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No Date News Title

Page Sentiment Media

Summary

1. 23 Disnaker
5
April Surati 4.000
2022 Perusahaan

Neutral

Tribun
Kaltim

. Disnaker Surati 4.000 Perusahaan. Nurka saat ditemui
TnbunKalimantan Timur.co mengatakan pihaknya telah
menyurati 4.000 perusahaan di Balikpapan. K Kegiatan
Usaha Dibekukan Jika Langgar Ketentuan THR.
BALIKPAPAN, TRIBUN.

2. 23 Pastikan
April Pekerja
2022 Terima THR

1

Neutral

Rakyat
Sumbar

Pastikan Pekerja Terima THR. Pastikan Pekerja Terima
THR. DINAS Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota
Payakumbuh bentuk tim melakukan monitoring ke
perusahaan atau badan usaha yang ada di daerah
tersebut, memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya
(THR) 2022 berjalan sesuai dengan aturan. DINAS Tenaga
Kerja Dan Perindustrian Kota Payakumbuh bentuk tim
melakukan monitoring ke perusahaan atau badan usaha
yang ada di daerah tersebut, memastikan pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 berjalan sesuai dengan
aturan.

3. 23 Pelaku Usaha 5
April Diimbau
2022 Bayar THR
Sesuai
Ketentuan

Positive

Republika Pelaku Usaha Diimbau Bayar THRSesuai Ketentuan.
SURABAYA Kamar dagang dan industri (Kadin) Surabaya
me- ngirimkan surat imbauan kepada pelaku industri dan
perdagangan di Kota Pahlawan untuk membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan pemerintah. Ketua Kadin Surabaya, M
Ali Affandi, mengatakan, pembayaran THR itu sebagai
bagian ketaatan pada aturan pemerintah, dan diharapkan bisa semakin mempererat suasana
kekeluargaan di lingkungan perusahaan yang bisa
berujung pada peningkatan produktivitas pekeija. "Kadin
mengimbau teman-teman untuk membayarkan THR
sesuai ketentuan.

4. 23 Pemkot Batu 5
April Buka Posko
2022 Pengaduan
THR Pekerja

Negative Duta
Pemkot Batu Buka Posko Pengaduan THR Pekerja. BATUMasyarakat Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) telah
dibuka Pemerintah Kota Batu guna mengantisipasi
pekerja yang tidak menerima THR pada hari raya Idul
Fitri 1443 Hijriyah ini. Seiring hal ini, keberadaan posko
pengaduan terse- but bisa dimanfaatkan para pekerja di
Kota Batu untuk mengadukan nasib- nya, apabila tidak
menerima THR. Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso
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mendukung implementasi kebijakan itu, dengan
membuka posko pengaduan.
5. 23 Selain Bayar 3
April THR,
2022 Perusahaan
Diminta Beri
Perlidungan
JAMSOSTEK
Kepada
Pekerja

Neutral

Suara Ntb Selain Bayar THR, Perusahaan Diminta Beri Perlindungan
JAMSOSTEK kepada Pekerja. Selain wajib membayar THR
secara penuh, sesuai ketentuan, saya berharap
perusahaan juga berkomitmen memberikan
perlindungan sosial berupa Jamsostek kepada semua
pekerjanya, ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat I Gede Putu
Aryadi, S.Sos, MH saat memberikan sambutan pada buka
puasa bersama dan Dialog Ketenagakerjaan dalam
Rangka Memberikan Perlindungan Pekerja/Buruh untuk
Mewujudkan Silaturrahmi Menuju Industrial Peace di
Hotel Grand Madani, Kamis (21/4). DIALOG- Dialog
Ketenagakerjaan dalam Rangka Memberikan
Perlindungan Pekerja/Buruh untuk Mewujudkan
Silaturrahmi Menuju Industrial Peace. Pekerja yang masa
kerjanya 12 bulan atau lebih akan mendapat THR
sebesar satu kali gaji.

6. 23 Ke Singapura 1
April Tak Perlu Tes
2022 Antigen

Neutral

Tribun
Batam

Ke Singapura Tak Perlu Tes Antigen. Ke Singapura.
Kebljakan mi merupakan bagian darl 12 poln
pelonggaran besar-besaran yang dllakukan negara
tetangga tersebut yang dluinumkan Kemente rian
Kesehatan (MOH) Singapura, Jumat (22/4) kemarln. Ini
akan memakan waktu dan saya meminta kesabaran dan
pengertlan darl semua warga Singapura dan wlsatawan.

7. 24 Siap Kawal
April Jika Ada
2022 Laporan

2

Positive

Tribun
Jambi

. Siap Kawal Jika Ada Laporan. Jika ada laporan dari
masyarakat. Akan kita kawal itu Jika ada laporan dari
masyarakat, kata Suprlyanto. Komisi IV Hearing dengan
Disnakertrans Bahas Pemberian THR.

8. 25 Tegakkan
1
April Aturan
2022 Pembayaran
THR

Positive

Tabloid
Kontan

Tegakkan Aturan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri,
tuntutan para pekerja agar perusahaan segera
membayar tunjangan hari raya (THR) makin menguat.
Tuntutan ini sejalan dengan kebijakan Menteri
Ketenagakerjaan yang mewajibkan seluruh perusahaan
membayar THR tanpa dicicil. Bagaimana kesiapan
pengusaha membayar THR?

9. 25 Apindo dan
April Pemkab
2022 Bogor
Ingatkan

Neutral

Inilah
Bogor

. Apindo dan Pemkab Bogor. INILAH, Bogor- Pemkab
Bogor dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Kabupat- en Bogor mengingatkan para pengusaha akan
kewajiban- nya membayar tunjangan hari raya (THR)
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3

Pembayaran
THR

1443 Hijriyah. Ketua DPI< Apindo Kabupaten Bogor
Alexander Frans mengimbau jajarannya agar
pembayaran THR sesuai Permenaker nomor 6 Tahun
2016. Bupati Bogor Ade Yasin sudah mengedarkan surat
ke pengusaha untuk membayar THR kepada karyawanya.

