia di masa depan. 

Indonesia dikenal sebagai negara dengan berbagai kekayaan alam yang melimpah. 

 

 

 

Indonesia dikenal sebagai negara dengan berbagai kekayaan alam yang melimpah. Laut Indonesia 

memiliki lebih dari 8.500 spesies ikan dan mampu menghasilkan perikanan tangkap laut yang mencapai 

6,5 juta ton per tahun. Hutan Indonesia memiliki 99,6 juta hektar luas lahan yang mampu menghasilkan 

berbagai jenis tanaman pangan, sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan, dan beranekaragam jenis 

kayu. Indonesia juga memiliki potensi minyak dan gas bumi yang melimpah dengan dukungan letak 

geografis yang begitu strategis.Selain potensi kekayaan alam, Indonesia juga dikaruniai sumber daya 

manusia yang melimpah. Hal ini terlihat dari kondisi bonus demografi yang sedang dialami Indonesia. 

Sehingga, saat ini jumlah penduduk usia produktif Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan 

jumlah penduduk usia non-produktif.Negara Kaya yang Belum Kunjung KayaSayangnya, kekayaan alam 

dan sumber daya manusia yang dimilikki Indonesia tak lantas membawa Indonesia menikmati 

kekayaannya. Alih-alih menjadi negara maju, Indonesia bahkan diumumkan mengalami penurunan kelas 

menjadi negara dengan penghasilan menengah ke bawah oleh situs resmi Bank Dunia pada Juli 2021 lalu. 

Meskipun di tahun 2021 Indonesia telah menempati urutan ke-16 sebagai negara dengan Produk 

Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia, angka ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan banyaknya 

jumlah penduduk Indonesia.Tidak hanya itu, di tengah berbagai kelimpahan sumber daya manusia, 

Indonesia masih harus mendatangkan tenaga kerja asing untuk dapat mengelola sumber daya alamnya. 

Meskipun jumlah tenaga kerja asing terus menurun, data Kementerian Ketenagakerjaan per Mei 2021 

menyebutkan bahwa total tenaga kerja asing yang ada di Indonesia masih mencapai 95.058 

orang.Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja IndonesiaTentu saja ada yang salah dengan pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya manusia Indonesia. Hingga kini, Indonesia masih dikenal sebagai negara 
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pengekspor kekayaan alam dan malah menjadi pengimpor barang jadi. Salah satunya adalah barang 

plastik yang menjadi barang keempat yang paling banyak di impor Indonesia pada April 2021 lalu. Badan 

Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor barang plastik bahkan mencapai US$ 957 juta. Hal ini 

menunjukkan betapa Indonesia masih belum mampu secara mandiri mengelola kekayaan alam yang 

dimilikki.Data BPS pada Agustus 2021 juga menyebutkan bahwa 55,5% tenaga kerja Indonesia memiliki 

tingkat pendidikan SMP ke bawah. Mereka yang mampu menamatkan pendidikan di perguruan tinggi, 

hanya mencapai 12,8%. Sebuah kondisi yang cukup miris, sebab kita tahu pendidikan tenaga kerja tentu 

akan membawa kualitas pekerjaan yang baik. Jika memperhatikan kondisi ini, tak heran jika Indonesia 

masih akan terus menjadi negara pengimpor barang jadi.Pentingnya Pemerataan 

PendidikanMemperbaiki pendidikan menjadi kunci penting dalam memperbaiki kualitas tenaga kerja 

Indonesia. Pendidikan memang tidak secara instan menyelesaikan permasalahan pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya manusia. Namun pendidikan adalah satu-satunya investasi yang mampu 

meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia di masa depan.Pemerintah dengan nyata terus 

mengupayakan pendidikan sebagai investasi dari pembangunan. Sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 

31 dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah telah merealisasikan 

anggaran pendidikan dalam tren yang terus meningkat. Sebagai contoh, realisasi anggaran pendidikan 

pada tahun 2010 ada sebesar Rp 216,72 triliun. Angka ini terus meningkat menjadi Rp 473,66 triliun pada 

2020, dan menjadi Rp 541,7 triliun pada tahun 2022 ini.Sayangnya, pendidikan sebagai hak asasi belum 

dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia. Meskipun pemerintah telah merealisasikan anggaran 

pendidikan dalam tren yang terus meningkat, kondisi ini hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang 

ada di daerah tertentu. Terlihat dari bagaimana Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/sederajat di Pulau 

Jawa dan Sumatera yang jauh berbeda dengan APM SMA/sederajat bagi Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan 

Papua.Fasilitas perguruan tinggi berkualitas juga tidak hadir secara merata. Secara jelas, kampus-kampus 

besar dengan sokongan fasilitas yang baik hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali dan sebagian Pulau 

Sumatera.Pendidikan harus menjadi hak asasi seluruh penduduk Indonesia. Bukan hanya privilege bagi 

penduduk Pulau Jawa dan sekitarnya. Kita memang telah mencapai pertumbuhan pendidikan yang tinggi, 

namun pemerataan yang rendah adalah fakta yang masih belum dapat dihindarkan. Marathon 

pemerintah dalam memperbaiki kualitas tenaga kerja lewat pendidikan menemui sebuah dilema. Dimana 

harus ada pilihan prioritas, antara pertumbuhan pendidikan yang tinggi dengan pemerataan yang rendah 

atau pemerataan pendidikan yang tinggi dengan pertumbuhan yang rendah.Tidak ada solusi sempurna 

dalam menyelesaikan permasalahan kualitas tenaga kerja. Namun yang pasti, kebijakan yang tepat perlu 

lahir dari para pejabat yang telah mengemban amanat dari para rakyat. Jangan hanya fokus pada 

pertumbuhan yang tinggi. Penting bagi pemerintah untuk mengupayakan pemerataan pendidikan yang 

juga tinggi. Sebab jika tidak, permasalahan besar yang menanti adalah ketimpangan kualitas tenaga kerja 

hasil dari egosentris pembangunan di Indonesia yang sangat menganak emaskan Pulau Jawa dan 

sekitarnya.***____***** 
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Title 3 Program Bantuan Pemerintah di 2022 Bagi Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, Apa Saja? - Ayo Indonesia 

Author Ratni Dening 

Pangastuti 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013239874/3-program-bantuan-pemerintah-

di-2022-bagi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-apa-saja 

Summary Di 2022 ini, pemerintah mengeluarkan dua bantuan tunai lainnya selain Bantuan Subsidi 

Upah 2022. Akan ada tiga bantuan dari pemerintah kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan di 

tahun 2022 ini. BSU menyasar pekerja/buruh yang terdampak COVID-19, serta memiliki upah 

di bawah Rp3,5 juta, atau jika daerah tersebut upah minimum nya lebih dari Rp3,5 juta maka 

menggunakan batasan upah minimum yang berlaku. Kabarnya Bantuan Subsidi Upah 2022 

ini akan cair sebelum dan menjelang Idul Fitri. 

 

 

 

AYOINDONESIA.COM - Ada kabar gembira bagi anda para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di 2022 ini, 

pemerintah mengeluarkan dua bantuan tunai lainnya selain Bantuan Subsidi Upah 2022. Apa saja itu? 

Akan ada tiga bantuan dari pemerintah kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2022 ini. Artikel 

ini akan membagikan informasi lengkapnya kepada anda. Dilansir dari Ranno Entertainment pada hari 

Rabu, 20 April 2022 berikut informasi lengkap soal tiga bantuan pemerintah bagi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan .BSU menyasar pekerja/buruh yang terdampak COVID-19, serta memiliki upah di bawah 

Rp3,5 juta, atau jika daerah tersebut upah minimum nya lebih dari Rp3,5 juta maka menggunakan 

batasan upah minimum yang berlaku.Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 

triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta. Adapun rincian terhadap kriteria dan 

mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kabarnya Bantuan Subsidi 

Upah 2022 ini akan cair sebelum dan menjelang Idul Fitri. 

  



 

198 

 

Title Kapan THR Karyawan Swasta Cair? Simak Informasi Lengkap dan 

Bocoran dari Kemnaker 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094304416/kapan-thr-karyawan-swasta-cair-

simak-informasi-lengkap-dan-bocoran-dari-kemnaker 

Summary Ibu Menteri sudah menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, harus dibayar kontan," ucap 

Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker, 

Sri Astuti. Apabila masih terdapat perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayarkan 

THR, tegas Kemnaker, terdapat perlakuan khusus dari pengawas ketenagakerjaan. Kapan 

THR cair untuk karyawan swasta? Diketahui, tidak hanya PNS, TNI, Polri, dan pensiunan yang 

mendapatkan THR tahun 2022 ini. 

 

 

 

Kapan THR cair untuk karyawan swasta? Demikian pertanyaan yang kerap diajukan masyarakat jelang 

Hari Raya Idulfitri.Diketahui, tidak hanya PNS, TNI, Polri, dan pensiunan yang mendapatkan THR tahun 

2022 ini. Pekerja dari sektor swasta pun bertanya soal kapan THR cair untuk karyawan swasta.Untuk itu, 

silakan simak info lengkap dan bocoran soal kapan THR cair untuk karyawan swasta di dalam artikel 

ini.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penegasan soal pembayaran THR tahun 2022 

yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja.Menurut Kemnaker, pembayaran THR tahun 

2022 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," ucap Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Sri Astuti. dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.Lebih lanjut, Kemnaker juga 

mengungkapkan bahwa kesepakatan-kesepakatan terkait THR tahun 2022 sudah tidak bisa 

dilakukan.Apabila masih terdapat perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayarkan THR, tegas 

Kemnaker, terdapat perlakuan khusus dari pengawas ketenagakerjaan. 
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Title Pemkot Kupang Minta Pengusaha Segera Bayar THR ke 

Karyawannya 

Author _noname 

Media Tribun News Kupang Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://kupang.tribunnews.com/2022/04/20/pemkot-kupang-minta-pengusaha-segera-

bayar-thr-ke-karyawannya 

Summary Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) 

Kota Kupang meminta kepada semua pengusaha atau pemberi kerja, untuk membayarkan 

Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja masing-masing. Kepala Dinas Nakertrans Kota 

Kupang, Thomas Dagang, mengatakan, dalam minggu ini, tim dari Dinas Nakertrans bersama 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang bersama para asisten akan turun ke beberapa 

perusahaan untuk meninjau, apakah pembayaran THR sudah diproses. 

 

 

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kota 

Kupang meminta kepada semua pengusaha atau pemberi kerja, untuk membayarkan Tunjangan Hari 

Raya (THR) kepada pekerja masing-masing.Kepala Dinas Nakertrans Kota Kupang, Thomas Dagang, 

mengatakan, dalam minggu ini, tim dari Dinas Nakertrans bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang 

bersama para asisten akan turun ke beberapa perusahaan untuk meninjau, apakah pembayaran THR 

sudah diproses."Kita akan turun, menanyakan secara langsung apakah pembayaran THR untuk para 

pekerja sudah dibayarkan atau belum, karena sesuai ketentuan, 7 hari sebelum hari raya sudah harus 

dibayarkan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja," katanya, Senin 18 April 2022.Thomas Dagang 

menjelaskan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan, pembayaran THR Tahun 2022, 

wajib dibayarkan full atau satu kali besaran gaji selama satu bulan."Jadi Tahun 2022 ini, perusahaan atau 

pemberi kerja wajib membayarkan satu kali gaji pegawai atau tenaga kerja sesuai dengan ketentuan dari 

Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.Jika pemberi kerja melanggar ketentuan yang ditetapkan, maka 

akan dilaporkan kepada pengawas, sesuai dengan aturannya, mereka akan diperiksa dan akan diberikan 

sanksi."Kita sebagai pemerintah mengimbau kepada para pemberi kerja atau perusahaan untuk 

membayarkan hak para karyawan, karena THR merupakan hak semua tenaga kerja yang telah melakukan 

kewajiban mereka," kata Thomas Dagang. 
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Title Serikat Pekerja Citibank NA Indonesia Desak Manajemen 

Laksanakan PKB Atas Aksi Korporasi Citibank 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://progresnews.info/2022/04/20/serikat-pekerja-citibank-na-indonesia-desak-

manajemen-laksanakan-pkb-aksi-korporasi-citibank 

Summary Sebanyak 250 Karyawan/karyawati Citibank NA Indonesia dari berbagai unit, melakukan aksi 

unjuk rasa menyingkapi aksi korporasi penjualan Unit Consumer Bussiness Citibank ke PT. 

Bank UOB Indonesia. Dalam orasinya, ketua Umum Serikat Pekerja (SP) Citibank, Zul Hinsaf, 

mengatakan bahwa Serikat Pekerja Citibank NA Indonesia tidak berkeberatan dan sangat 

menghormati terhadap proses penjualan unit bisnis consumer Banking dan karyawan 

bersedia untuk dialihkan ketempat yang baru. 

 

Sebanyak 250 Karyawan/karyawati Citibank NA Indonesia dari berbagai unit, melakukan aksi unjuk rasa 

menyingkapi aksi korporasi penjualan Unit Consumer Bussiness Citibank ke PT. Bank UOB Indonesia.Aksi 

unjuk rasa tersebut dilakukan di depan Gedung Bursa Efek Indonesia, Jalan Jenderal Soedirman, Jakarta, 

pada Rabu, 20 April 2022 Pukul 12.00 WIB hingga selesai. Dalam orasinya, ketua Umum Serikat Pekerja 

(SP) Citibank, Zul Hinsaf , mengatakan bahwa Serikat Pekerja Citibank NA Indonesia tidak berkeberatan 

dan sangat menghormati terhadap proses penjualan unit bisnis consumer Banking dan karyawan 

bersedia untuk dialihkan ketempat yang baru. Namun, sebelum proses tersebut dilakukan, Citibank NA 

Indonesia harus menjalankan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana yang disepakati yaitu PKB 

dengan benar untuk 1700 karyawan yang terdampak.Zul Hinsaf juga menegaskan bahwa karena Citibank 

NA Indonesia adalah Bank Asing yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia, maka Citibank NA 

Indonesia harus menjalankan ketentuan Perundang undangan yang berlaku, dalam hal ini Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB) khususnya perjanjian yang mengatur, manakala terjadi penutupan unit bisnis 

tertentu sebagaimana yang disepakati.Lanjut dia, sebulan yang lalu persoalan tersebut telah dimediasi 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, 

semua pihak dipanggil dan hadir. Namun, hingga saat ini pihak manajemen Citigroup belum melakukan 

seperti apa yang dikehendaki Serikat Pekerja. Oleh karenanya, kami melakukan aksi unjuk rasa siang ini, 

agar pihak manajemen tersentu hatinya, dan melakukan apa yang kami harapkan."kami akan melakukan 

aksi lanjutan dengan mendatangkan karyawan/karyawati Citibank yang tersebar diseluruh Indonesia, 

dengan jumlah lebih banhyak lagi, sampai pihak manajemen merespon apa yang kami tuntut",tegas 

Zul.Aksi unjuk rasa berlangsung kondusif , tampak personil Polri dari Polda Metro Jaya berjaga jaga 

memantau jalannya aksi unjuk rasa tersebut. 