10. 25 Mayday,
8
April Pekerja dan
2022 Pengusaha
Harus
Bersinergi

Positive

11. 25 Disnaker
April Buka Posko
2022 Pengaduan
THR

5

Negative Tangsel Pos . Disnaker Buka Posko Pengaduan THR. Untuk pelaporan
dan konsultasi secara online, pekerja dapat mengadukan
melalui portal https: / /bit.ly/PoskoTHR2022 atau bisa
melalui portal Kemnaker RI di HYPERLINK
"https://Poskothr.kemnaker.go.id"
https://Poskothr.kemnaker.go.id," papar Kepala
Disnaker KabupatenTangerang, Rudi Hartono.
TANGERANG-DinasTenaga Kerja (Disnaker)
KabupatenTangerang telah membentuk posko
pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun
2022. Kabid Hubungan Industrial dan Pengendalian
Ketenagakerjaan Pada Disnaker Kabupaten Tangerang,
Sapta Laelani menambahkan, bagi pekerja yang
mengalami permasalahan dalam pencairan THR,
pihaknya akan siap melakukan mediasi kepada pemberi
kerja ataupun perusahaan.

12. 25 Ribuan
April Aduan THR
2022 Masuk ke
Kantor
Kemenaker

18

Neutral

13. 25 Ombudsman 12
April RI Dorong
2022 Masyarakat
Berani Lapor
Masalah THR

Harian
Bhirawa

Mayday, Pekerja dan Pengusaha Harus Bersinergi. Dalam
memperingati Hari Buruh Internasional atau dikenal
Mayday pada 1 Mei 2022. Center000. Pemprov, Bhirawa.

Media
Ribuan Aduan THR Masuk ke Kantor Kemenaker. .
Indonesia ANTARA/YUSUF NUGROHO. PEMBAGIAN UANG THR:
Pekerja menghitung uang tunjangan hari raya (THR) yang
diterima mereka di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (19/4).
Membaiknya kondisi perekonomian tak memberi celah
bagi perusahaan untuk mangkir dari kewajiban
membayar penuh THR kepada karyawannya.

Negative Neraca

. Ombudsman RI Dorong Masyarakat Berani Lapor
Masalah THR. Jakarta- Ombudsman RI mendorong
masyarakat untuk berani melapor apabila mengalami
masalah-masalah seputar penerimaan tunjangan hari
raya (THR), seperti tidak menerima THR dari perusahaan
tempatnya bekerja atau nominal THR yang diterima tidak
sesuai dengan ketentuan. NERACA. "Ini adalah tantang di
masyarakat agar berani melapor pada posko-posko THR,
yang disediakan oleh Pemerintah dalam hal ini
Kementerian Ketenagakerjaan RI, karena itu terkait
4

dengan hak yang melekat pada pekerja dan harus
diberikan oleh perusahaan.
14. 25 Perkebunan 1
April Diminta
2022 Segera Bayar
THR

Neutral

Radar
Sampit

Perkebunan Dimintasegera Bayar THR. "Saya selaku
ketua GPPI selalu mengimbau kepada semua pimpinan
PBS untuk segera melaksanakan pembayaran THR bagi
yang belum melaksanakan, kata Ketua Gabungan
Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kotim Siswanto,
Minggu (24/4). SAMPIT- Perusahaan besar swasta (PBS)
perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin
Timur (Kotim) dan lintas kabupaten, diminta segera
memenuhi kewajiban untuk pembayaran tunjangan hari
raya (THR) pada pekerjanya. Dia menegaskan,
perusahaan wajib membayar THR keagamaan bagi para
pekerja.

15. 25 Kemnaker
8
April Terima 2.114
2022 Laporan
Terkait THR

Neutral

Jawa Pos

. Kemenaker Terima 2.114 Laporan Terkait THR.
Sementara itu, Posko THR Keagamaan Tahun 2022
Kemenaker telah menerima 2.114 laporan terkait THR
selama periode 8-20 April 2022. Ombudsman Awasi
Tindak Lanjut Pengaduan Pekerja. JAKARTA- Sesuai
ketentuan, hari ini (25/4) merupakan deadline
pembayaran tunjangan hari raya (THR).

16. 25 DIsnakertrans 8
April Buka Posko
2022 Pengaduan
THR

Negative Radar
Sampit

. 24320512700Disnakertrans Buka Posko Pengaduan
THR. Disnakertrans Buka Posko Pengaduan THR.
47104308677275LAYANAN PUBLIK: Posko Pengaduan
THR di Kantor Disnakertrans Kotim, Jalan Jenderal
Sudirman nomor 9 Sampit. LAYANAN PUBLIK: Posko
Pengaduan THR di Kantor Disnakertrans Kotim, Jalan
Jenderal Sudirman nomor 9 Sampit.

17. 25 Minta
11
April Pekerja
2022 Laporkan
Kendala THR

Negative Radar
Sampit

. Minta Pekerja Laporkan Kendala THR. Pekerja juga bisa
melapor ke ORI jika Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) tidak menindaklanjuti pengaduan terkait
THR. JAKARTA- Ombudsman Repebulik Indonesia (ORI)
meminta pekerja dan masyarakat untuk melaporkan
kendala yang dihadapi terkait penerimaan tunjangan
hari raya (THR) 2022. Apalagi menjelang deadline
pemberian THR terakhir hari ini (25/4).

18. 25 Bisnis Sudah 20
April Bangkit, eh,
2022 THR Masih
Sulit

Negative Tabloid
Kontan

. Bisnis Sudah Bangkit,eh, THR Masih Sulit. Pemerintah
mewajibkan perusahaan memba-yar tunjangan hari raya
(THR) tanpa dicicil. L. Apor Mas Wali, kata Pak Jokowi
THR ga boleh dicicil ya. Sementara Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah (Jawa Tengah) mencatat sudah ada 22
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aduan tentang THR yang masuk ke Posko THR Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah.
19. 25 Perusahaan 18
April Tak Bayar
2022 THR Akan
Disanksi

Negative Tabloid
Kontan

Guna mempertegas kewajiban pembayaran THR
tersebut, Menteri Tenaga Kerja (Mena- ker) Ida Fauziyah
juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE)
No.M/l/HK.04/IV/2022 tertanggal 6 April 2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
24301456503670Kementerian Ketenagakerjaan
mewajibkan se-luruh pelaku usaha untuk membayar
tunjang-an hari raya (THR) paling lambat H-7 Lebaran.
Pemerintah tidak lagi memberi keringananpembayaran
THR karena aktivitas bisnis dinilaisudah normal. Jika ada
perusahaan yang ke-dapatan tidak membayar THR bakal
dikenaisanksi.