Title Disnakertrans Kalimantan Tengah Ingatkan Kewajiban Bayar THR 

Maksimal 7 Hari Sebelum Hari Raya 

Author _noname 

Media Borneonews Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 
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Link http://www.borneonews.co.id/berita/261443-disnakertrans-kalteng-ingatkan-kewajiban-

bayar-thr-maksimal-7-hari-sebelum-hari-raya 

Summary Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Tengah (Kalimantan 

Tengah) mengingatkan kewajiban perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) 

keagamaan untuk pekerja. THR maksimal harus dibayarkan kepada karyawan maksimal 

seminggu atau 7 hari sebelum hari raya, jika memang terjadi keterlambatan pembayaran 

perusahaan dapat dikenakan sanksi. 

 

 

 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Tengah (Kalimantan Tengah) 

mengingatkan kewajiban perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan untuk 

pekerja.THR maksimal harus dibayarkan kepada karyawan maksimal seminggu atau 7 hari sebelum hari 

raya, jika memang terjadi keterlambatan pembayaran perusahaan dapat dikenakan sanksi."Pengusaha 

wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) 

bulan secara terus menerus atau lebih sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan yang tertuang Pasal 2 ayat (1)," sebut Plt Kepala Disnakertrans Kalimantan 

Tengah, Farid Wajdi baru baru ini.Farid menjelaskan kewajiban pembayaran THR maksimal seminggu 

sebelum hari raya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, 

Pemberian THR Keagamaan.Ia menyampaikan komponen upah untuk perhitungan THR yakni upah tanpa 

tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.Farid 

mengatakan bagi Pekerja/Buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah saru bulan 

dihitung yakni Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan 

dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 dua belas bulan terakhir sebelum Hari Raya 

Keagamaan. 
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Title Disnaker Mataram Siapkan Posko Pengaduan THR 

Pekerja 

Author Indonesiatoday 

Media Indonesiatoday.co.id Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://indonesiatoday.co.id/read/disnaker-mataram-siapkan-posko-pengaduan-thr-

pekerja-643765 

Summary Disnaker Mataram juga menyiapkan layanan pengaduan online melalui email dan WhatsApp 

bagi para pekerja terkait dengan pembayaran THR atau hak-hak lain yang tidak dibayarkan 

sesuai ketentuan. 

 

"Pekerja yang tidak mendapatkan THR hingga batas maksimal H-7 Idul Fitri, bisa langsung datang ke 

posko di kantor kami di Jalan Gajah Mada, Jempong," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota 

Mataram, Rudi Suryawan, di Mataram, Rabu, 20 April 2022.Baca: Kondisi Ekonomi Pulih, Menaker 

Pastikan Pengusaha Bakal Bayar THRDisnaker Mataram juga menyiapkan layanan pengaduan online 

melalui email dan WhatsApp bagi para pekerja terkait dengan pembayaran THR atau hak-hak lain yang 

tidak dibayarkan sesuai ketentuan.Layanan pengaduan online bagi pekerja disiapkan melalui email 

disnakermataram@gmail.com, bisa juga melalui WhatsApp 08113802491/081807388081, serta layanan 

telepon 0370 7504440.Rudi memastikan pengaduan-pengaduan yang disampaikan para pekerja akan 

ditindaklanjuti oleh tim pengawasan dengan turun langsung ke perusahaan bersangkutan.Setelah itu 

dilakukan teguran tertulis hingga pengambilan tindakan apabila perusahaan tidak mengindahkan teguran 

yang telah diberikan."Untuk sanksi terberatnya, bisa sampai penutupan sementara operasional 

perusahaan," jelasnya.Rudi mengatakan berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, khusus untuk 

pengaduan pembayaran THR pekerja, belum ada yang datang mengadu."Itu menjadi indikasi bahwa 

perusahaan sudah membayar hak pekerja sesuai ketentuan. Tapi untuk antisipasi, posko pengaduan dan 

konsultasi THR tetap kita buka baik secara online maupun offline," katanya. 
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Title Soal THR Karyawan, Komisi IV DPRD Kota Kupang Angkat Bicara Author _noname 

Media Tribun News Kupang Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://kupang.tribunnews.com/2022/04/20/soal-thr-karyawan-komisi-iv-dprd-kota-

kupang-angkat-bicara 

Summary Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang, Ricard Odja mengatakan, para pelaku usaha atau 

perusahaan yang memberikan kerja kepada tenaga kerja haruslah sadar akan kewajiban 

mereka untuk memberikan THR kepada karyawan mereka yang merupakan hak tenaga kerja. 

 

 

 

Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang, Ricard Odja mengatakan, para pelaku usaha atau perusahaan yang 

memberikan kerja kepada tenaga kerja haruslah sadar akan kewajiban mereka untuk memberikan THR 

kepada karyawan mereka yang merupakan hak tenaga kerja."Kalau ketentuannya harus dibayarkan 7 

hari sebelum hari raya Idul Fitri maka Harus dipatuhi oleh perusahaan, apalagi Tahun 2022 ini kondisi 

ekonomi sekarang sudah pelan-pelan membaik," kata dia, Selasa 19 April 2022.Politisi Partai Gerindra ini 

meminta agar Pemerintah Kota Kupang melakukan pengawasan secara baik dan memastikan tenaga 

kerja mendapatkan hak mereka secara penuh, tanpa ada pemotongan atau dicicil sesuai dengan regulasi 

dan ketentuan dari Kementerian."Kalau masalah THR dibayarkan, menurut saya semua perusahaan atau 

pemberi kerja sudah paham benar, apa yang menjadi kewajiban mereka, karena para karyawan mereka 

sudah melakukan kewajiban mereka, bekerja sesuai ketentuan," ungkapnya.Ricard Odja menambahkan, 

Pandemi Covid-19 yang menghantam sektor ekonomi juga tentunya berdampak pada pendapatan 

perusahaan, pengusaha dan lainnya, upaya perampingan karyawan dan lainnya sudah dilakukan, 

tentunya perhitungan perusahaan untuk membayarkan THR juga sudah dilakukan sehingga perusahaan 

tidak mengalami kesulitan merealisasinya.Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kota Kupang meminta kepada semua pengusaha atau 

pemberi kerja, untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja masing-masing.Kepala 

Dinas Nakertrans Kota Kupang, Thomas Dagang, mengatakan, dalam minggu ini, tim dari Dinas 

Nakertrans bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang bersama para asisten akan turun ke beberapa 

perusahaan untuk meninjau, apakah pembayaran THR sudah diproses."Kita akan turun, menanyakan 

secara langsung apakah pembayaran THR untuk para pekerja sudah dibayarkan atau belum, karena 

sesuai ketentuan, 7 hari sebelum hari raya sudah harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada tenaga 
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kerja," katanya, Senin 18 April 2022.Thomas Dagang menjelaskan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) 

Menteri Ketenagakerjaan, pembayaran THR Tahun 2022, wajib dibayarkan full atau satu kali besaran gaji 

selama satu bulan."Jadi Tahun 2022 ini, perusahaan atau pemberi kerja wajib membayarkan satu kali gaji 

pegawai atau tenaga kerja sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.Jika 

pemberi kerja melanggar ketentuan yang ditetapkan, maka akan dilaporkan kepada pengawas, sesuai 

dengan aturannya, mereka akan diperiksa dan akan diberikan sanksi."Kita sebagai pemerintah 

mengimbau kepada para pemberi kerja atau perusahaan untuk membayarkan hak para karyawan, karena 

THR merupakan hak semua tenaga kerja yang telah melakukan kewajiban mereka," kata Thomas Dagang. 
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Title Disnaker Kudus buka posko pengaduan THR Author Akhmad Nazaruddin 

Media Antara Jateng Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://jateng.antaranews.com/berita/444757/disnaker-kudus-buka-posko-pengaduan-thr 

Summary Ia mengungkapkan Disnaker Kudus sifatnya hanya memfasilitasi pekerja untuk mendapatkan 

haknya. Pada Tahun 2021, kata dia, Disnaker Kudus juga membuka posko pengaduan, namun 

tidak ada pengaduan dari pekerja. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 

menyiapkan posko pengaduan dan keluhan pekerja terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 

Tahun 2022."Posko pengaduan pembayaran THR sudah kami buka. Silakan melapor ketika ada masalah 

soal pembagian THR di Kudus, bisa datang langsung ke kantor atau melalui nomor telepon 

0895400000070," kata Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kudus Agus Juanto di Kudus, Rabu.Ia 

mengungkapkan Disnaker Kudus sifatnya hanya memfasilitasi pekerja untuk mendapatkan haknya.Pada 

Tahun 2021, kata dia, Disnaker Kudus juga membuka posko pengaduan, namun tidak ada pengaduan dari 

pekerja."Pekerja yang berkonsultasi memang ada satu, tetapi tidak mengajukan pengaduan," 

ujarnya.Kalaupun ada pekerja yang mengajukan pengaduan, kata dia, nantinya akan ditindaklanjuti oleh 

tim pengawasan dari Provinsi Jawa Tengah.Sementara perusahaan yang melapor terkait penyaluran THR, 

ujar dia, sudah banyak, sedangkan yang menyampaikan pembayaran THR secara bertahap untuk saat ini 

masih nihil.Diharapkan laporan pembayaran THR disampaikan maksimal tanggal 25 April 2022 karena 

sesuai edaran pembayaran THR maksimal sepekan sebelum Lebaran.Berdasarkan surat edaran dari 

Kementerian Tenaga Kerja, kata dia, memang tidak ada keterangan tertulis perusahaan wajib 

membayarkan THR secara bertahap. Jika secara keuangan mampu, tentunya diharapkan dibayarkan 

secara kontan."Kalaupun keuangan perusahaan kurang bagus, tetapi masih mampu memenuhi 

kewajibannya membayarkan THR dengan secara bertahap tentunya tidak masalah sepanjang sudah ada 

kesepakatan dengan pekerja," ujarnya. 
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Title Jadwal Cuti Bersama Libur Lebaran Idul Fitri 2022 1443 Hijriah, 

Resmi dari Pemerintah - Galamedia News 

Author Lucky M. 

Lukman 

Media Galamedia Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://galamedia.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-354304975/jadwal-cuti-bersama-libur-

lebaran-idul-fitri-2022-1443-hijriah-resmi-dari-pemerintah 

Summary Jadwal cuti bersama libur lebaran Idul Fitri 2022 1443 Hijriah ini merupakan pengumuman 

resmi dari Pemerintah. Seperti diketahui, Pemerintah memutuskan jadwal cuti bersama libur 

lebaran Idul Fitri 2022 1443 Hijriah itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 

Menteri. Pemerintah menetapkan kebijakan cuti bersama Lebaran Idul Fitri 2022 yakni pada 

tanggal 29 april 2022 dan 4, 5, 6 Mei 2022. Di bawah ini adalah penjelasan terkait jadwal cuti 

bersama libur lebaran Idul Fitri 2022 1443 Hijriah. 

 

 

 

 Di bawah ini adalah penjelasan terkait jadwal cuti bersama libur lebaran Idul Fitri 2022 1443 Hijriah. 

Jadwal cuti bersama libur lebaran Idul Fitri 2022 1443 Hijriah ini merupakan pengumuman resmi dari 

Pemerintah. Seperti diketahui, Pemerintah memutuskan jadwal cuti bersama libur lebaran Idul Fitri 2022 

1443 Hijriah itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Pemerintah menetapkan 

kebijakan cuti bersama Lebaran Idul Fitri 2022 yakni pada tanggal 29 april 2022 dan 4, 5, 6 Mei 2022.SKB 

3 Menteri diteken oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menaker Ida Fauziyah dan Menpan RB Tjahjo 

Kumolo pada 7 April 2022 yang lalu. Dengan terbitnya SKB 3 Menteri dengan nomor 375/2022, 1/2022. 

dan 1/2022 tersebut, maka SKB 3 Menteri sebelumnya yang mengatur kebijakan yang sama tidak lagi 

berlaku. "Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," begitu tulis dalam SKB tersebut. 
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Title Ini Jadwal Operasional Bank Indonesia Selama 

Lebaran 2022 

Author Kholida Qothrunnada 

Media Detik Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://finance.detik.com/moneter/d-6042293/ini-jadwal-operasional-bank-indonesia-

selama-lebaran-2022 

Summary Bank Indonesia (BI) mengumumkan jadwal operasional dalam rangka Lebaran Idul Fitri 1443 

H tahun 2022. Kegiatan Operasional Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), seluruh 

layanannya akan ditiadakan mulai mulai Jumat (29/4) sampai dengan Jumat (6/5). 

 

 

 

Bank Indonesia (BI) mengumumkan jadwal operasional dalam rangka Lebaran Idul Fitri 1443 H tahun 

2022. Jadwal tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 

Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia.Melansir laman resmi BI, berikut adalah rincian jadwal kegiatan operasional BI selama lebaran 

2022Kegiatan Operasional Sistem BI Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), BI Scripless Securities 

Settlement System (BI-SSSS), dan BI Electronic Trading Platform (BI-ETP), akan ditiadakan mulai Jumat 

(29/4) sampai dengan Jumat (6/5).Kegiatan Operasional Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), 

seluruh layanannya akan ditiadakan mulai mulai Jumat (29/4) sampai dengan Jumat (6/5).Kegiatan 

Operasional Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST), akan dilaksanakan sesuai jadwal yang berlaku, yakni 

beroperasi 24 jam 7 hari.Layanan Kas, seluruhnya akan ditiadakan mulai Jumat (29/4) sampai dengan 

Jumat (6/5).Untuk transaksi operasi moneter rupiah dan valas dibagi dua, yakni operasi Moneter Rupiah 

ditiadakan mulai Jumat (29/4) sampai dengan Jumat (6/5) dan Operasi Moneter Valas juga ditiadakan 

mulai Jumat (29/4) hingga Jumat (6/5).Kegiatan Operasional Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) dan 

Indonesia Overnight Index Average (IndoNIA), akan ditiadakan mulai Jumat (29/4) sampai dengan Jumat 

(6/5). Penyampaian kuotasi JIBOR oleh bank kontributor ditiadakan, IndoNIA dan JIBOR tidak terbit, serta 

Jisdor tidak terbit.Kegiatan operasional BI akan kembali ke jadwal normal seluruhnya pada Senin 

(9/5/2022). Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan operasional perbankan menjadi pertimbangan dan 

kewenangan masing-masing bank. 
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Title Disnaker Kudus buka posko pengaduan pekerja terkait 

THR 

Author Akhmad Nazaruddin 

Media Antara Jateng Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://jateng.antaranews.com/berita/444757/disnaker-kudus-buka-posko-pengaduan-

pekerja-terkait-thr 

Summary Ia mengungkapkan Disnaker Kudus sifatnya hanya memfasilitasi pekerja untuk mendapatkan 

haknya. Pada Tahun 2021, kata dia, Disnaker Kudus juga membuka posko pengaduan, namun 

tidak ada pengaduan dari pekerja. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan posko pengaduan dan keluhan 

pekerja terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2022. Silakan melapor ketika 

ada masalah soal pembagian THR di Kudus, bisa datang langsung ke kantor atau melalui 

nomor telepon 0895400000070," kata Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga 

Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kudus Agus 

Juanto di Kudus, Rabu. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 

menyiapkan posko pengaduan dan keluhan pekerja terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 

Tahun 2022."Posko pengaduan pembayaran THR sudah kami buka. Silakan melapor ketika ada masalah 

soal pembagian THR di Kudus, bisa datang langsung ke kantor atau melalui nomor telepon 

0895400000070," kata Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kudus Agus Juanto di Kudus, Rabu.Ia 

mengungkapkan Disnaker Kudus sifatnya hanya memfasilitasi pekerja untuk mendapatkan haknya.Pada 

Tahun 2021, kata dia, Disnaker Kudus juga membuka posko pengaduan, namun tidak ada pengaduan dari 

pekerja."Pekerja yang berkonsultasi memang ada satu, tetapi tidak mengajukan pengaduan," 

ujarnya.Kalaupun ada pekerja yang mengajukan pengaduan, kata dia, nantinya akan ditindaklanjuti oleh 

tim pengawasan dari Provinsi Jawa Tengah.Sementara perusahaan yang melapor terkait penyaluran THR, 

ujar dia, sudah banyak, sedangkan yang menyampaikan pembayaran THR secara bertahap untuk saat ini 

masih nihil.Diharapkan laporan pembayaran THR disampaikan maksimal tanggal 25 April 2022 karena 

sesuai edaran pembayaran THR maksimal sepekan sebelum Lebaran.Berdasarkan surat edaran dari 
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Kementerian Tenaga Kerja, kata dia, memang tidak ada keterangan tertulis perusahaan wajib 

membayarkan THR secara bertahap. Jika secara keuangan mampu, tentunya diharapkan dibayarkan 

secara kontan."Kalaupun keuangan perusahaan kurang bagus, tetapi masih mampu memenuhi 

kewajibannya membayarkan THR dengan secara bertahap tentunya tidak masalah sepanjang sudah ada 

kesepakatan dengan pekerja," ujarnya. 
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Title Ketua Fraksi PDIP DPRD Minut, Vonny Rumimpunu Desak 

Perusahaan Segera Bayar THR 

Author Joel Polutu 

Media Fajar Manado Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.fajarmanado.com/2022/04/21/ketua-fraksi-pdip-dprd-minut-vonny-

rumimpunu-desak-perusahaan-segera-bayar-thr 

Summary Menurut VAR pembayaran THR merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan yang harus 

dibayarkan kepada karyawan sebagaimana yang 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 atau Buruh di 

Perusahaan. 

 

 

 

Menurut VAR pembayaran THR merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan yang harus dibayarkan 

kepada karyawan sebagaimana yang 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 atau Buruh di Perusahaan. "Kami mendesak seluruh perusahaan yang 

ada di Minahasa Utara agar segera merealisasikan pembayaran THR paling lambat H - 7 atau satu minggu 

sebelum lebaran. Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak membayar hak karyawan tersebut 

apalagi dengan alasan klasik karena kondisi keuangan."tegas VAR, Rabu (20/4). Politisi PDIP ini juga 

mengingatkan kepada instansi tekait untuk proaktif dalam memantau penyaluran THR disejumlah 

perusahaan yanga ada di Minahasa Utara guna meminimalisir adanya perusahaan nakal yang enggan 

memberikan hak para karyawan. Sebagai wakil rakyat ia bersama fraksi PDIP akan ikut memantau dan 

mengawal pemberian THR sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada pekerja khususnya karyawan 

muslim yang sebentar lagi akan merayakan lebaran. "Kami akan ikut memantau pemberian THR ini 

bersama intansi tekait, ini sangat penting dalam mengawal hak para pekerja yang akan merayakan 

lebaran sekaligus untuk mencegah adanya perusahaan nakal ingin lari dari tanggung 

jawabnya."pungkasnya. Ia menambahkan, apabila perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran, 

dengan tidak membayara hak karyawan (THR), maka pihaknya akan menindak lanjuti permasalahan 

tersebut dengan memanggil pihak bersangkutan. Ia pun mewanti-wanti kepada perusahaan yang 

beroperasi di Minahasa Utara untuk secepatnya membayar THR. 
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Title DPPTK Ngawi Buka Posko Pengaduan Pembayaran THR, Begini Cara 

Aksesnya 

Author _noname 

Media Jatim Times Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://jatimtimes.com/baca/264799/20220420/162300/dpptk-ngawi-buka-posko-

pengaduan-pembayaran-thr-begini-cara-aksesnya 

Summary Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi membuka posko 

pengaduan pembayaran tunjangan hari raya (THR) karyawan. Kepala Dinas Perdagangan 

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, Yusuf Rosyadi saat ditemui mengatakan 

bahwa posko pengaduan untuk membantu penyelesaian perselisihan terkait permasalahan 

pembayaran THR antara owner dengan karyawan. 

 

 

 

Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi membuka posko pengaduan 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) karyawan. Langkah itu sebagai upaya memfasilitasi mereka untuk 

mendapatkan tunjangan tersebut.Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Ngawi, Yusuf Rosyadi saat ditemui mengatakan bahwa posko pengaduan untuk membantu penyelesaian 

perselisihan terkait permasalahan pembayaran THR antara owner dengan karyawan."Sesuai surat edaran 

menteri ketenagakerjaan, perusahaan paling lambat pemberian THR tujuh hari sebelum lebaran. 

Ketentuan pemberian THR sudah diatur. Kita berharap perusahaan memberikan THR sesuai dengan 

ketentuan," terang Yusuf Rosyadi.Lebih lanjut Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Ngawi menjelaskan, posko pengaduan THR telah dibuka sejak 18 April dan akan ditutup pada 

30 April 2022. Setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 13.00 WIB."Posko pengaduan THR 2022 ini 

menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk memfasilitasi agar pekerja mendapat menerima 

haknya yaitu THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.Selain itu, imbuhnya, posko 

pengaduan ini sekaligus untuk menindaklanjuti surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang 

pembayaran THR oleh perusahaan.Yusuf Rosyadi juga menegaskan jika timbul permasalahan atau 

perselisihan pembayaran THR, karyawan bisa menyelesaikan terlebih dahulu dengan pihak pemilik 

perusahaan atau secara bipartit. Apalagi tidak bisa, dapat diselesaikan dengan melapor ke posko 

pengaduan THR.Dia berharap posko pengaduan THR dapat berperan sesuai mekanisme dan ketentuan 

perundang-undangan sehingga karyawan bisa mendapatkan haknya sesuai aturan."Harapannya 
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pembayaran THR berjalan dengan baik. Para pengusaha menjalankan kewajibannya dan pekerja 

mendapatkan haknya sebagaimana sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.Yusuf juga 

menegaskan bagi perusahaan yang melanggar aturan pembayaran THR dapat dikenai sanksi. 
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Title Kriteria Karyawan Tidak Dapat THR 2022, Simak Baik-baik Agar 

Tidak Salah Paham 

Author Rifan Aditya 

Media Suara.com Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/news/2022/04/20/162211/kriteria-karyawan-tidak-dapat-thr-

2022-simak-baik-baik-agar-tidak-salah-paham 

Summary Demikian itu informasi terkait dengan kriteria karyawan tidak dapat THR 2022. Apakah ada 

kriteria karyawan tidak dapat THR 2022? Hari raya Idul Fitri 2022 sebentar lagi tiba dan topik 

yang semakin hangat dibicarakan adalah pencairan THR. Untuk itu, agar tidak terjadi 

kesalahpahaman, silahkan baca kriteria karyawan tidak dapat THR 2022. 

 

 

 

Sumber pendapatan THRTHR yang diberikan kepada karyawan atau pegawai negeri sipil (PNS) yang 

anggarannya diambil dari APBN, antara lain terdiri atas:Gaji pokok Tunjangan keluarga Tunjangan pangan 

Tunjangan umum atau tunjangan jabatan 50 persen tunjangan kinerja, sesuai jabatan, pangkat, peringkat 

jabatan, atau kelas jabatanSementara sumber THR dan gaji ke 13 yang anggarannya diambil dari APBD, 

antara lain terdiri atas:Gaji pokok Tunjangan keluarga Tunjangan pangan Tunjangan jabatan atau 

tunjangan umum Tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah yang 

memberikan penghasilan dengan memperhatikan faktor kapasitas fiskal daerah, sesuai denan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, jabatan, pangkat, peringkat jabatan, dan kelas jabatannya.Demikian itu 

informasi terkait dengan kriteria karyawan tidak dapat THR 2022. Jadi, harap untuk diperhatikan ya, dan 

semoga bermanfaat.Apakah ada kriteria karyawan tidak dapat THR 2022? Hari raya Idul Fitri 2022 

sebentar lagi tiba dan topik yang semakin hangat dibicarakan adalah pencairan THR.Kalau yang selama 

ini Anda ketahui semua karyawan berhak atas THR, ternyata ada karyawan yang bisa saja tidak akan 

mendapatkan THR. Untuk itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman, silahkan baca kriteria karyawan tidak 

dapat THR 2022.Kriteria Karyawan Tidak Dapat THR 2022Aturan terbaru tentang THR 2022 diatur dalam 

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022. Dalam surat edaran tersebut 

dijelaskan bahwa ada dua kriteria karyawan yang berhak dapat THR 2022, yaitu:Pekerja atau buruh yang 

telah bekerja selama 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih. Pekerja atau buruh yang memiliki 

hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pejanjian 

kerja waktu tertentu.Lalu bagaimana dengan pekerja atau buruh harian? Buruh harian, pekerja rumah 
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tangga, pekerja outsourcing, hingga tenaga honorer juga termasuk kelompok karyawan yang dapat 

THR.Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. Selain 

itu, karyawan yang dimutasi ke perusahaan lain dengan perhitungan masa kerja berlanjut dan pada 

perusahaan lama belum mendapatkan THR juga berhak mendapat tunjangan hari raya 

keagamaan.Karyawan PKWTT yang mengalami pemutusan kontrak 30 hari sebelum hari raya keagamaan 

juga berhak dapat THR. Artinya, untuk karyawan yang diputus kontraknya lebih dari 30 hari sebelum hari 

raya keagamaan tidak akan mendapat THR.Selain karyawan swasta, ternyata pemerintah juga memiliki 

kriteria PNS yang tidak dapat THR 2022. Dijelaskan dalam PP 16/2022 , ada jenis karyawan yang masuk 

daftar pengecualian menjadi penerima THR dan gaji ke-13 pada PNS.Mengutip penjelasan dari situs resmi 

Setkab.go.id, pasal 5 PP 16/2022 yang menegaskan bahwa THR dan gaji ke-13 tidak diberikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, dan anggota Polri, apabila mereka:Sedang cuti di luar tanggungan 

negara atau dengan sebutan lain Sedang melaksanakan tugas di luar instansi pemerintah baik di dalam 

negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.Kriteria karyawan tidak dapat THR 2022 di baian akhir PP 

16/2022 dijelaskan ketentuan lebih lanjut terkait teknis pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber 

dari APBN. Peraturan tersebut sesuai dengan peraturan menteri, sebagai penyelenggara urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. Sementara yang bersumber dari APBD, diatur oleh peraturan kepala 

daerah.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWSDi 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 Buka Posko Aduan & Konsultasi Masalah THR, Bisa 

Lewat WhatsApp atau Website 

Author _noname 

Media Tribunstyle.com Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://style.tribunnews.com/2022/04/20/kemnaker-buka-posko-aduan-konsultasi-

masalah-thr-bisa-lewat-whatsapp-atau-website 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan buka posko aduan dan konsultasi masalah THR, bisa lewat 

WhatsApp atau Website. Posko THR ini dapat diakses secara online lewat 

poskothr.kemnaker.go.id. Selain itu, masyarakat juga dapat lapor masalah THR melalui 

WhatsApp di nomor 0811 9521 150 atau 0811 9521 151. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) membuka Posko THR untuk melayani konsultasi atau laporan terkait masalah 

Tunjangan Hari Raya (THR). 1. Ketikkan nomor telepon Posko THR (0811 9521 150 atau 0811 

9521 151) pada menu dial ponsel Anda. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan buka posko aduan dan konsultasi masalah THR, bisa lewat WhatsApp atau 

Website.Dengan datangnya hari raya lebaran, THR menjadi salah satu yang ditunggu para 

pekerja.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuka Posko THR untuk melayani konsultasi 

atau laporan terkait masalah Tunjangan Hari Raya (THR).Posko THR ini dapat diakses secara online lewat 

poskothr.kemnaker.go.id.Selain itu, masyarakat juga dapat lapor masalah THR melalui WhatsApp di 

nomor 0811 9521 150 atau 0811 9521 151.Cara Pengaduan1. Akses laman poskothr.kemnaker.go.id.2. 

Klik "Masuk".3. Buat account "Daftar Sekarang" dalam Siap Kerja.Namun, apabila sudah ada account 

Silahkan Login "Masuk".4. Klik "Pengaduan THR"5. Pilih "Provinsi" dan "Kabupaten/Kota" tempat Sdr/i 

bekerja.6. Pilih Nama Perusahaan Sdr/i bekerja, apabila tidak ada Nama Perusahaan silahkan klik 

"Perusahaan Baru".7. Setelah itu, isi:Jabatan di perusahaanBagianStatus PegawaiPokok 

PermasalahanKeterangan/KronologisBukti-bukti8. Klik "Laporkan".Setelah laporkan Sdr/i akan 

mendapat email balasan dan dapat melihat di "Histori Pengaduan Saya".Cara Konsultasi1. Akses laman 

poskothr.kemnaker.go.id.2. Klik "Masuk".3. Buat account dalam Siap Kerja, apabila sudah ada account 

silahkan Login.4. Klik "Konsultasi THR".5. Pilih Wilayah Perusahaan tempat saudara bekerja (Wilayah 

Barat, Wilayah Tengah, Wilayah Timur).6. Setelah memilih wilayah maka akan muncul kolom chat dan 

Klik kolom chat.7. Kemudian, isi:NamaEmailTelpProvinsiKabupaten/KotaNama Perusahaan8. Setelah 
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mengisi semua data, klik "Mulai Obrolan".Cara Pengaduan via p1. Ketikkan nomor telepon Posko THR 

(0811 9521 150 atau 0811 9521 151) pada menu dial ponsel Anda.2. Setelah itu hubungi nomor tersebut 

menggunakan aplikasi WhatsApp.3. Ketikkan "Halo" pada room chat.4. Tunggu hingga admin Posko THR 

membalas dan menginstruksikan untuk mengisi data berupa nama, NIK, usia, pekerjaan, 

instansi/perusahaan, serta informasi yang dibutuhkan.(Tribunnews.com/Latifah) 

  



 

217 

 

Title Jadwal Pencairan BLT Subsidi Gaji, Ini Tanda-Tanda BSU 

Rp1 Juta Masuk Rekening 

Author Michael Oktavianus 

Media Onews.me Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://onews.me/jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji-ini-tanda-tanda-bsu-rp1-juta-masuk-

rekening-64665.html 

Summary JAKARTA- Jadwal pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta 

menarik untuk diketahui. BLT subsidi gaji Rp1 juta siap disalurkan untuk 8,8 juta pekerja 

dengan total anggaran Rp8,8 triliun. Target penyaluran BLT subsidi gaji Rp1 juta pada bulan 

ini atau sebelum Lebaran. Yang pasti kata Anwar, jika data penerima BLT subsidi gaji sudah 

rampung, maka BLT subsidi gaji Rp1 juta siap disalurkan. 