20. 25 Jangan
April Langsung
2022 Hukum
Pengusaha

Neutral

Tabloid
Kontan

Jangan LangsungHukum Pengusaha. Untuk mengetahui
gambaran terkini mengenai hal itu, Ketua Bidang
Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo), Anton Supit, memaparkannya
kepada wartawan Tabloid KONTAN, Andy Dwijayanto,
Rabu (20/4). ANTON: Jangan kita menge- neralisir bahwa
semua perusahaan bisa membayar, kalau perusahaan
besar memang itu masih cukup mampu. . Anton Supit,
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo.

21. 25 Hari Ini Batas 1
April Akhir
2022 Pembayaran
THR

Neutral

Kaltim Post . Hari Ini, Batas Akhir Pembayaran THR. JAKARTA- Sesuai
ketentuan, hari ini (25/4) merupakan deadline
pembayaran tunjangan hari raya (THR). Baca HARI
INL.HalU. . . HARI INI. Ombudsman Awasi Aduan Pekerja,
Kemenaker Terima 2.114 Laporan.

22. 25 HARI INI
7
April PANTAU
2022 PENCAIRAN
AKHIR THR

Neutral

Radar
Malang

19

Dia berharap setidaknya sekitar 1.000 perusahaan lain
bisa mencairkan THR pada hari ini. Dia berharap
setidaknya sekitar 1.000 perusahaan lain bisa
mencairkan THR pada hari ini. Mulai hari ini, mereka juga
melakukan pemantauan ke ribuan perusahaan tersebut.
Mulai hari ini, mereka juga melakukan pemantauan ke
ribuan perusahaan tersebut.
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Title

Pastikan Pekerja Terima THR

Media

Rakyat Sumbar

Reporter

Date

23 April 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0423/RAKYAT_SUMBAR1/Pastikan%20Pekerja%20Terima%20THR=1=1=2.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0423/RAKYAT_SUMBAR1/Pastikan%20Pekerja%20Terima%20THR=2=1=1.jpg

Neutral

Summary Pastikan Pekerja Terima THR. Pastikan Pekerja Terima THR. DINAS Tenaga Kerja Dan
Perindustrian Kota Payakumbuh bentuk tim melakukan monitoring ke perusahaan atau badan
usaha yang ada di daerah tersebut, memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2022
berjalan sesuai dengan aturan. DINAS Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Payakumbuh
bentuk tim melakukan monitoring ke perusahaan atau badan usaha yang ada di daerah
tersebut, memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 berjalan sesuai dengan
aturan.

7
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Title

Disnaker Surati 4.000 Perusahaan

Media

Tribun Kaltim

Reporter

Date

23 April 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0423/TRIBUN_KALTIM1/Disnaker%20Surati%204.000%20Perusahaan=1=5=1.jpg

Neutral

Summary . Disnaker Surati 4.000 Perusahaan. Nurka saat ditemui TnbunKalimantan Timur.co
mengatakan pihaknya telah menyurati 4.000 perusahaan di Balikpapan. K Kegiatan Usaha
Dibekukan Jika Langgar Ketentuan THR. BALIKPAPAN, TRIBUN.

9

Title

Pelaku Usaha Diimbau Bayar THR Sesuai Ketentuan

Media Republika

Reporter

Date

23 April 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0423/REPUBLIKA1/Pelaku%20Usaha%20Diimbau%20Bayar%20THR%20Sesuai%20Ketentuan%20
=1=5=5.jpg

Positive

Summar Pelaku Usaha Diimbau Bayar THRSesuai Ketentuan. SURABAYA Kamar dagang dan industri
y
(Kadin) Surabaya me- ngirimkan surat imbauan kepada pelaku industri dan perdagangan di Kota
Pahlawan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan pemerintah. Ketua Kadin Surabaya, M Ali Affandi, mengatakan, pembayaran THR itu
sebagai bagian ketaatan pada aturan pemerintah, dan di- harapkan bisa semakin mempererat
suasana kekeluargaan di lingkungan perusahaan yang bisa berujung pada peningkatan
produktivitas pekeija. "Kadin mengimbau teman-teman untuk membayarkan THR sesuai
ketentuan.
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Title

Pemkot Batu Buka Posko Pengaduan THR Pekerja

Media Duta Masyarakat

Reporter

Date

23 April 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0423/DUTA_MASYARAKAT1/Pemkot%20Batu%20Buka%20Posko%20Pengaduan%20THR%20Peke
rja%20=1=5=1.jpg

Negative

Summa Pemkot Batu Buka Posko Pengaduan THR Pekerja. BATU- Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya
ry
(THR) telah dibuka Pemerintah Kota Batu guna mengantisipasi pekerja yang tidak menerima THR
pada hari raya Idul Fitri 1443 Hijriyah ini. Seiring hal ini, keberadaan posko pengaduan terse- but
bisa dimanfaatkan para pekerja di Kota Batu untuk mengadukan nasib- nya, apabila tidak
menerima THR. Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso mendukung implementasi kebijakan itu,
dengan membuka posko pengaduan.
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Title Selain Bayar THR, Perusahaan Diminta Beri Perlidungan JAMSOSTEK Kepada Pekerja
Medi Suara Ntb
a

Reporter

Date 23 April 2022

Tone

Page 3

PR Value

Link

Neutral

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0423/SUARA_NTB1/Selain%20Bayar%20THR,%20Perusahaan%20Diminta%20Beri%20Perlidungan
%20JAMSOSTEK%20Kepada%20Pekerja=1=3=1.jpg

Sum Selain Bayar THR, Perusahaan Diminta Beri Perlindungan JAMSOSTEK kepada Pekerja. Selain wajib
mary membayar THR secara penuh, sesuai ketentuan, saya berharap perusahaan juga berkomitmen
memberikan perlindungan sosial berupa Jamsostek kepada semua pekerjanya, ujar Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH saat
memberikan sambutan pada buka puasa bersama dan Dialog Ketenagakerjaan dalam Rangka
Memberikan Perlindungan Pekerja/Buruh untuk Mewujudkan Silaturrahmi Menuju Industrial
Peace di Hotel Grand Madani, Kamis (21/4). DIALOG- Dialog Ketenagakerjaan dalam Rangka
Memberikan Perlindungan Pekerja/Buruh untuk Mewujudkan Silaturrahmi Menuju Industrial
Peace. Pekerja yang masa kerjanya 12 bulan atau lebih akan mendapat THR sebesar satu kali gaji.
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Title