 

 

 

JAKARTA - Jadwal pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta menarik untuk 

diketahui. BLT subsidi gaji Rp1 juta siap disalurkan untuk 8,8 juta pekerja dengan total anggaran Rp8,8 

triliun.Salah satu syarat penerima BLT subsidi gaji adalah pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta per 

bulan. Saat ini data penerima BLT subsidi gaji masih dimatangkan. "Kalau sudah siap semua, kita segera 

salurkan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi kepada Okezone, 

Jakarta.Target penyaluran BLT subsidi gaji Rp1 juta pada bulan ini atau sebelum Lebaran. Yang pasti kata 

Anwar, jika data penerima BLT subsidi gaji sudah rampung, maka BLT subsidi gaji Rp1 juta siap 

disalurkan."Kalau sudah selesai regulasi dan data calon penerima maka langsung disalurkan," 

katanya.Pihaknya ingin menyalurkan BLT subsidi gaji tepat sasaran. "Cepat, tepat dan tata kelolanya baik 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya," ujarnya. 
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Title Disnaker Kota Bogor Buka Posko Pengaduan THR 2022 Author _noname 

Media Bogor Today Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://bogor-today.com/2022/04/20/disnaker 

Summary TODAY.COM, BOGOR Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor membentuk Pos Komando 

Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayananan Konsultasi Pemberian Tunjangan 

Hari Raya (THR) Tahun 2022 di Kantor Disnaker, Jalan Semeru No 33, Kota Bogor. Kepala 

Disnaker Kota Bogor, Elia Buntang mengatakan, posko itu sebagai antisipasi timbulnya 

keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR bagi karyawan perusahaan. Berdasarkan PP 

36/2021 tentang Pengupahan juncto Permenaker 6/2016 tentang THR Keagamaan Bagi 

Pekerja Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Iapun menjelaskan, THR diberikan 

kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus 

menerus atau lebih. 

 

 

 

TODAY.COM, BOGOR Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor membentuk Pos Komando Satuan Tugas 

(Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayananan Konsultasi Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 

2022 di Kantor Disnaker, Jalan Semeru No 33, Kota Bogor.Berdasarkan PP 36/2021 tentang Pengupahan 

juncto Permenaker 6/2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja Buruh di Perusahaan, pemberian THR 

Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau 

buruh.Kepala Disnaker Kota Bogor, Elia Buntang mengatakan, posko itu sebagai antisipasi timbulnya 

keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR bagi karyawan perusahaan.Iapun menjelaskan, THR 

diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus 

atau lebih. Kemudian pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha 

berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu."Untuk besaran 

THR Keagamaan diberikan bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara 

terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah," kata Elia kepada wartawan, Rabu 
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Title Nekat Cicil THR, Sepuluh Perusahaan Kena Semprot 

Disnakertrans DIY 

Author Galih Priatmojo 

Media Suara.com Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://jogja.suara.com/read/2022/04/20/163630/nekat-cicil-thr-sepuluh-perusahaan-

kena-semprot-disnakertrans-diy 

Summary Sepuluh perusahaan di DIY kena semprot Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(disnakertrans) DIY. Arya menyebutkan, Disnakertrans DIY menyediakan posko aduan secara 

online tahun ini. Pekerja atau buruh dan masyarakat yang ingin mengadukan masalah THR 

mereka bisa membuka aplikasi Sasadhara di laman Disnakertrans DIY. Sebab mereka lalai 

dalam memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada karyawannya untuk Lebaran 2022 ini. 

 

 

 

Sepuluh perusahaan di DIY kena semprot Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans) DIY. Sebab 

mereka lalai dalam memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada karyawannya untuk Lebaran 2022 

ini."Kami mendapatkan sepuluh aduan yang masuk ke sistem online sampai saat ini. Enam aduan sudah 

selesai, sisanya tinggal kita follow up," ujar Kepala Disnaketrans DIY, Arya Nugrahadi saat dikonfirmasi, 

Rabu (20/04/2022).Menurut Arya, dari aduan yang masuk ke Disnakertrans, kebanyakan perusahaan 

nekat membayarkan THR dengan cara dicicil. Padahal sesuai aturan Kementerian Ketenagakerjaan, 

perusahaan harus membayarkan THR secara penuh dan tidak dicicil.Pembayaran THR pun harus 

dilakukan 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Hal tersebut telah diatur melalui 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 ditandatangi 6 April 2022.Namun masih ada perusahaan 

yang memiliki pemahaman THR bisa dicicil hingga dua kali. Karenanya Disnakertrans mencoba memediasi 

perusahaan dan karyawan agar tidak terjadi persoalan tersebut."Mereka ada yang tahunya THR bisa 

dicicil, kan ini tidak boleh," ujarnyaDisnakertrans, lanjut Arya memberikan sanksi bagi perusahaan yang 

melakukan pelanggaran. Sanksi disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan."Ya sanksi nanti sesuai PP ada terkait dengan admnistratif, perizinan, operasional 

dan lain-lain, tapi kita kan nggak pingin sampai ke sana," tandasnya.Arya menyebutkan, Disnakertrans 

DIY menyediakan posko aduan secara online tahun ini. Pekerja atau buruh dan masyarakat yang ingin 

mengadukan masalah THR mereka bisa membuka aplikasi Sasadhara di laman Disnakertrans DIY.Selain 
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itu juga posko-posko aduan luring yang bisa diakses masyarakat. Posko luring tersebar di masing-masing 

kabupaten/kota di DIY.Posko-posko tersebut menyasar sekitar 350 perusahaan di DIY. Disnakertrans 

melakukan sosialiasi dengan mendatangi perusahaan maupun secara luring terkait aturan THR dari 

pemerintah.Deteksi dini juga dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang beberapa tahun terakhir 

mengalami permasalahan pembayaran THR. Hal ini dilakukan agar semua pekeja dan buruh 

mendapatkan hak mereka.Posko aduan di tingkat nasional juga disediakan melalui sistem atau laman 

SiapKerja. Dengan adanya tiga kanal aduan, diharapkan bisa memaksimalkan kebijakan pembayaran THR 

pekerja dan buruh sebelum Lebaran."Untuk THR ini aplikasi online juga kita selenggarakan terintegrasi 

juga dengan kabupaten/kota," jelasnya.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS 
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Title Sepekan Menjelang Hari Raya, Perusahaan di Kota Bogor Harus 

Sudah Cairkan THR 

Author _noname 

Media Tribun News Bogor Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://bogor.tribunnews.com/2022/04/20/sepekan-menjelang-hari-raya-perusahaan-di-

kota-bogor-harus-sudah-cairkan-thr 

Summary Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Tenaga Kerja ( ) Kota Bogor tegaskan 

perusahaan harus memberikan Tunjangan Hari Raya ( ) keagamaan paling lambat sepekan 

sebelum hari raya atau 25 April 2022. "Pembayaran itu paling lambat tanggal 25 April 2022," 

tulis Kepala Kota Bogor, dalam keterangan tertulis kepada TribunnewsBogor.com, Rabu 

(20/4/2022). Meski begitu, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam 

pelaksanaan pembayaran, Kota Bogor membentuk Pos Komando Satuan Tugas 

Ketenagakerjaan Pelayananan Konsultasi Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2022. 

Posko Satgas ini terintegrasi melalui website https://bogorkerja kotabogor.go.id dan 

https://poskothr.kemnaker.go.id. "Tentu kita membuat posko layanan di kantor disnaker 

yang sistemnya terintegrasi dengan website tentunya," tandasnya. 

 

 

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Tenaga Kerja ( ) Kota Bogor tegaskan perusahaan harus 

memberikan Tunjangan Hari Raya ( ) keagamaan paling lambat sepekan sebelum hari raya atau 25 April 

2022.Hal tersebut pun turut didukung dengan telah keluarnya Surat Edaran (SE) Nomor 560/247-HIK per 

tanggal 12 April 2022 yang didalamnya terdapat poin pembayaran keagamaan."Pembayaran itu paling 

lambat tanggal 25 April 2022," tulis Kepala Kota Bogor, dalam keterangan tertulis kepada 

TribunnewsBogor.com, Rabu (20/4/2022).Pembayaran keagaman itu, tambah Elia, merupakan 

kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi kebutuhan buruh atau pekerja dan 

keluarganya dalam merayakan hari raya.Sehingga, hal itu, wajib dipenuhi oleh perusaahan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan.Pemberian itu wajib dilakukan kepada buruh atau pekerja yang sudah bekerja 

satu bulan secara terus menerus."Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang 

pengupahan Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Keagamaan bagi 

pekerja atau buruh di perusahaan merupakan kewajiban bagi perusahaan yang harus dilaksanakan," 

bebernya.Untuk besaran Keagamaan diberikan bagi pekera atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 
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12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah.Sementara bagi pekerja 

atau buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, 

diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitunganLebih lanjut dijelaskan, bagi pekerja atau buruh 

yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung sebagai 

berikut."Pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan 

dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya 

keagamaan," tambahnya.Kemudian pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 

bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa 

kerja."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," katanya.Meski 

begitu, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pembayaran , Kota Bogor 

membentuk Pos Komando Satuan Tugas Ketenagakerjaan Pelayananan Konsultasi Pemberian Tunjangan 

Hari Raya Tahun 2022.Posko Satgas ini terintegrasi melalui website https://bogorkerja kotabogor.go.id 

dan https://poskothr.kemnaker.go.id."Tentu kita membuat posko layanan di kantor disnaker yang 

sistemnya terintegrasi dengan website tentunya," tandasnya 
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Title Fraksi Golkar Surabaya Minta Pengusaha Berikan THR 

Sesuai Ketentuan 

Author Ade Mas Satrio 

Gunawan 

Media Berita Jatim Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/fraksi-golkar-surabaya-minta-pengusaha-

berikan-thr-sesuai-ketentuan 

Summary Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni meminta kepada pengusaha, baik 

besar maupun kecil di Kota Pahlawan untuk memberikan hak karyawan berupa tunjangan 

hari raya (THR) secara penuh, tepat waktu dan sesuai ketentuan. "Atas nama Fraksi Golkar, 

kami meminta seluruh pengusaha di Surabaya memberikan THR secara penuh atau tanpa 

dicicil," kata Thoni sapaan akrabnya di DPRD Surabaya, Rabu (20/4/2022),. Selain itu, 

lanjutnya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya juga harus pro aktif dengan 

membuat posko pengaduan THR bagi karyawan atau pekerja yang belum diberikan haknya 

berupa THR dari perusahaan tempatnya bekerja. Apalagi perputaran bisnis RHU semenjak 

dibuka kembali saat Surabaya masuk PPKM Level 2 sudah cukup bagus. 

 

 

 

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni meminta kepada pengusaha, baik besar maupun 

kecil di Kota Pahlawan untuk memberikan hak karyawan berupa tunjangan hari raya (THR) secara penuh, 

tepat waktu dan sesuai ketentuan."Atas nama Fraksi Golkar, kami meminta seluruh pengusaha di 

Surabaya memberikan THR secara penuh atau tanpa dicicil," kata Thoni sapaan akrabnya di DPRD 

Surabaya, Rabu (20/4/2022),Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan 

M/6/HK.04/IV/2021 yang mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran THR secara penuh, 

atau tanpa dicicil.Menurut Thoni, pemerintah telah memberikan berbagai bentuk dukungan kepada para 

pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19. Bahkan, roda perekonomian sudah mulai bergerak dan 

kegiatan ekonomi Nasional sudah mulai membaik kembali.Sehingga, lanjut dia, untuk kali ini, para 

pengusaha perlu berkomitmen untuk membayarkan THR secara penuh dan tepat waktu kepada para 

pekerja.Selain itu, lanjutnya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya juga harus pro aktif dengan 

membuat posko pengaduan THR bagi karyawan atau pekerja yang belum diberikan haknya berupa THR 

dari perusahaan tempatnya bekerja."Jadi nanti akan tahu pengusaha mana saja yang memberikan THR 

dan tidak. Dengan begitu pemerintah hadir dalam melindungi hak para pekerja," kata Thoni.Selain itu, 
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lanjut dia, untuk sektor rekreasi hiburan umum (RHU) yang selama pandemi tutup, maka tidak membuat 

kewajiban perusahaan memberikan THR kepada karyawannya menjadi gugur. Apalagi perputaran bisnis 

RHU semenjak dibuka kembali saat Surabaya masuk PPKM Level 2 sudah cukup bagus."Bagi karyawan 

yang THR-nya belum diberikan silahkan mengadu ke DPRD Surabaya. Kami juga minta pemkot mencabut 

operasional usaha perusahaan yang tidak memberikan THR," kata dia.Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi 

sebelumnya mengatakan, pemberian THR paling lambat diberikan pada H-7 Hari Raya Idul Fitri. Dia 

berharap pemberian THR tidak lebih dari H-7 Lebaran sesuai dengan aturan pemerintah pusat.Selain itu, 

Disnaker Surabaya juga sudah membuka posko pengaduan THR di lantai 3 Pemkot Surabaya. 
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Title 500 Calon Pekerja Migran Indonesia Se-Jawa Tengah dan DIY 

Dipersiapkan BP2MI Berangkat ke Korea Selatan 

Author _noname 

Media Tribun News Jateng Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://jateng.tribunnews.com/2022/04/20/500-calon-pekerja-migran-indonesia-se-jateng-

dan-diy-dipersiapkan-bp2mi-berangkat-ke-korea-selatan 

Summary Para pesertanya yakni para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) se-Jawa Tengah dan DIY 

yang tengah mengikuti masa persiapan sebelum diberangkatkan dan bekerja ke Korea 

Selatan. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali menyelenggarakan 

preliminary G to G Korea di Hotel Amanda Hills Bandungan, Kabupaten Semarang pada 

Selasa (19/4/2022) siang. Saya nanti bekerja di manufaktur mi ramen," ujarnya ketika 

ditemui Tribunjateng.com. Menurut penuturan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, minat 

masyarakat Indonesia yang hendak bekerja ke Korea Selatan cukup tinggi. Terkait 

terhambatnya proses penempatan selama pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir, 

Benny mengatakan BP2MI telah menargetkan tahun 2022 ini sebagai tahun penempatan, 

mengingat kondisi yang kian kondusif untuk kembali melakukan penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI). 