Ke Singapura Tak Perlu Tes Antigen

Media

Tribun Batam

Reporter

Date

23 April 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0423/TRIBUN_BATAM1/Ke%20Singapura%20Tak%20Perlu%20Tes%20Antigen=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0423/TRIBUN_BATAM1/Ke%20Singapura%20Tak%20Perlu%20Tes%20Antigen=2=1=1.jpg

Neutral

Summary Ke Singapura Tak Perlu Tes Antigen. Ke Singapura. Kebljakan mi merupakan bagian darl 12 poln
pelonggaran besar-besaran yang dllakukan negara tetangga tersebut yang dluinumkan
Kemente rian Kesehatan (MOH) Singapura, Jumat (22/4) kemarln. Ini akan memakan waktu
dan saya meminta kesabaran dan pengertlan darl semua warga Singapura dan wlsa- tawan.
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Title

Siap Kawal Jika Ada Laporan

Media

Tribun Jambi

Reporter

Date

24 April 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0424/TRIBUN_JAMBI1/Siap%20Kawal%20Jika%20Ada%20Laporan=1=2=1.jpg

Positive

Summary . Siap Kawal Jika Ada Laporan. Jika ada laporan dari masyarakat. Akan kita kawal itu Jika ada
laporan dari masyarakat, kata Suprlyanto. Komisi IV Hearing dengan Disnakertrans Bahas
Pemberian THR.
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Title

Disnaker Buka Posko Pengaduan THR

Media

Tangsel Pos

Reporter

Date

25 April 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0425/TANGSEL_POS1/Disnaker%20Buka%20Posko%20Pengaduan%20THR=1=5=1.jpg

Negative

Summary . Disnaker Buka Posko Pengaduan THR. Untuk pelaporan dan konsultasi secara online, pekerja
dapat mengadukan melalui portal https: / /bit.ly/PoskoTHR2022 atau bisa melalui portal
Kemnaker
RI
di
HYPERLINK
"https://Poskothr.kemnaker.go.id"
https://Poskothr.kemnaker.go.id," papar Kepala Disnaker KabupatenTangerang, Rudi Hartono.
TANGERANG-DinasTenaga Kerja (Disnaker) KabupatenTangerang telah membentuk posko
pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2022. Kabid Hubungan Industrial dan
Pengendalian Ketenagakerjaan Pada Disnaker Kabupaten Tangerang, Sapta Laelani
menambahkan, bagi pekerja yang mengalami permasalahan dalam pencairan THR, pihaknya
akan siap melakukan mediasi kepada pemberi kerja ataupun perusahaan.
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Title

Ribuan Aduan THR Masuk ke Kantor Kemenaker

Media Media Indonesia

Reporter

Date

25 April 2022

Tone

Page

18

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0425/MEDIA_INDONESIA1/Ribuan%20Aduan%20THR%20Masuk%20ke%20Kantor%20Kemenake
r=1=18=1.jpg

Neutral

Summa Ribuan Aduan THR Masuk ke Kantor Kemenaker. . ANTARA/YUSUF NUGROHO. PEMBAGIAN
ry
UANG THR: Pekerja menghitung uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima mereka di Kudus,
Jawa Tengah, Selasa (19/4). Membaiknya kondisi perekonomian tak memberi celah bagi
perusahaan untuk mangkir dari kewajiban membayar penuh THR kepada karyawannya.
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Title

Tegakkan Aturan Pembayaran THR

Media

Tabloid Kontan

Reporter

Date

25 April 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0425/TABLOID_KONTAN1/Tegakkan%20Aturan%20Pembayaran%20THR=1=1=1.jpg

Positive

Summary Tegakkan Aturan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, tuntutan para pekerja agar perusahaan segera
membayar tunjangan hari raya (THR) makin menguat. Tuntutan ini sejalan dengan kebijakan
Menteri Ketenagakerjaan yang mewajibkan seluruh perusahaan membayar THR tanpa dicicil.
Bagaimana kesiapan pengusaha membayar THR?

18

Title

Apindo dan Pemkab Bogor Ingatkan Pembayaran THR

Media Inilah Bogor

Reporter

Date

25 April 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0425/INILAH_BOGOR1/Apindo%20dan%20Pemkab%20Bogor%20Ingatkan%20Pembayaran%20T
HR=1=9=1.jpg

Neutral

Summa . Apindo dan Pemkab Bogor. INILAH, Bogor- Pemkab Bogor dan Asosiasi Pengusaha Indonesia
ry
(Apindo) Kabupat- en Bogor mengingatkan para pengusaha akan kewajiban- nya membayar
tunjangan hari raya (THR) 1443 Hijriyah. Ketua DPI< Apindo Kabupaten Bogor Alexander Frans
mengimbau jajarannya agar pembayaran THR sesuai Permenaker nomor 6 Tahun 2016. Bupati
Bogor Ade Yasin sudah mengedarkan surat ke pengusaha untuk membayar THR kepada
karyawanya.
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Title

Ombudsman RI Dorong Masyarakat Berani Lapor Masalah THR

Media Neraca

Reporter

Date

25 April 2022

Tone

Page

12

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0425/NERACA1/Ombudsman%20RI%20Dorong%20Masyarakat%20Berani%20Lapor%20Masalah
%20THR=1=12=1.jpg

Negative

Summa . Ombudsman RI Dorong Masyarakat Berani Lapor Masalah THR. Jakarta- Ombudsman RI
ry
mendorong masyarakat untuk berani melapor apabila mengalami masalah-masalah seputar
penerimaan tunjangan hari raya (THR), seperti tidak menerima THR dari perusahaan tempatnya
bekerja atau nominal THR yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan. NERACA. "Ini adalah
tantang di masyarakat agar berani melapor pada posko-posko THR, yang disediakan oleh
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI, karena itu terkait dengan hak yang
melekat pada pekerja dan harus diberikan oleh perusahaan.
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Title

Mayday, Pekerja dan Pengusaha Harus Bersinergi

Media Harian Bhirawa

Reporter

Date

25 April 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0425/HARIAN_BHIRAWA1/Mayday,%20Pekerja%20dan%20Pengusaha%20Harus%20Bersinergi%
20=1=8=2.jpg

Positive

Summa Mayday, Pekerja dan Pengusaha Harus Bersinergi. Dalam memperingati Hari Buruh
ry
Internasional atau dikenal Mayday pada 1 Mei 2022. Center000. Pemprov, Bhirawa.
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Title

Perkebunan Diminta Segera Bayar THR

Media

Radar Sampit

Reporter

Date

25 April 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0425/RADAR_SAMPIT1/Perkebunan%20Diminta%20Segera%20Bayar%20THR=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0425/RADAR_SAMPIT1/Perkebunan%20Diminta%20Segera%20Bayar%20THR=2=1=1.jpg

Neutral

Summary Perkebunan Dimintasegera Bayar THR. "Saya selaku ketua GPPI selalu mengimbau kepada
semua pimpinan PBS untuk segera melaksanakan pembayaran THR bagi yang belum
melaksanakan, kata Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kotim Siswanto,
Minggu (24/4). SAMPIT- Perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit di Kabupaten
Kotawaringin Timur (Kotim) dan lintas kabupaten, diminta segera memenuhi kewajiban untuk
pembayaran tunjangan hari raya (THR) pada pekerjanya. Dia menegaskan, perusahaan wajib
membayar THR keagamaan bagi para pekerja.
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Title

Kemnaker Terima 2.114 Laporan Terkait THR

Media

Jawa Pos

Reporter

Date

25 April 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0425/JAWA_POS1/Kemnaker%20Terima%202.114%20Laporan%20Terkait%20THR=1=8=1.jpg

Neutral

Summary . Kemenaker Terima 2.114 Laporan Terkait THR. Sementara itu, Posko THR Keagamaan Tahun
2022 Kemenaker telah menerima 2.114 laporan terkait THR selama periode 8-20 April 2022.
Ombudsman Awasi Tindak Lanjut Pengaduan Pekerja. JAKARTA- Sesuai ketentuan, hari ini
(25/4) merupakan deadline pembayaran tunjangan hari raya (THR).
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Title

DIsnakertrans Buka Posko Pengaduan THR

Media

Radar Sampit

Reporter

Date

25 April 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0425/RADAR_SAMPIT1/DIsnakertrans%20Buka%20Posko%20Pengaduan%20THR=1=8=1.jpg

Negative

Summary . 24320512700Disnakertrans Buka Posko Pengaduan THR. Disnakertrans Buka Posko
Pengaduan THR. 47104308677275LAYANAN PUBLIK: Posko Pengaduan THR di Kantor
Disnakertrans Kotim, Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Sampit. LAYANAN PUBLIK: Posko
Pengaduan THR di Kantor Disnakertrans Kotim, Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Sampit.
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Title

Minta Pekerja Laporkan Kendala THR

Media

Radar Sampit

Reporter

Date

25 April 2022

Tone

Page

11

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0425/RADAR_SAMPIT1/Minta%20Pekerja%20Laporkan%20Kendala%20THR=1=11=1.jpg

Negative

Summary . Minta Pekerja Laporkan Kendala THR. Pekerja juga bisa melapor ke ORI jika Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) tidak menindaklanjuti pengaduan terkait THR. JAKARTAOmbudsman Repebulik Indonesia (ORI) meminta pekerja dan masyarakat untuk melaporkan
kendala yang dihadapi terkait penerimaan tunjangan hari raya (THR) 2022. Apalagi menjelang
deadline pemberian THR terakhir hari ini (25/4).
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Title

Bisnis Sudah Bangkit, eh, THR Masih Sulit

Media

Tabloid Kontan

Reporter

Date

25 April 2022

Tone

Page

20

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0425/TABLOID_KONTAN1/Bisnis%20Sudah%20Bangkit,%20eh,%20THR%20Masih%20Sulit=1=20
=1.jpg

Negative

Summar . Bisnis Sudah Bangkit,eh, THR Masih Sulit. Pemerintah mewajibkan perusahaan memba-yar
y
tunjangan hari raya (THR) tanpa dicicil. L. Apor Mas Wali, kata Pak Jokowi THR ga boleh dicicil
ya. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah) mencatat sudah ada 22 aduan
tentang THR yang masuk ke Posko THR Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah.
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Title

Perusahaan Tak Bayar THR Akan Disanksi

Media

Tabloid Kontan

Reporter

Date

25 April 2022

Tone

Page

18

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0425/TABLOID_KONTAN1/Perusahaan%20Tak%20Bayar%20THR%20Akan%20Disanksi=1=18=1.j
pg

Negative

Summar Guna mempertegas kewajiban pembayaran THR tersebut, Menteri Tenaga Kerja (Mena- ker)
y
Ida Fauziyah juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No.M/l/HK.04/IV/2022 tertanggal 6 April
2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan. 24301456503670Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan se-luruh pelaku
usaha untuk membayar tunjang-an hari raya (THR) paling lambat H-7 Lebaran. Pemerintah
tidak lagi memberi keringananpembayaran THR karena aktivitas bisnis dinilaisudah normal. Jika
ada perusahaan yang ke-dapatan tidak membayar THR bakal dikenaisanksi.
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Title

Jangan Langsung Hukum Pengusaha

Media

Tabloid Kontan

Reporter

Date

25 April 2022

Tone

Page

19

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0425/TABLOID_KONTAN1/Jangan%20Langsung%20Hukum%20Pengusaha=1=19=1.jpg

Neutral

Summary Jangan LangsungHukum Pengusaha. Untuk mengetahui gambaran terkini mengenai hal itu,
Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),
Anton Supit, memaparkannya kepada wartawan Tabloid KONTAN, Andy Dwijayanto, Rabu
(20/4). ANTON: Jangan kita menge- neralisir bahwa semua perusahaan bisa membayar, kalau
perusahaan besar memang itu masih cukup mampu. . Anton Supit, Ketua Bidang
Ketenagakerjaan Apindo.
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Title

Hari Ini Batas Akhir Pembayaran THR

Media

Kaltim Post

Reporter

Date

25 April 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0425/KALTIM_POST1/Hari%20Ini%20Batas%20Akhir%20Pembayaran%20THR=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0425/KALTIM_POST1/Hari%20Ini%20Batas%20Akhir%20Pembayaran%20THR=2=1=1.jpg

Neutral

Summary . Hari Ini, Batas Akhir Pembayaran THR. JAKARTA- Sesuai ketentuan, hari ini (25/4) merupakan
deadline pembayaran tunjangan hari raya (THR). Baca HARI INL.HalU. . . HARI INI. Ombudsman
Awasi Aduan Pekerja, Kemenaker Terima 2.114 Laporan.
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Title

HARI INI PANTAU PENCAIRAN AKHIR THR

Media

Radar Malang

Reporter

Date

25 April 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0425/RADAR_MALANG1/HARI%20INI%20PANTAU%20PENCAIRAN%20AKHIR%20THR=2=7=1.jpg

Neutral

Summary Dia berharap setidaknya sekitar 1.000 perusahaan lain bisa mencairkan THR pada hari ini. Dia
berharap setidaknya sekitar 1.000 perusahaan lain bisa mencairkan THR pada hari ini. Mulai
hari ini, mereka juga melakukan pemantauan ke ribuan perusahaan tersebut. Mulai hari ini,
mereka juga melakukan pemantauan ke ribuan perusahaan tersebut.
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Summary

Media

News

Positive

Neutral

Negative

175

385

143

162

80

33

Table Of Contents : 22 April 2022 - 25 April 2022
No Date News Title

Tone

Media

1.