 

 

 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali menyelenggarakan preliminary G to G 

Korea di Hotel Amanda Hills Bandungan, Kabupaten Semarang pada Selasa (19/4/2022) siang.Para 

pesertanya yakni para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) se-Jawa Tengah dan DIY yang tengah 

mengikuti masa persiapan sebelum diberangkatkan dan bekerja ke Korea Selatan.Kali ini, jumlah peserta 

preliminary tersebut sebanyak 500 orang, terdiri dari 51 CPMI sektor fishing, dan 449 CPMI sektor 

manufaktur.Satu di antara peserta yang mengikuti preliminary G to G Korea tersebut yakni Eko Priyono 

(23).Ia mengaku berniat bekerja di luar negeri untuk mengumpulkan modal usahanya nanti, lantaran 

untuk mengumpulkan uang di kampung halamannya di Kab Karanganyar, menurutnya sangat 

sulit."Dorongan saya karena ekonomi, mumpung masih muda mencari modal ke sana. Saya nanti bekerja 

di manufaktur mi ramen," ujarnya ketika ditemui Tribunjateng.com.Menurut penuturan Kepala BP2MI, 

Benny Rhamdani, minat masyarakat Indonesia yang hendak bekerja ke Korea Selatan cukup tinggi."Tahun 

2022 kita buka pendaftaran, (tercatat orang yang mendaftar) sebanyak 19.993 orang," terangnya.Untuk 
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itu, lanjutnya, negara hadir kepada para pekerja dengan memberikan perlindungan secara penuh.Ia 

meyakinkan masyarakat untuk tidak tergiur dengan iming-iming calo ataupun pihak-pihak yang tidak 

resmi."Ini harus kita propagandakan dan kampanyekan karena masyarakat yang dahulu sering jadi 

korban iming-iming calo padahal tidak resmi, padahal mengandung beberapa risiko.Negara saat ini 

menyiapkan fasilitas yang memudahkan mereka untuk berangkat.Bahkan bekerja ke luar negeri secara 

resmi lebih aman, karena perlindungan negara diberikan utuh," imbuhnya.Benny Rhamdani juga dalam 

sambutannya berpesan kepada para peserta untuk melaporkan oknum-oknum yang berusaha untuk 

menghambat proses keberangkatan CPMI G to G Korea.Dirinya berjanji untuk menempuh tindakan tegas 

untuk oknum-oknum tersebut.Terkait terhambatnya proses penempatan selama pandemi Covid-19 

selama dua tahun terakhir, Benny mengatakan BP2MI telah menargetkan tahun 2022 ini sebagai tahun 

penempatan, mengingat kondisi yang kian kondusif untuk kembali melakukan penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI).Benny menyebutkan bahwa saat ini terdapat 65 negara yang telah membuka 

penempatan bagi PMI."Dalam kondisi normal tidak ada Covid-19, sebanyak 277 ribu peserta.Namun pada 

2022 saat awal Covid-19, peserta menjadi 113. 000 dan 2021 menjadi 72 ribu," sebutnya.Sebagai 

informasi, penempatan PMI ke Korea Selatan merupakan hasil tindak lanjut kerja sama antaraPemerintah 

Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan, berdasarkan MoU antara Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Perburuhan Republik Korea Selatan.Semua pencari 

kerja yang berminat untuk bekerja ke Korea Selatan di bawah Mekanisme Employment Permit System 

(EPS) harus mengikuti model rekruitmen Sistem Poin, yang dilakukan oleh Human Resources 

Development Service of Korea (HRD Korea).Pada tahun 2022 berdasarkan surat HRD Korea tanggal 1 April 

2022 akan dibuka kesempatan Pendaftaran Program G to G ke Korea CBT Sektor Manufaktur dengan 

sistem poin tahun 2022. 
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Title Kota Tangerang Buka Posko THR Lebaran 2022 Author _noname 

Media Tempo.co Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://metro.tempo.co/read/1584160/kota-tangerang-buka-posko-thr-lebaran-2022 

Summary Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) membuka Pos 

Komando Tunjangan Hari Raya atau Posko THR yang beralamat di Kantor Dinas 

Ketenagakerjaan, lantai 2 Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Cikokol, Kota Tangerang. 

 

Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) membuka Pos Komando 

Tunjangan Hari Raya atau Posko THR yang beralamat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan, lantai 2 Jalan 

Perintis Kemerdekaan No. 1, Cikokol, Kota Tangerang. Posko dibuka saban Senin-Jumat, pukul 08.00-

15.00 WIB.Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra mengatakan, pembentukan Posko THR ini 

sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tentang pelaksanaan 

pemberian THR keagamaan tahun 2022."Pembukaan Posko THR ini dua minggu sebelum hari Lebaran 

atau Hari Raya Idul Fitri," kata Ujang di Tangerang Rabu 20 April 2022.Posko akan ditutup pada 29 April 

2022 hari pertama cuti Lebaran. Hadirnya Posko THR ini menurut Ujang sebagai pusat layanan para 

pekerja yang memiliki perselisihan terkait nominal THR ataupun waktu pemberian THR."Bagi yang 

merasa memerlukan mediasi ataupun memerlukan bantuan kami (Disnaker) terkait pemberian ataupun 

nominalnya bisa langsung datang ke kantor kami," kata Ujang.Ujang menyebutkan untuk jumlah ataupun 

pemberian sebenarnya sudah tertuang pada perjanjian kerja sama antara perusahaan dan tenaga 

kerja.Selain membuka Posko THR, Disnaker setiap harinya membuka layanan mediasi bagi para tenaga 

kerja maupun bagi perusahaan yang memiliki perselisihan terkait pemenuhan hak dan kewajiban."Untuk 

layanan mediasi ini kami buka setiap hari sesuai jam kerja. Mau yang memiliki masalah misalnya 

pemutusan hubungan sepihak ataupun konsultasi dipersilakan," kata Ujang. 
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Title Perusahaan Harus Bayar THR Paling Lambat H-7 Author _noname 

Media Harian Momentum Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://harianmomentum.com/read/40552/perusahaan-harus-bayar-thr-paling-lambat-h-7 

Summary Tunjangan hari raya (THR) pekerja harus dibayarkan paling lambat H-7 atau tujuh hari 

sebelum lebaran Idul Fitri 1443 H. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kabupaten Tanggamus, A. Dasmi. Ketentuan itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kemenaker 

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

 

 

 

Tunjangan hari raya (THR) pekerja harus dibayarkan paling lambat H-7 atau tujuh hari sebelum lebaran 

Idul Fitri 1443 H.Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tanggamus, A. 

Dasmi. Ketentuan itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kemenaker M/1/HK.04/IV/2022.Dalam SE tersebut 

diatur tentang pemberian THR selambat-lambatnya H-7 lebaran. Pembayaran THR tidak dicicil atau harus 

dibayarkan penuh, katanya, Rabu (20-4-2022).Lanjut Dasmi, THR diberikan kepada pekerja yang 

mempunyai masa kerja sebulan penuh berturut-turut baik itu untuk PKWT (perjanjian kerja waktu 

tertentu) atau PWTT (Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu).Besaran THR bagi mereka dengan masa kerja 

12 bulan secara terus menerus atau lebih, kata dia, diberikan satu bulan penuh gaji. Tapi yang masa 

kerjanya di bawah masa kerja itu, dihitung sesuai formula.Bagi tenaga kerja harian lepas yang 

mendapatkan upah berdasarkan perjanjian, maka dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima 

selama satu bulan, kemudian juga dihitung masa kerja setahun dan dihitung rata-rata tersebut, jelas 

Dasmi.Dasmi menambahkan, kalau mendapatkan upah itu didasarkan berdasarkan perjanjian kerja atau 

peraturan perusahaan misalnya lebih tinggi dari upah yang ditetapkan maka diikuti dengan 

perusahaan.Masih Kata Dasmi, Disnaker Tanggamus juga telah membuka posko pengaduan yang dimulai 

sejak H-7 dan hingga setelah lebaran.Seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Tanggamus diminta 

mematuhi surat edaran tersebut. "Jika ada laporan maupun keluhan para pekerja akan kami 

tindaklanjuti," tegas Dasmi.Dikatakan, dalam surat edaran itu juga diatur tentang sanksi terhadap 

perusahaan yang tidak membayar THR pekerja atau karyawannya. Sanksinya, mulai dari evaluasi hingga 

pencabutan izin usaha.Masyarakat yang bekerja di perusahan agar bisa melaporkan jika perusahaan 

tempatnya bekerja tidak memberikan THR. 
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Title Bupati Pelalawan Terbitkan SE Pelaksanaan THR 

Keagaaman Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan, Berikut 

Ketentuannya!!! 

Author Լուրեր Հայաստանից 

- News.Am 

Media Riau Editor Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.riaueditor.com/detail/Pemerintahan/bupati-pelalawan-terbitkan-se-

pelaksanaan-thr-keagaaman-bagi-pekerja--buruh-di-perusahaan--berikut-ketentuannya--- 

Summary Bupati Pelalawan Provinsi Riau menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor : 

560/Disnaker/2022/60 tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan tertanggal 18 April 2022 yang 

ditujukan kepasa selurih pimpinan perusahaan di Kabupaten Pelalawan. 

 

 

 

 Bupati Pelalawan Provinsi Riau menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor : 560/Disnaker/2022/60 tentang 

pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja/buruh di 

perusahaan tertanggal 18 April 2022 yang ditujukan kepasa selurih pimpinan perusahaan di Kabupaten 

Pelalawan.Hal ini dibenarkan Tengku Amri Fuad Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disknaker) kepada 

riaueditor.com, Rabu (20/4/2022). Menurutnya, isi Surat Edaran yakni menindaklanjuti surat edaran 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 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 

sebagai berikut:1. THR keagamaan diberikan kepadaa. Pekerja/buruh yang trlah mempunyai masa kerja 

1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebihb. Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan 

pengusaha berdasarkan perjanjian kerja wajtutidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu2. 

Besaran THR keagamaan diberikan sebagai berikut :a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa 

kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.b. Bagi 

pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 

(dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:Masa kerja x 1 (satu) bulan 

upah--------------------------------------------123. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja 

harian lepas, upah 1 (satu) dihitung sebagai berikut:a. 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.b. Pekerja/buruh yang mempunyai 
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masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata - rata upah 

yang diterima tiap bulan selama masa kerja.4. Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan 

satuan hasil maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata - rata 12 (dua belas) bulan terakhir 

sebelum hari raya keagamaan.5. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagaaman dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan 

lebih besar dari nilai THR keagamaan sebagaimana momor 2 diatas maka THR keagamaan yang 

dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan,perjanjian ketja 

bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan6. THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari 

sebelum hari raya keagamaan.Dikatakan Amri Fuad, Dinas tenaga kerja Kabupaten Pelalawan telah 

membuka posko pelayanan pengaduan THR yang menerima laporan tentang masalah pembayaran 

THR.Dinas Tenaga Kerja Pelalawan bersedia memediasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan 

pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disarankan untuk bisa diselesaikan oleh 

kedua belah pihak. Jika permasalahan tidak selesai maka dilimpahkan kebdinas tenaga kerja Provinsi Riau 

karena masalah ini kewenangannya ada dibidang pengawasan Disnaker Propinsi Riau,tutupnya. 
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Title Diperkirakan Ada 23 Juta Kendaraan Pribadi Mudik ke 

Arah Timur 

Author kumparanNEWS 

Media Kumparan Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://kumparan.com/kumparannews/diperkirakan-ada-23-juta-kendaraan-pribadi-mudik-

ke-arah-timur-1xv4ebK3UbW 

Summary "Ini juga untuk mengurai karena kurang lebih ada 23 juta kendaraan pribadi dan 17 juta 

kendaraan roda dua yang akan mengarah ke wilayah timur sehingga tentunya perlu ada 

alternatif-alternatif di samping jalan tol, ada juga jalan arteri jalur selatan yang juga bisa 

digunakan," kata Sigit. 

 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta agar pihak swasta memberikan fleksibilitas bagi 

karyawannya untuk cuti Lebaran. Hal ini agar mereka yang akan mudik memiliki lebih banyak pilihan 

waktu untuk berangkat. "Kita imbau kepada instansi-instansi khususnya instansi swasta untuk bisa 

mengatur waktu cuti bagi perusahaannya karena Kemenaker telah mengeluarkan peraturan untuk bisa 

mengatur cuti secara fleksibel," kata Sigit saat meninjau Stasiun Pasar Senen, Rabu "Sehingga harapan 

kita cuti bisa diberikan jauh-jauh hari misalkan mulai dari H-8. Sehingga semuanya tidak menumpuk di H-

3, H-2, H-1," tambah Sigit. Hal itu, kata Sigit perlu dilakukan untuk mengurai kepadatan di jalur mudik. 

Sebab diperkirakan ada 23 juta kendaraan yang akan mudik ke arah Timur. "Ini juga untuk mengurai 

karena kurang lebih ada 23 juta kendaraan pribadi dan 17 juta kendaraan roda dua yang akan mengarah 

ke wilayah timur sehingga tentunya perlu ada alternatif-alternatif di samping jalan tol, ada juga jalan 

arteri jalur selatan yang juga bisa digunakan," kata Sigit. Selain itu masyarakat juga dapat menggunakan 

tranportasi umum lainnya untuk mudik. Sehingga bisa mengurangi volume kendaraan di jalur mudik. 

"Tentunya jenis-jenis angkutan pun bisa dimanfaatkan sehingga potensi terjadi kemacetan diprediksi 

arus macet di tanggal 28, 29, 30 (April) bisa dihindari dengan melaksanakan kegiatan pulang mudik lebih 

cepat," pungkas Sigit. 
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Title Terima Pengurus PGPP, Ma'ruf Minta Gereja Dukung 

Percepatan Pembangunan Papua 

Author kumparanNEWS 

Media Kumparan Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://kumparan.com/kumparannews/terima-pengurus-pgpp-maruf-minta-gereja-dukung-

percepatan-pembangunan-papua-1xv4NQko6MK 

Summary Hal itu disampaikan Ma'ruf saat menerima kunjungan pengurus Persekutuan Gereja-Gereja 

di Papua (PGGP) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara Jakarta, Rabu "Peran gereja di 

Papua sangat penting dalam menghadapi bagaimana membangun pembangunan yang 

berkelanjutan di Papua, membangun kedamaian, dan kesejahteraan. 