22 Serikat Buruh Desak
April Perusahaan Penuhi
2022 Pembayaran THR untuk
Pekerja Terkena PHK

Negative Tempo.co

2.

22 Serikat Buruh Desak
Negative Harian Terbit
April Perusahaan Cairkan THR Buruh
2022 dalam Proses Penyelesaian
PHK
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Summary
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) mendesak perusahaan
membayarkan tunjangan hari raya ()
keagamaan bagi buruh yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK)
sekurang-kurangnya H-30 sebelum hari
raya. Pembayaran THR juga berlaku bagi
buruh yang sedang dalam proses
pemecatan. "Buruh yang sedang dalam
proses penyelesaian tetapi belum ada
penetapan dari Pengadilan Hubungan
Industrial, THR beserta upahnya harus
tetap dibayarkan," ujar Presiden FSPMI
Riden Hatam Aziz dalam keterangannya,
Jumat, 22 April 2022. Selama proses
penyelesaian PHK masih berlangsung
dan belum ada penetapan dari lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial, perusahaan berkewajiban
untuk tetap membayarkan hak-hak
buruh.
"Buruh yang sedang dalam proses
penyelesaian PHK tetapi belum ada
penetapan dari Pengadilan Hubungan
Industrial, THR beserta upahnya harus
tetap dibayarkan," tegas Riden Hatam
Aziz. "Misalnya buruh GS Battery di
Semarang yang di PHK sejak tahun lalu
dan saat ini masih dalam proses
penyelesaian, maka perusahaan tetap
berkewajiban untuk membayar hak
buruh yang biasa diterima, seperti upah
dan THR," jelasnya. Presiden Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Riden Hatam Aziz mengingatkan kepada
perusahaan, bahwa pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) selambatlambatnya adalah H-7 hari raya. Dengan
demikian, selambat-lambatnya pada hari
Senin tanggal 25 April, perusahaan harus

sudah membayarkan THR kepada
buruhnya," ujar Riden Hatam Aziz dalam
keterangannya, Jumat (22/4/2022).
3.

22 Untuk Perlindungan Pekerja
April Kemnaker Percepat
2022 Revitalisasi Balai K3

Positive Priangantimur Percepatan inj mengingat peran dari
Balai K3 yang ada sangat penting dalam
upaya memberikan pelindungan aspek
keselamatan dan kesehatan bagi para
pekerja. "Kemnaker tengah melakukan
revitalisasi salah satunya di Balai K3
Samarinda ini."kata, Ida Fauziyah dikutip
priangantimurnews. Menaker Ida
menjelaskan saat ini upaya yang terus
dilakukan Kemnaker dalam
merevitalisasi Balai K3 antara lain:.
Revitalisasi Balai K3 secara
komprehensif, revitalisasi peralatan uji
K3, dan revitalisasi pengembangan
laboratorium keselamatan kerja.

4.

22 Wakil Ketua DPRD Bolmong
Neutral Tribun News
April Sulhan Manggabarani Ingatkan
Manado
2022 Perusahaan Soal THR
Karyawan, Segera Bayarkan

, Manado- Wakil Ketua DPRD Bolmong
Sulhan Manggabarani meminta
perusahaan di daerah, untuk tepat
waktu membayarkan THR kepada
karyawan dan pekerja. Sulhan juga
mendorong pemerintah lewat dinas
terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Bolmong, untuk
membuat posko pengaduan
pembayaran THR. "Saya harap
perusahaan tepat waktu bayarkan hak
karyawan dan pekerja sesuai ketentuan
yang berlaku," ujar Politisi Golkar itu.
Sulhan menegaskan, tidak ada alasan
bagi perusahaan untuk menunda atau
tidak membayarkan THR karyawan pada
tepat waktu.

5.

22 THR tak Dibayar, Adukan ke
April Posko Disnakertrans
2022

Sejak dibuka pada Senin, 18 April lalu,
Posko Pengaduan THR di Disnakertrans
Sulawesi Selatan telah menerima satu
laporan dari pekerja terhadap salah satu
perusahaan yang ada di Barru. Untuk itu,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan
menyiapkan 25 titik posko layanan
pengaduan THR keagamaan yang

Negative Berita Kota
Makassar
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tersebar di 24 kabupaten/kota di
Sulawesi Selatan. Tunjangan Hari Raya
(THR) yang ditunggu-tunggu oleh para
karyawan tak lama lagi dibayarkan. Satu
lainnya posko yang didirikan
Disnakertrans sendiri di kantor," kata
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Akhryanto, Kamis (21/4).
6.

22 BSU 2022 Tidak Cair ke 3 Tipe Neutral Pikiran Rakyat
April Pekerja Ini, Cek Status BLT Gaji
Depok
2022 Rp1 Juta di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id

BSU 2022 tidak cair ke tiga tipe pekerja
ini, segera cek status BLT gaji Rp1 juta di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Kementrian Ketenagakerjaan atau
Kemnaker belum lama ini
mengumumkan bakal kembali
menggelontorkan Bantuan Subsidi Upah
atau BSU 2022 senilai Rp1 juta. BSU
2022 akan diberikan kepada 8,8 juta
penerima yang berasal dari data peserta
BPJS Ketenagakerjaan melalui seleksi
ketat agar BLT Subsidi Gaji Rp1 juta
tepat sasaran. BSU 2022 juga tidak cair
ke sembarang pekerja lantaran ada tiga
tipe yang tak bakal dapat BLT Subsidi
Gaji Rp1 juta dari Kemnaker. Pekerja
berstatus peserta BPJS Ketenagakerjaan
pun bisa cek statusnya apakah terdaftar
sebagai penerima BLT Subsidi Gaji Rp1
juta melalui cara berikut.

7.

22 Posko Kemenaker Telah
Neutral Batam Today
April Terima 2.114 Laporan Terkait
2022 THR 2022

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah menerima 2.114
laporan terkait pemberian tunjangan
hari raya (THR) yang dilaporkan kepada
Posko THR 2022 selama periode 8 April
sampai 20 April 2022. "Rincian dari
2.114 laporan yang diterima sejauh ini
terbagi dalam 1.556 konsultasi daring
atau online dan 558 pengaduan daring,"
kata dia dalam keterangannya, Kamis
(21/4/2022). Kepala Biro Humas
Kemenaker, Chairul Fadhly Harahap
menyatakan, terdapat sejumlah topik
pelaporan masuk ke Posko THR 2022.
Topik-topik tersebut antara lain
perhitungan THR yang tidak sesuai
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ketentuan, THR belum dibayarkan dan
THR tidak dibayar.
8.

22 Bagaimana Cara agar Dapat
April BSU 2022 Rp1 Juta? Pekerja
2022 Bisa Akses 2 Link Ini

Neutral Pikiran Rakyat Bagaimana cara agar pekerja bisa dapat
Depok
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 Rp1
juta? Seperti diketahui, pemerintah
mengumumkan kembali mengadakan
program BSU 2022 yang menargetkan
para pekerja maupun karyawan dengan
gaji di bawah Rp3,5 juta per bulannya.
Sejak pengumuman bahwa pemerintah
kembali mengadakan BSU 2022, tak
sedikit para pekerja yang ingin tahu cara
agar dapat BSU 2022 Rp1 juta. Pekerja
ingin mengetahui cara mendapatkan
BSU 2022 Rp1 juta agar dapat
memastikan apakah tergolong sebagai
penerima BLT atau tidak.

9.

22 Kemnaker terima 2.114 aduan Neutral Alinea
April soal THR, ada THR tak dibayar
2022

10. 22 Cara Cek Penerima BSU BLT
Neutral Ayo Bandung
April BPJS Ketenagakerjaan 2022 :
2022 login bsu.kemnaker.go.id, Ikuti
Langkahnya
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Chairul Fandly Harahap mengatakan,
keberadaan Posko Pengaduan THR ini
merupakan bentuk fasilitasi pemerintah
agar hak pekerja/buruh untuk
mendapatkan THR benar-benar bisa
dibayarkan sesuai ketentuan yang ada.
"Hingga saat ini jumlah konsultasi dan
pengaduan yang masuk ke Posko THR
2022 sebanyak 2.114 laporan," kata
Kepala Biro Humas Kemnaket Chairul
Fandly Harahap di Jakarta, dikutip dari
laman Kemnaker, Jumat (22/4). "THR
keagamaan merupakan pendapatan
upah yang wajib dibayarkan oleh
pengusaha kepada pekerja atau buruh
paling lambat 7 hari sebelum hari raya
keagamaan," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam
konferensi pers virtual, Jumat (8/4).
Kementerian Ketenagakerjaan telah
menerima 2.114 laporan pemberian THR
selama 12 hari terakhir.
Cara cek daftar penerima BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022 bisa dilakukan
dengan Login ke dashboard BSU
Kemenaker bsu.kemnaker.go.id untuk
cek nama penerima bantuan subsidi gaji

Rp1 Juta Periode 2022 yang segera cair.
Cara mudah cek BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan atau bantuan subsidi
upah sebesar Rp1 juta bagi karyawan
yang terdaftar di situs
bsu.kemnaker.go.id. BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022 kembali
dilanjutkan oleh Pemerintah melalui
Kementerian Tenaga Kerja. Mekanisme
pencairan BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan itu sedang di bahas
oleh Kemnaker bersama bank penyalur
dan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut Cara
Membuka Rekening Kolektif bank
Himbara untuk BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan.
11. 22 Wanti-wanti Serikat Buruh Ke Neutral Suara.com
April Perusahaan Soal THR: Yang
2022 Dalam Proses Penyelesaian
PHK Juga Harus Dapat

"Buruh yang sedang dalam proses
penyelesaian PHK tetapi belum ada
penetapan dari Pengadilan Hubungan
Industrial, THR beserta upahnya harus
tetap dibayarkan," papar Riden.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz
mengingatkan kepada perusahaan,
bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya
(THR) selambat-lambatnya adalah H-7
hari raya Idul Fitri. "Sesuai dengan
ketentuan yang ada, dan kembali
ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan, perusahaan harus
membayar THR secara penuh dan tepat
waktu, yakni selambat-lambatnya H-7
sebelum lebaran" lanjutnya. Pemberian
THR, kata Riden, juga harus diberikan
kepada buruh yang di PHK H-30 sebelum
hari raya.

12. 22 Bukan Sebatas Penuhi
Positive Pikiran Rakyat
April Peraturan,THR Adalah Bentuk
2022 Penghargaan dari Perusahaan
kepada Pegawai

Posko Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Kementerian
Ketenagakerjaan telah menerima 2.114
laporan pemberian THR, terkait
perhitungan THR yang tidak sesuai
ketentuan, THR belum dibayarkan dan
THR tidak dibayar, dikutip dari PikiranRakyat.com, 21 April 2022. Salah satu
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alasan seseorang bekerja adalah untuk
mendapatkan imbalan, THR merupakan
salah satu bentuk imbalan yang
diperoleh oleh pegawai dari pemberi
kerja. Pegawai yang sejahtera adalah
pegawai yang bahagia, pegawai yang
bahagia adalah pegawai yang. Akan
memberikan segenap kemampuannya
kepada tempat di mana ia bekerja
sehingga tempatnya bekerja itu akan
semakin maju.
13. 22 FSPMI Sidoarjo: Masih Ada
Positive Berita Jatim
April Laporan Pengusaha Tak Bayar
2022 THR Sesuai Aturan

14. 22 Selama Hampir Dua Pekan
April Kemnaker Terima 2.114
2022 Pengaduan Soal THR

Sekretaris Konsulat Cabang Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Sidoarjo, Choirul Anam, menyoroti
pengusaha yang dengan sengaja tidak
memberikan Tunjangan Hari Raya (THR)
kepada para buruh sesuai aturan.
Choirul menambahkan FSPMI Sidoarjo
telah membuka posko pengaduan THR.
KC FSPMI Sidoarjo menyayangkan
tindakan oknum pengusaha yang
sengaja tidak memberikan THR sesuai
ketentuan. Dia menegaskan para
pengusaha harus patuh pada Surat
Edaran Kemenaker dan SE Gubernur
Jawa Timur mengenai ketentuan
pembayaran THR.