 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta dukungan dari gereja di Papua untuk menyampaikan pemikiran 

konstruktif mereka terkait tujuan pembangunan di Papua. Menurut Ma'ruf, hal itu penting mengingat 

untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan di Papua dapat terwujud dibutuhkan andil dari 

semua pihak. Hal itu disampaikan Ma'ruf saat menerima kunjungan pengurus Persekutuan Gereja-Gereja 

di Papua (PGGP) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara Jakarta, Rabu "Peran gereja di Papua sangat 

penting dalam menghadapi bagaimana membangun pembangunan yang berkelanjutan di Papua, 

membangun kedamaian, dan kesejahteraan. Gereja -gereja mengusulkan berbagai perbaikan di bidang 

pendidikan, kesehatan, di bidang ekonomi juga," ujar Ma'ruf kepada wartawan. "Itu saya kira karena 

memang pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri," sambungnya. Permintaan dukungan kepada gereja, 

kata Ma'ruf, juga agar negara dapat segera menemukan solusi terkait konflik yang terus berkelanjutan di 

wilayah Papua. Ia ingin konflik yang kini masih terjadi di Papua tak menjadi catatan kelam yang diwariskan 

bagi generasi selanjutnya. "Yang penting lagi itu dalam rangka membangun rekonsiliasi, menyatukan. Jadi 

menghilangkan konflik dan ini kita bersepakat bagaimana mencari solusi bahwa kita tidak boleh lagi 

mewariskan konflik yang berkelanjutan. Konflik harus kita atasi, yang kita wariskan adalah pembangunan 

kesejahteraan yang berkelanjutan," ucap Ma'ruf. Karenanya, ia berharap pemerintah bersama persatuan 

gereja di Papua dapat bahu membahu membangun kembali Papua dari segala lini. Termasuk salah 

satunya menyelesaikan konflik berkepanjangan yang terjadi di tanah Papua. "Oleh karena itu, 

pemerintah bersama gereja-gereja ini akan mengusahakan bagaimana konflik yang masih tersisa ini 

sebagai warisan masa lalu, ini akan kita carikan [solusi], kita akhiri dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

Ini poin penting yang saya kira [jadi tujuannya]," kata Ma'ruf. "Kemudian pendidikan, pendidikan dengan 

berbagai masalah yang dihadapi, lalu masalah ekonomi untuk terutama afirmasi terhadap orang asli 

Papua," pungkasnya. Hadir dalam audiensi tersebut Ketua Umum PGGP Papua Pdt. Hiskia Rollo, Ketua 

PGGP Papua Barat Pdt. Sherly Parinussa STH, serta anggota PGGP di antaranya Jhony Banua Rouw, Pdt. 

Simson Aronggear, Pdt. Kornelius Sutriyono, Pdt. Jalahan Sianturi, Pdt. Dr. James Wambrauw, dan Max 

Fredrik Leatemia. Sementara Ma'ruf didampingi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala 

Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar 

Sanusi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan 

Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, M. 

Imam Azis, serta Arif Rahman. 
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Title Jadwal Pencairan BLT Subsidi Gaji, Ini Tanda-Tanda BSU Rp1 Juta 

Masuk Rekening 

Author Tim Okezone 

Media Okezone Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/04/20/320/2582359/jadwal-pencairan-blt-

subsidi-gaji-ini-tanda-tanda-bsu-rp1-juta-masuk-rekening 

Summary Jadwal pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta menarik untuk 

diketahui. Tanda-Tanda BLT Subsidi Gaji Cair. Tanda-Tanda BLT Subsidi Gaji Cair. BLT subsidi 

gaji Rp1 juta siap disalurkan untuk 8,8 juta pekerja dengan total anggaran Rp8,8 triliun. 

 

 

 

Jadwal pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta menarik untuk diketahui. BLT 

subsidi gaji Rp1 juta siap disalurkan untuk 8,8 juta pekerja dengan total anggaran Rp8,8 triliun.Salah satu 

syarat penerima BLT subsidi gaji adalah pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Saat ini data 

penerima BLT subsidi gaji masih dimatangkan."Kalau sudah siap semua, kita segera salurkan," kata 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi kepada Okezone, Jakarta.Target 

penyaluran BLT subsidi gaji Rp1 juta pada bulan ini atau sebelum Lebaran. Yang pasti kata Anwar, jika 

data penerima BLT subsidi gaji sudah rampung, maka BLT subsidi gaji Rp1 juta siap disalurkan."Kalau 

sudah selesai regulasi dan data calon penerima maka langsung disalurkan," katanya.Pihaknya ingin 

menyalurkan BLT subsidi gaji tepat sasaran. "Cepat, tepat dan tata kelolanya baik mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporannya," ujarnya.Pencairan BLT subsidi gaji masih menggunakan data BPJS 

Ketenagakerjaan dan disalurkan ke rekening bank Himbara. Untuk itu, BLT subsidi gaji Rp1 juta akan cair 

ke pemilik 4 rekening ini seperti Bank Mandiri, BTN, BNI dan BRI.Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan 

tengah menyiapkan beberapa hal antara lain merampungkan regulasi teknis BSU, mengajukan dan 

merevisi anggaran bersama Kemenkeu."Serta yang tidak kalah penting adalah mereviu data calon 

penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku 

bank penyalur," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta.Mengecek Status Penerima1. 

Kunjungi website kemnaker.go.id2. Daftar AkunApabila belum memiliki akun, maka Anda harus 

melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang 

akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.3. MasukLogin kedalam akun Anda.4. Lengkapi 

ProfilLengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe 
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lokasi.5. Cek PemberitahuanSetelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi seperti gambar 

berikut.Tanda-Tanda BLT Subsidi Gaji CairTerdaftarAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah 

terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data 

calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Tidak Terdaftar- 

Anda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), 

apabila Anda tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU sesuai dengan Permenaker Nomor 16 

Tahun 2021- Anda juga akan mendapatkan notifikasi yang sama, apabila Anda memenuhi persyaratan 

sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 namun data Anda belum masuk dalam tahapan 

penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan.PenetapanDitetapkanAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan 

sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah.Belum Memenuhi SyaratAnda akan mendapatkan notifikasi 

apabila belum memenuhi syarat.PenyaluranTersalurkan ke Rekening AndaAnda akan mendapatkan 

notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, 

BNI, BTN) Anda.Tersalurkan dan Aktivasi Rekening BaruAnda akan mendapatkan notifikasi apabila dana 

BSU telah tersalurkan ke rekening baru Anda. Rekening baru adalah rekening yang kami buatkan di salah 

satu Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) karena Anda tidak memiliki rekening di Bank tersebut. Anda 

diharapkan segera melakukan aktivasi rekening baru Anda agar dapat mencairkan dana BSU.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.Pencairan BLT subsidi gaji masih menggunakan data BPJS 

Ketenagakerjaan dan disalurkan ke rekening bank Himbara. Untuk itu, BLT subsidi gaji Rp1 juta akan cair 

ke pemilik 4 rekening ini seperti Bank Mandiri, BTN, BNI dan BRI.Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan 

tengah menyiapkan beberapa hal antara lain merampungkan regulasi teknis BSU, mengajukan dan 

merevisi anggaran bersama Kemenkeu."Serta yang tidak kalah penting adalah mereviu data calon 

penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku 

bank penyalur," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta.Mengecek Status Penerima1. 

Kunjungi website kemnaker.go.id2. Daftar AkunApabila belum memiliki akun, maka Anda harus 

melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang 

akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.3. MasukLogin kedalam akun Anda.4. Lengkapi 

ProfilLengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe 

lokasi.5. Cek PemberitahuanSetelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi seperti gambar 

berikut.Tanda-Tanda BLT Subsidi Gaji CairTerdaftarAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah 

terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data 

calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Tidak Terdaftar- 

Anda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), 

apabila Anda tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU sesuai dengan Permenaker Nomor 16 

Tahun 2021- Anda juga akan mendapatkan notifikasi yang sama, apabila Anda memenuhi persyaratan 

sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 namun data Anda belum masuk dalam tahapan 

penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan.PenetapanDitetapkanAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan 

sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah.Belum Memenuhi SyaratAnda akan mendapatkan notifikasi 

apabila belum memenuhi syarat.PenyaluranTersalurkan ke Rekening AndaAnda akan mendapatkan 

notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, 

BNI, BTN) Anda.Tersalurkan dan Aktivasi Rekening BaruAnda akan mendapatkan notifikasi apabila dana 
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BSU telah tersalurkan ke rekening baru Anda. Rekening baru adalah rekening yang kami buatkan di salah 

satu Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) karena Anda tidak memiliki rekening di Bank tersebut. Anda 

diharapkan segera melakukan aktivasi rekening baru Anda agar dapat mencairkan dana BSU.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.Jika mengacu BLT subsidi gaji tahun lalu, ada lima syarat yang harus 

dipenuhi. Berikut 5 syarat penerima BLT subsidi gaji:1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan 

kepemilikan NIK2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 

20213. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah 

dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000 maka persyaratan 

Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas 

hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312 

dibulatkan menjadi Rp4.800.0004. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan 

pemerintah5. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka 

industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi 

data sektoral BPJSTK). 
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Title Dinas Tenaga Kerja Purbalingga Jamin Jatah Cuti Pekerja Author Radar Banyumas 

Media Radar Banyumas Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://radarbanyumas.co.id/dinas-tenaga-kerja-purbalingga-jamin-jatah-cuti-pekerja 

Summary Termasuk pengaturan tata cara cuti bersama yang bisa disepakati juga oleh pekerja atau 

perwakilan pekerja," tutur Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, Bambang 

Widjonarko, kemarin. 

 

 

 

Penetapan hari libur dan cuti bersama telah dilakukan pemerintah. Termasuk cuti bersama untuk 

perusahaan dengan pekerja pabriknya. Penentuan berapa hari libur, bersifat pilihan (Fakultatif). Namun 

jika ditemukan pekerja tetap aktiiftas di pabrik saat masuk cuti bersama, pekerja bersangkutan wajib 

diberikan upah dan tidak mengurangi jatah cuti tahunan."Libur dan cuti bersama hari keagamaan seperti 

Ramadan-Lebaran, sudah ditindaklanjuti oleh Menteri Tenaga Kerja melalui surat edarannya. Termasuk 

pengaturan tata cara cuti bersama yang bisa disepakati juga oleh pekerja atau perwakilan pekerja," tutur 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, Bambang Widjonarko, kemarin.Menurutnya, ketika 

pekerja mengikuti cuti bersama yang sudah diatur SE Menaker RI, maka jatah cuti tahunan berkurang. 

Sebaliknya jika hari cuti bersama tetap masuk kerja, maka tidak mengurangi jatah cuti tahunan, sekaligus 

wajib diberikan upah seperti hari kerja biasa."Kami sudah mensosialisasikan SE Menaker ini ke 

perusahaan. Mereka tetap berkomitmen libur serta jadwal kembali kerja diatur masing-masing," 

tambahnya.Bambang juga mengatakan, belum ada laporan resmi atas perusahaan yang tidak 

menyanggupi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Semua mengatakan sanggup menunaikan 

kewajibannya. "Rata-rata pada H-7 sudah pembagian THR. "Kami melihat tahun sebelumnya, tak ada 

masalah dalam pembagian THR dan semua tahapan ditepati.Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (KSPSI) Purbalingga, Mulyono mengatakan dalam surat edaran itu sudah jelas pengusaha wajib 

memberikan THR. Lalu aturan lainnya yang menyertai dalam SE itu."Kami pada tahun 2021 tidak 

dilibatkan dalam survei penerapan THR ini. Sekaligus pada tahun ini belum ada undangan mengunjungi 

pabrik PMA maupun PMDN," katanya. 
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Title Kota Batu Bentuk Posko Pengaduan, Pembayaran THR 2022 Tak 

Boleh Lagi Dicicil 

Author _noname 

Media Malang Voice Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://malangvoice.com/kota-batu-bentuk-posko-pengaduan-pembayaran-thr-2022-tak-

boleh-lagi-dicicil 

Summary Mekanisme pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan 2022 telah ditentukan 

melalui SE Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022. SE itu mengacu PP Nomor 36 Tahun 2021 

Tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 206 tentang THR Keagamaan. 

Menindaklanjuti regulasi itu, Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso meminta kepada 

perusahaan pemberi kerja agar pembayaran THR diberikan tepat waktu dengan besaran 

penuh. Kabid Tenaga Kerja DPMPTSP-Naker Kota Batu, Supriyanto menuturkan, pihaknya 

akan menyediakan posko pengaduan THR. Posko ini bagi pekerja yang bekerja di Kota Batu. 

 

 

 

Mekanisme pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan 2022 telah ditentukan melalui SE 

Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022.SE itu mengacu PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan 

Permenaker Nomor 6 Tahun 206 tentang THR Keagamaan.Dalam SE tersebut ditegaskan bahwa 

pengusaha wajib membayarkan hak THR para karyawan atau buruh tanpa terkecuali.Menindaklanjuti 

regulasi itu, Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso meminta kepada perusahaan pemberi kerja agar 

pembayaran THR diberikan tepat waktu dengan besaran penuh. Pemberian tunjangan itu dibatasi paling 

lambat sepekan sebelum Lebaran."Kami minta agar pengusaha membayar secara penuh dan tepat 

waktu. Pandemi bukan jadi alasan, karena perekonomian mulai merangkak naik. Pengendalian dan 

penanganan Covid-19 juga sudah optimal," tutur Punjul.Kabid Tenaga Kerja DPMPTSP-Naker Kota Batu, 

Supriyanto menuturkan, pihaknya akan menyediakan posko pengaduan THR. Layanan ini untuk 

menerima aduan, guna melindungi hak pekerja. Posko itu dibuka bersama dengan melibatkan Dewan 

Pengupahan."Silakan lapor ke posko jika tidak menerima THR. Posko ini bagi pekerja yang bekerja di Kota 

Batu. Bisa juga, masyarakat Kota Batu yang bekerja di Kota Malang ataupun Kabupaten Malang," ujar 

dia.Ia menerangkan, THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau 

lebih. Begitu juga dengan, pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau 

perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).Besaran THR yang diberikan juga tergantung masa kerja. Bagi 



 

238 

 

pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, tapi kurang dari 12 bulan, makan 

THR diberikan secara proporsional perhitungan masa kerja."Adapun para pekerja yang memiliki masa 

kerja 12 bulan atau lebih, harus mendapatkan hak THR satu kali gaji bahkan lebih diatasnya. Namun hal 

itu sesuai dengan ketentuan perusahaan masing-masing," jelas Supriyanto.Kemudian, bagi pekerja yang 

upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 

12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Selain itu, bagi perusahaan yang menetapkan besaran 

nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja lebih besar dari upah, maka yang dibayarkan kepada pekerja 

sesuai dengan perjanjian."Pada tahun lalu pembayaran THR boleh dicicil. Namun tahun ini pembayaran 

sudah tak boleh dicicil lagi. Denda 5 persen dari total THR diberikan kepada pemberi kerja jika ada 

keterlambatan. Tanpa menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR pokok," tegas 

Supriyanto 
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Title Login bsu.kemnaker.go.id, Cek Penerima BSU 2022 untuk Dapat 

BLT Gaji Subsidi Rp1 Juta bagi Kategori Ini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094304670/login-bsukemnakergoid-cek-

penerima-bsu-2022-untuk-dapat-blt-gaji-subsidi-rp1-juta-bagi-kategori-ini 

Summary Segera login bsu.kemnaker.go.id, cek penerima BSU 2022, untuk dapat BLT gaji subsidi Rp1 

juta untuk pekerja kategori ini. Untuk bisa mendapatkan BLT gaji subsidi Rp1 juta ini, pekerja 

harus mengetahui bagaimana cara cek penerima BSU 2022 dengan login 

bsu.kemnaker.go.id. Bantuan BSU 2022 akan disalurkan oleh Pemerintah yang nantinya 

diberikan kepada pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau upah di bawah Rp3 juta. 

Sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari Instagram Kemnaker dan website 

bsu.kemnaker.go.id, berikut ini cara cek penerima BSU 2022, untuk dapat BLT gaji subsidi 

Rp1 juta untuk pekerja kategori ini. Cara Cek nama Penerima BSU 2022:. 

 

 

 

Segera login bsu.kemnaker.go.id, cek penerima BSU 2022, untuk dapat BLT gaji subsidi Rp1 juta untuk 

pekerja kategori ini.Bantuan Langsung Tunai atau BLT gaji subsidi atau yang biasa diketahui sebagai 

bantuan BSU 2022 ini akan mulai disalurkan pada April 2022, untuk kategori pekerja yang sudah 

ditentukan.Untuk bisa mendapatkan BLT gaji subsidi Rp1 juta ini, pekerja harus mengetahui bagaimana 

cara cek penerima BSU 2022 dengan login bsu.kemnaker.go.id.Bantuan BSU 2022 akan disalurkan oleh 

Pemerintah yang nantinya diberikan kepada pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau upah di bawah 

Rp3 juta.Penyaluran BSU 2022 dibagikan dalam rangka memberi perlindungan bagi para pekerja atau 

buruh, serta mengakselerasi pemulihan ekonomi di Indonesia.Sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-

Depok.com dari Instagram Kemnaker dan website bsu.kemnaker.go.id, berikut ini cara cek penerima BSU 

2022, untuk dapat BLT gaji subsidi Rp1 juta untuk pekerja kategori ini.Cara Cek nama Penerima BSU 

2022:1. Kunjungi website bsu.kemnaker.go.id. 
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Title Tips Bijak Gunakan THR Biar Gak Cepat Bokek Author _noname 

Media Mata Indonesia Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.minews.id/ramadan/tips-bijak-gunakan-thr-biar-gak-cepat-bokek 

Summary Selain karena mendapat libur, juga karena ada THR bagi para pegawai. Kapan THR 2022 cair?. 

Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau kepada perusahaan untuk memberikan THR 

paling lambat tinuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, yaitu Senin 25 April 2022. Mendapat 

THR kadang membuat kita kalap menggunakannya untuk berbelanja. 

 

 

 

Lebaran adalah momen yang ditunggu. Selain karena mendapat libur, juga karena ada THR bagi para 

pegawai. Kapan THR 2022 cair?Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau kepada perusahaan untuk 

memberikan THR paling lambat tinuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, yaitu Senin 25 April 

2022.Mendapat THR kadang membuat kita kalap menggunakannya untuk berbelanja. Ingat, harus 

digunakan dengan bijak agar tidak habissia-sia. Berikut adalah tips agar THR kamu tidak cepat 

ludes!Dilansir dari laman Bibit, budgeting membantu memilih mana pengeluaran yang penting dan tidak. 

Mulai lah tulis apa aja barang yang diprioritaskan, sisihkanjuga untuk zakat serta sedekah. Ingat, beli yang 

pentingsaja. Jangan lupa catat juga pengeluaran agar tetap on track!Saat budgeting, pisahkan sebagian 

uang THR untukditabung. Tentukan besarannya sendiri, misal 10% atau3%. Sisanya baru gunakan untuk 

belanja.Kendalikan keinginan belanjamu agar ngga boros mengeluarkan uang. Ketika berbelanja, 

bawalah uang secukupnya, dengan begini kamu bisa lebih sabar agar tidak impulsif. Tetap ikuti budgeting 

yang udah kamubuat, ya!Menyiapkan dana darurat terdengar sepele. Namun sebenarnya ini adalah hal 

yang penting.Risiko terkena musibah, kehilangan pekerjaan adalah hal yang tidak bisa diprediksi. Sisihkan 

THR-mu untuk dana darurat agar juka terjadi hal tidak teduga, kamu tidak perlukhawatir.Beberapa tips 

di atas dapat dilakukan untuk mencegahagar THRmu tidak cepat habis dalam sekejap. Kuncinya adalah 

jangan kalap! Semua harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pendapatanmu.Simpan nama, email, dan 

situs web saya di browser ini untuk lain kali saya berkomentar. 
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Title DPRD Bolmong Minta perusahaan Bayar THR tepat waktu Author _noname 

Media Detotabuan Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://detotabuan.com/2022/04/dprd-bolmong-minta-perusahaan-bayar-thr-tepat-waktu 

Summary DETOTABUAN.COM, Bolmong- DPRD kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) meminta 

perusahaan di daerah untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1443 hijriah 

tahun 2022, kepada karyawan dan pekerja dengan tepat waktu. 

 

 

 

DETOTABUAN.COM, Bolmong - DPRD kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) meminta perusahaan 

di daerah untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1443 hijriah tahun 2022, kepada 

karyawan dan pekerja dengan tepat waktu."Saya harap perusahaan tepat waktu bayarkan hak karyawan 

dan pekerja sesuai ketentuan yang berlaku," kata Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani, 

Rabu (20/4/ 2022).Ia mengatakan tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menunda atau tidak 

membayarkan THR karyawan pada tepat waktu. Sebab kondisi ekonomi yang saat ini mulai pulih dan 

membaik setelah Pandemi Covid-19."Ini sudah menjadi kewajiban perusahaan dan telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan," kata Sulhan.Sulhan mendorong pemerintah lewat dinas yang terkait 

dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bolmong untuk membuat posko pengaduan 

pembayaran THR, bagi karyawan yang merasa belum mendapatkan hak pembayaran THR sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku."Kami juga nanti dengan komisi terkait untuk sama - sama mengawasi hal ini," 

ujarnya.Sementara itu, Kadis Disnakertrans Deddy Mokodongan, saat dikonfirmasi mengatakan sesuai 

surat edaran Menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja buruh di 

perusahaan.Kata dia, sesuai dengan ketentuan pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh."Pembayaran THR keagamaan diberikan 

kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau 

lebih," ujar Deddy.Kemudian, Pekerja atau buruh mempunyai ikatan perjanjian kerja dengan pengusaha 

dengan waktu tidak tertentu dan waktu tertentu.Selanjutnya besaran THR yang diberikan. Pertama, bagi 

pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan 

sebesar 1 bulan upah.Kedua, bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja Satu bulan secara 

terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, di berikan secara profesional sesuai dengan perhitungan 

dengan rumus masa kerja/12X1 bulan upah."Pengusaha wajib berikan THR keagamaan paling lambat 

tujuh hari sebelum lebaran," himbau Deddy.Ia pun menambahkan telah membentuk posko Satuan tugas 

untuk mengantisipasi keluhan para pekerja atau buruh."Kami telah buka posko layanan pengaduan 

pekerja atau buruh yang haknya belum diberikan oleh pengusaha," tandas Deddy. 



 

242 

 

Title Bupati Sutan Riska Ingatkan Perusahaan di Dharmasraya Soal 

Pembayaran THR 

Author _noname 

Media Berita Minang Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.beritaminang.com/berita/15501/bupati-sutan-riska-ingatkan-perusahaan-di-

dharmasraya-soal-pembayaran-thr.html 

Summary Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengingatkan perusahaan agar 

membayar tunjangan hari raya (THR) paling lambat H-7 lebaran. Imbaun bupati tersebut 

tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Dharmasraya Nomor 560/107/Transnaker/2022 

tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan. 

 

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengingatkan perusahaan agar membayar tunjangan 

hari raya (THR) paling lambat H-7 lebaran. Imbaun bupati tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) 

Bupati Dharmasraya Nomor 560/107/Transnaker/2022 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan 

bagi pekerja/buruh di perusahaan."Surat edaran sudah kita sampaikan sebagai acuan pembayaran THR 

tahun ini, sebagian sudah kita sampaikan melalui lisan. Secara resmi juga sudah dilakukan dalam berapa 

hari ini ke perusahaan-perusahaan," ujar Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dharmasraya, 

Kandam.Dalam Surat Edaran tersebut disampaikan beberapa poin penting dalam pemberian THR 

pekerja, diantaranya THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri.Bagi 

perusahaan yang tidak memberikan THR kepada pekerja/buruh akan dikenakan sanksi administratif 

hingga sanksi terberat penutupan sementara operasional perusahaan. Namun pihak berharap 

perusahaan membayarkan THR sebelum waktu yang ditentukan.Dijelaskannya, dalam SE tersebut juga 

dirincikka rumusan pemberian THR sesuai dengan masa kerja. Tujuannya, sebagai pedoman bagi masing-

masing perusahaan agar bisa membayar THR sesuai ketentuan.Namun demikian, dalam SE tersebut tidak 

disebutkan bahwa pembayaran THR harus 100 persen atau penuh. Mengingat SE yang diterbitkan 

mengacu pada SE dari Menteri Ketenagakerjaan Nomor:M/1/HK.04/IV/2022 dimana pembayaran THR 

penuh sifatnya imbauan.Artinya, bagi perusahaan yang kondisi keuangan sudah mulai normal, diimbau 

untuk membayar THR pekerja secara penuh dan harus disegerakan karena tentu masyarakat 

membutuhkan hal itu."Tidak ada instruksi resmi yang bisa kita jadikan acuan bayar THR 100 persen, sebab 

itu sebatas imbauan," katanya.Ditambahkannya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SE 

tersebut, Dinas Tenaga Kerja Sumatera Barat mendirikan posko pengaduan dan layanan konsultasi bagi 

pekerja yang dinilai tidak mendapatkan hak sesuai ketentuan."Posko pengaduan hanya dibuka di 

Disnaker Sumatra Barat, untuk daerah tidak ada. Posko pengaduan ini mulai dibuka H-7 Hari Raya Idul 

Fitri 1443 Hijriah, atau batas maksimal pembayaran THR," tukasnya. 
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Title Terima Persekutuan Gereja-Gereja Papua, Sepakat Wariskan 

Pembangunan Kesejahteraan Yang Berkelanjutan 

Author _noname 

Media Nusakini.com Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://nusakini.com/news/terima-persekutuan-gereja-gereja-papua-sepakat-wariskan-

pembangunan-kesejahteraan-yang-berkelanjutan 

Summary Yang kita wariskan adalah pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan", ucap Wakil 

Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin dalam keterangan persnya usai menerima Badan 

Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGPP) di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan 

Medan Merdeka Utara No. 15 Jakarta Pusat, Rabu (20/04/2022). 

 

 

Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Papua yang tertuang dalam 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua. 

Beragam konflik yang masih terjadi di Papua menyebabkan situasi keamanan yang tidak stabil. Untuk itu, 

diperlukan adanya kesepakatan dalam membangun kesejahteraan Papua yang berkelanjutan agar 

implementasi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dapat lebih optimal."Kita bersepakat, 

mencari solusi bahwa kita tidak boleh lagi mewariskan konflik yang berkelanjutan. Yang kita wariskan 

adalah pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan", ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf 

Amin dalam keterangan persnya usai menerima Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Papua 

(PGPP) di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara No. 15 Jakarta Pusat, Rabu 

(20/04/2022).Menurut Wapres, gereja-gereja di Papua memiliki peranan penting dalam pembangunan 

keberlanjutan, khususnya membangun kedamaian dan kesejahteraan yang tidak mungkin hanya 

melibatkan jajaran pemerintahan saja."Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Peran gereja di Papua 

sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan di Papua, membangun kedamaian, dan 

kesejahteraan", ujar Wapres.Maka, Wapres menuturkan bahwa beragam konflik yang masih terjadi di 

Papua akan dikenang sebagai warisan masa lalu yang akan diupayakan bersama oleh pemerintah, 

komunitas gereja di Papua, serta jajaran terkait untuk dapat segera ditemui jalan tengahnya."Pemerintah 

bersama gereja-gereja ini akan mengusahakan bagaimana konflik yang sekarang masih tersisa ini, sebagai 

warisan masa lalu", terang Wapres.Menutup keterangannya, Wapres menekankan pemerintah bekerja 

sama dengan para pihak terkait, khususnya komunitas gereja di Papua akan merumuskan solusi untuk 

mengakhiri beragam konflik yang terjadi di Papua."Kita akan carikan (solusi), kita akhiri (konflik) dalam 

waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian juga pendidikan dengan berbagai masalah yang dihadapi, 

terutama afirmasi terhadap Orang Asli Papua", pungkasnya.Sementara itu, Ketua PGPP Papua Pdt. Hiskia 

Rollo menyebutkan para jajaran pengurus PGPP telah melakukan konferensi untuk menghimpun 

masalah-masalah yang terjadi di Tanah Papua dalam rangka merayakan 167 tahun Hari Pekabaran Injil di 

Tanah Papua, dan mengumpulkannya menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada Wapres pada 

pertemuan kali ini."Bapak Kiai Ma'ruf Amin mengapresiasi hasil-hasil yang kami bawa dalam rekomendasi 

untuk dapat ditindaklanjuti, dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia, dan 

secara khusus bagi kami di Tanah Papua", tutur Pdt. Hiskia.Selanjutnya, Ketua PGPP Papua Barat Pdt. 

Sherly Parinussa menyampaikan PGPP akan terus mendukung pemerintah untuk melakukan percepatan 

pembangunan di Papua Barat dan Papua dan mengedepankan pendekatan humanis melalui kerja sama 
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dengan komunitas-komunitas gereja yang ada di Papua Barat dan Papua."Eksistensi gereja-gereja yang 

ada di Papua Barat sebagai lembaga rohani, akan tetap mengedepankan pendekatan-pendekatan yang 

humanis dan mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk bersama-sama bergandengan tangan 

dengan komunitas gereja-gereja yang ada di Papua Barat untuk melakukan percepatan-percepatan 

pembangunan di Papua Barat", ungkap Pdt. Sherly.Lebih lanjut, Sherly menyadari beragam tantangan 

yang dihadapi dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan Papua, namun PGPP menekankan siap 

bersinergi dengan lembaga keagamaan yang lain untuk mengakhiri beragam konflik yang terjadi di 

Papua."Kita tahu bersama ada banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi untuk membawa 

Papua pada kemajuannya. Kami hadir di sini bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden, bekerja sama 

dengan FKUB dan lembaga-lembaga keumatan yang lain untuk bersinergi mengakhiri berbagai hal yang 

menjadi konflik untuk percepatan pembangunan di Papua", tambahnya.Hadir pada kesempatan tersebut 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pdt. Jhony Banua Rouw, Keuskupan Jayapura Pastor 

Konstantinos Bahang, Ketua III PGPP-B Pdt. Simson Aronggear, Sekretaris PGPP Pdt. Kornelius Sutriyono, 

Bendahara PGPP Jalahan Sianturi, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia 

(PGLII) Pusat Max Fredrik Leatemia, serta Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Se-Kota (PGGS) Jayapura Pdt. 

Dr. James Wambrauw.Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Teten Masduki, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia 

dan Pemerataan Pembangunan, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, 

Muhammad Imam Aziz, serta Arif Rahman. 
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Title Ketua DPD Golkar Sidoarjo Imbau Pengusaha Lakukan 

Pembayaran THR Sebelum H-7 

Author _noname 

Media Kabar Jawa Timur Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kabarjawatimur.com/ketua-dpd-golkar-sidoarjo-imbau-pengusaha-lakukan-

pembayaran-thr-sebelum-h-7 

Summary ) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Adam Rusydi, SP.d mengimbau agar para 

pengusaha di Kabupaten Sidoarjo membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sebelum H-7 

lebaran. Pihaknya juga akan turut memantau agar pekerja di Sidoarjo benar benar 

mendapatkan haknya untuk memperoleh THR. Termasuk akan memonitor posko pengaduan 

THR yang ada di Sidoarjo. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri saat ini sudah membuka posko 

pengaduan pelaksanaan THR. 

 

 

 

) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Adam Rusydi, SP.d mengimbau agar para pengusaha di 

Kabupaten Sidoarjo membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sebelum H-7 lebaran. Imbauan ini 

disampaikan agar para pelaku usaha benar benar menjalankan aturan pemerintah dan para pekerja 

mendapatkan hak haknya."Saya mengimbau agar perusahaan bisa memberikan THR sebelum H-7. THR 

ini sudah menjadi hak pekerja dan sudah diatur oleh pemerintah," kata Adam Rusydi, Rabu 

(20/04/2022).Seperti diketahui THR sudah diatur dalam Surat Edaran Nomor M/6/Hk.04/IV/2021 oleh 

Menaker. Dalam surat edaran tersebut pengusaha diwajibkan untuk membayar THR secara penuh 

kepada pekerjanya sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016."Dalam surat edaran tersebut 

ditegaskan bahwa THR wajib dibayarkan maksimal H-7 lebaran," tambah anggota Komisi E DPRD Jawa 

Timur ini.Pihaknya juga akan turut memantau agar pekerja di Sidoarjo benar benar mendapatkan haknya 

untuk memperoleh THR. Termasuk akan memonitor posko pengaduan THR yang ada di 

Sidoarjo."Pengawasan pembayaran THR ini perlu untuk memastikan jika semua pengusaha sudah 

melaksanakan kewajibannya membayar THR kepada para pekerja," pungkas Bendahara Fraksi Partai 

Golkar DPRD Jawa Timur ini.Di Kabupaten Sidoarjo sendiri saat ini sudah membuka posko pengaduan 

pelaksanaan THR. Posko ini berada di Kantor Disnaker Kabupaten Sidoarjo. Posko tersebut berlokasi di 

kantor Disnaker) Sidoarjo Jalan Raya Jati Nomor 4, Sidoarjo, yang dibuka sejak 1 April lalu.Bupati Sidoarjo 

Achmad Mudlor Ali menyampaikan pekerja yang tidak menerima hak THR nya bisa lapor di posko 
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tersebut. "Terkait sanksi bagi perusahaan tentu akan sesuai dengan regulasi yang berlaku," 

katanya.Adanya posko pengaduan pelaksanaan THR ini bisa menjadi pelindung para pekerja untuk 

mendapatkan haknya.Kabid Hubungan Industrial Disnaker Sidoarjo Anwar Khoifin menyampaikan, 

pihaknya sudah menggelar rapat dengan disnaker provinsi. Hasilnya, daerah diminta segera membuka 

posko aduan.Acuannya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 

tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Jika ada aduan, Disnaker Sidoarjo 

mengklarifikasi dan akan akan memfasilitasi pertemuan kedua pihak, baik karyawan maupun 

perusahaan.Jika benar ada pelanggaran, pihaknya akan melibatkan pengawas ketenagakerjaan 

Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. Karena sanksi bagi perusahaan yang menyalahi ketentuan, sesuai 

aturan menjadi wewenang pengawas ketenagakerjaan provinsi. 
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Title Duh! 40% Pengusaha Terancam Nggak Bisa Bayar THR Penuh Author Ferry Sandi 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220420171346-4-333321/duh-40-pengusaha-

terancam-nggak-bisa-bayar-thr-penuh 

Summary Fakta-fakta itu memberi gambaran akan terulang kembali sekitar 30-40% dari total 

perusahaan ada yang membayar THR dicicil atau membayar THR ngga penuh 100%," katanya 

kepada CNBC Indonesia, Rabu (20/4/22). Pemerintah mengimbau kepada kalangan 

pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya secara 

penuh pada tahun ini, sejalan dengan mulai pulihnya industri di Tanah Air. "Catatan tahun 

lalu itu 50% lebih perusahaan bayar THR dicicil atau dibayar kurang dari 100%, ada yang 

bayar 75%, 50%, ada juga 10%. Bahkan ditemui perusahaan di Tangerang memberi THR 

dalam bentuk sembako seharga Rp 200 ribu. 

 

 

 

Pemerintah mengimbau kepada kalangan pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) 

kepada karyawannya secara penuh pada tahun ini, sejalan dengan mulai pulihnya industri di Tanah Air. 

Kalangan buruh pun meminta pengusaha mengikuti anjuran pemerintah tersebut.Namun, Presiden 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai bahwa masih akan banyak pengusaha 

yang tidak mematuhi aturan tersebut. Hal ini tidak lepas dari kondisi yang terjadi pada tahun 

lalu."Catatan tahun lalu itu 50% lebih perusahaan bayar THR dicicil atau dibayar kurang dari 100%, ada 

yang bayar 75%, 50%, ada juga 10%. Bahkan ditemui perusahaan di Tangerang memberi THR dalam 

bentuk sembako seharga Rp 200 ribu. Fakta-fakta itu memberi gambaran akan terulang kembali sekitar 

30-40% dari total perusahaan ada yang membayar THR dicicil atau membayar THR ngga penuh 100%," 

katanya kepada CNBC Indonesia, Rabu (20/4/22).Perusahaan yang berpotensi menyicil THR karyawannya 

berasal dari beberapa sector tertentu, utamanya mereka yang terkena dampak pandemic Covid-19 

selama dua tahun terakhir ini."Ada sektor pariwisata dan turunannya, maskapai penerbangan, hotel 

bintang 5 babak belur juga, apalagi hotel melati puncak pasti ngga ada THR. Kemudian travel agen. Labour 

intensive kalo ekspor ngga berpengaruh kaya Uniqlo, H&M itu perusahaan yang mampu bayar. Yang 

nggak mampu itu garmen-garmen lokal," sebut Said.Meski sudah dibayangi oleh banyaknya perusahaan 

yang tidak mampu membayar THR, namun pengusaha diharapkan bisa membayar tepat waktu dan tanpa 



 

248 

 

dicicil."THR tahun ini tidak boleh dicicil," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri melalui pesan singkatnya kepada CNBC 

Indonesia, Senin (4/4/2022).Indah mengatakan dalam dua tahun terakhir pemerintah memang 

mengizinkan pengusaha membayar THR karyawan dengan dicicil lantaran pandemi Covid-19. Namun, kali 

ini pembayaran THR harus dilakukan secara penuh."Harus dibayar penuh sesuai aturan dan SE Menaker," 

kata Indah.Adapun dasar hukum pembayaran THR keagamaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah 

(PP) 36/2021 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerja 6/2016 tentang THR 

Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 
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Title FSPMI Sumatra Utara Buka Posko Pengaduan THR Author _noname 

Media Analisa Daily Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Negative 

Link http://analisadaily.com/berita/baca/2022/04/20/1029990/fspmi-sumut-buka-posko-

pengaduan-thr 

Summary Elemen buruh dari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia 

Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumatra Utara) telah mengumumkan resmi membuka 

Posko Pengaduan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Idul Fitri kepada 

seluruh pekerja/ buruh di wilayah Sumatera Utara. 

 

Elemen buruh dari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera 

Utara (DPW FSPMI Sumatra Utara) telah mengumumkan resmi membuka Posko Pengaduan Pembayaran 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Idul Fitri kepada seluruh pekerja/ buruh di wilayah Sumatera 

Utara.Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua FSPMI Sumatra Utara Willy Agus Utomo juga mengimbau 

kepada seluruh perusahaan yang ada di Sumatera Utara dapat patuh sesuai Permenaker 06 Tahun 2016 

tentang THR, ia berharap juga THR kepada buruh diberikan paling lama 1 Minggu Sebelum hari lebaran 

bagi pekerja/buruh yang merayakannya."Kalau bisa sebenarnya dua Minggu sebelum hari raya, tapi 

maksimal kami toleransi sampai seminggu sebelum lebaran, semoga pengusaha di Sumatra Utara patuh," 

kata Willy Agus Utomo didampingi sekretarisnya, Tony Rickson Silalahi, kepada Wartawan di Medan, 

Rabu (20/4).Willy juga mengatakan, Posko Pengaduan ini nantinya akan mengadvokasi para pekerja 

buruh yang mengadukan tidak menerima THR pada batas akhir seminggu sebelum lebaran."Bagi pekerja 

buruh yang belum mendapat THR atau jumlah pemberiannya tidak sesuai aturan Permenaker kita akan 

berikan pembelaan hukum secara gratis," ucap Willy.Sedang untuk kreteria pekerja buruh yang 

menerima THR Willy menyampaikan, buruh yang memiliki massa kerja 1 bulan atau belum setahun juga 

tetap wajib menerima THR."Untuk massa kerja 1 tahun minimal 1 bulan upah, sedangkan untuk 1 bulan 

atau kurang setahun dihitung secara profesional sesuai perturan," tambahnya.Lebih lanjut Willy 

menyampaikan, Posko Pengaduan THR ini juga akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Sumatra 

Utara (Disnaker Sumatra Utara) yang nantinya diharapkan dapat turun ke perusahaan yang dilaporkan 

bermasalah terhadap pembayaran THR."Disnaker Sumatra Utara harus sigap nantinya ketika kita 

melaporkan perusahaan yang belum membayar THR, dengan langsung turun ke perusahaan sesegera 

mungkin, karena lebaran itukan gak bisa ditunda tunda lagi," harap Willy.Willy menegaskan bagi 

perusahan yang membandel terhadap THR selain akan ditempuh peroses hukum, perusahaanya juga 

akan di publikasikan ke publik karena tidak patuhi permenaker THR."Kita akan rilis ke media nantinya 

perusahaan di Sumatra Utara yang tidak membayar THR, semoga semua perusahan patuhi aturannya," 

tegas Willy .Willy menambahkan, posko ini akan di buka sampai 1 bulan kedepan, walau sesudah habis 

lebaran tetap akan dilakukan advokasi THR, adapun alamat posko pengaduan ini bisa langsung datang ke 

Jalan Raya Medan-Tanjungmorawa KM 13, 1 Gang Dwi Warna No 1, Desa Bangun Sari Kecamatan 

Tanjungmorawa Kabupaten Deliserdang Kode pos 20362."Buruh yang mengadu bisa langsung datang ke 

posko kami, atau bagi kabupaten kota yang jauh bisa disurati ke alamat itu atau hubungi Call Center 

Pengaduan kami di HP. O823-6188-8356 dan 0812-6946-9818, kita akan lakukan pembelaan secara 

maksimal," tutupnya. 
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Title Pengusaha Pastikan Berikan THR Sesuai Aturan Pemerintah Author _noname 

Media Kompas.id Reporter  

Date 20 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.kompas.id/baca/metro/2022/04/20/pengusaha-pastikan-berikan-thr-sesuai-

aturan-pemerintah 

Summary Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten Edy Mursalim menyebutkan, THR harus 

diberikan kepada pekerja sesuai ketentuan pemerintah. Asosiasi pengusaha memastikan 

anggotanya memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada pekerja sesuai ketentuan 

pemerintah. Sampai kini belum ada anggota yang melaporkan kendala memberikan THR. 

Pemberian THR mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

 

Asosiasi pengusaha memastikan anggotanya memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada pekerja 

sesuai ketentuan pemerintah. Sampai kini belum ada anggota yang melaporkan kendala memberikan 

THR.Pemberian THR mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022 

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

Perusahaan. Pemberian THR oleh perusahaan secara penuh dan paling lambat tujuh hari sebelum Idul 

Fitri.Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten Edy Mursalim menyebutkan, THR harus 

diberikan kepada pekerja sesuai ketentuan pemerintah. Karena itu, pengusaha sejak jauh-jauh hari harus 

menyiapkan dana untuk THR."Apindo berharap tidak ada lagi pengusaha yang tidak bisa bayar THR untuk 

karyawannya. THR pasti ada setiap tahun sehingga perusahaan harus sudah menabung untuk 

kepentingan THR karyawan," tuturnya pada Rabu (20/4/2022).Apindo Banten belum menerima laporan 

dari anggotnya yang terkendala memberikan THR kepada pekerja/buruh.Kamar Dagang dan Industri 

Indonesia (Kadin) DKI Jakarta juga mengimbau anggotanya untuk memberikan THR sesuai surat edaran 

menteri. Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, anggotanya akan memberikan THR hingga 

batas waktu maksimal tujuh hari sebelum Idul Fitri."Sesuai peraturan pemerintah. Alhamdulillah sejauh 

ini belum ada laporan anggota yang terkendala memberikan THR," ucapnya.PengaduanSejalan dengan 

surat edaran menteri, pemerintah daerah sudah membuka posko pengaduan untuk menangani masalah 

terkait THR. Pekerja diminta melaporkan jika ada pelanggaran.Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang 

membuka posko pengaduan di kantornya setiap Senin-Jumat mulai pukul 08.00-15.00. Posko menjadi 

pusat layanan pekerja yang mengalami perselisihan nominal atau waktu pemberian THR."Kebanyakan 

pengaduan yang masuk terkait nominal dan waktu pemberian THR. Tahun kemarin dominan aduan 

besaran cicilan THR," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Ujang Hendra.Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Tangerang mengimbau pekerja untuk mengadukan jika ada masalah pemberian 

THR sehingga bisa dimediasi atau ditemukan jalan keluarnya.Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

(SPSI) Kota Tangerang Hardiansyah menuturkan, sulit mendeteksi pekerja yang punya masalah THR, 

khususnya di perusahaan yang tidak mempunyai serikat pekerja lantaran mereka jarang mengadukan 

masalah THR. Sebaliknya, jarang ada masalah THR di perusahaan yang punya serikat pekerja."Setiap 

tahun kami tetap advokasi karyawan atau perusahaan supaya bertanggung jawab sebagaimana 

ketentuan UU Ketenagakerjaan," katanya. 
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