Negative Ini Balikpapan Selama periode 8-20 April 2022 Posko
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun menerima 2.114 laporan
pemberian THR konsultasi online dan
558 pengaduan online. Kepala Biro
Humas Kemnaker, Chairul Fadhly
Harahap, menyatakan bahwa terdapat
sejumlah topik pelaporan yang masuk ke
Posko THR 2022. "Jadi hingga saat ini,
jumlah dari konsultasi dan pengaduan
yang masuk ke Posko THR 2022
sebanyak 2.114 laporan," kata Chairul
dalam siaran persnya, Kamis
(21/04/2022) kemarin. Dikatakan
Chairul, keberadaan Posko Pengaduan
THR ini merupakan bentuk fasilitasi
pemerintah agar hak pekerja/buruh
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untuk mendapatkan THR benar-benar
bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang
ada.
15. 22 Dr. Carlan : Perusahaan Harus Neutral Teras Jabar
April Membayarkan THR tujuh hari
2022 sebelum perayaan Idul Fitri
2022.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) kabupaten Kuningan
menegaskan setiap perusahaan
diwilayahnya harus membayarkan
Tunjangan Hari Raya (THR) tujuh hari
sebelum perayaan Idul Fitri 2022. Kepala
Disnakertrans Kabupaten Kuningan Dr.
Carlan, SS.Pd, M.MPd mengatakan,
berdasarkan surat edaran dari
Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker)
pembagian THR harus diberikan tujuh
hari sebelum perayaan hari Raya Idul
Fitri. Jadi, tujuh hari sebelum perayaan
hari Raya Idul Fitri perusahaan wajib
telah membayarkan THRnya kepada
para karayawanya paling lambat H-7
Hari Raya," ungkap Elon saat di
wawancara diruang kerjanya kamis
(21/04/2022). Dalam surat edaran
tersebut, kata dia, untuk jumlah
besaranya bagi karyawan yang telah
bekerja diatas 12 bulan secara terus
menerus mendapat THR sebesar satu
bulan upah.

16. 22 Posko Terima 2.114 Laporan
April THR
2022

Posko Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2022 Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah
menerima 2.114 laporan terkait
pemberian THR, per 20 April 2022.
Jumlah tersebut mencakup 1.556
konsultasi dan 558 pengaduan daring.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul
Fadhly Harahap, menyatakan bahwa
ribuan laporan itu terkait sejumlah
persoalan, mulai dari perhitungan THR
yang tidak sesuai ketentuan, THR belum
dibayarkan, hingga THR tidak dibayar.
Chairul memastikan, pihaknya akan
menindaklanjuti konsultasi dan
pengaduan dari ribuan pekerja itu.

Neutral Aksi.id
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17. 22 Buruh Bisa Laporkan
April Perusahaan yang Tak Bayar
2022 THR ke Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Malang

Negative Tribun News
Malang

18. 22 BSU 2022 untuk Siapa Saja?
April Cek Daftar Penerima BLT
2022 Subsidi Gaji Rp1 Juta di
kemnaker.go.id

Positive Pikiran Rakyat BSU 2022 untuk siapa saja? Segera cek
Depok
daftar penerima BLT subsidi gaji di situs
kemnaker.go.id. Pakai KTP. Baru-baru
ini, pemerintah melalui Kemnaker bakal
melanjutkan penyaluran BLT subsidi gaji
senilai Rp1 juta dari program BSU 2022.
Program BSU 2022 menyasar 8,8 juta
pekerja yang memenuhi syarat sesuai
dengan ketentuan Kemnaker.

19. 22 Disnaker Buka Posko
Negative Indo Linear
April Pengaduan THR secara Online
2022 dan Tatap Muka
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Buruh bisa melaporkan perusahaan yang
tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya
(THR) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Malang. Bupati Malang, Muhammad
Sanusi mengatakan perusahaan harus
membayar THR kepada karyawan. "Para
pengusaha harus melaksanakan
kewajibannya sesuai peraturan," ujar
Sanusi kepada SURYAMALANG.COM,
Jumat (22/4/2022). Sanusi belum
mendengar dan menerima laporan
polemik pembagian THR di Kabupaten
Malang.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tangerang telah membentuk posko
pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR)
keagamaan tahun 2022 secara daring
(online) maupun tatap muka di Gedung
Disnaker Kabupaten Tangerang, Jalan
Raya Kresek, Parahu, Kecamatan
Sukamulya, Kabupaten Tangerang.
"Untuk pengaduan atau konsultasi
secara daring, pekerja dapat
mengadukan melalui portal
https://bit.ly/PoskoTHR2022 atau bisa
melalui portal Kemnaker RI di
https://Poskothr.kemnaker.go.id.
Sementara itu, Kabid Hubungan
Industrial dan Pengendalian
Ketenagakerjaan Pada Disnaker
Kabupaten Tangerang, Sapta Laelani
menambahkan bagi pekerja yang
mengalami permasalahan dalam
pencairan THR, pihaknya akan siap
melakukan mediasi kepada pemberi

kerja ataupun perusahaan. "Dengan
adanya posko pengaduan THR ini, untuk
menampung aspirasi pekerja atau pun
perusahaan dalam melayani konsultasi,
informasi serta pengaduan terkait teknis
pembayaran tunjangan kepada pekerja,"
jelasnya.
20. 22 Elva Minta Beri Sanksi ke
Neutral Gesuri.id
April Perusahaan yang Tak Beri THR
2022

Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati
meminta kepada Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar
memberikan sanksi sesuai dengan
undang-undang terhadap perusahaan
yang tidak membayarkan tunjangan hari
raya (THR). Politisi PDI Perjuangan itu
menjelaskan, tahun 2021 banyak
perusahaan yang tidak memberikan THR
kepada pekerjanya. "Kemnaker harus
memanggil perusahaan-perusahaan agar
segera membayarkan (THR) seminggu
sebelum lebaran, kasihan mereka para
pekerja punya anak-istri dan
mengharapkan sekali THR itu," kata Elva
di Jakarta, Kamis (21/4). "Harus
diberikan sanksi, karena THR itu
kewajiban yang harus dibayarkan dari
pengusaha," tutupnya.

21. 22 BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Neutral Ayo Bandung
April 2022 Cair Rp 1 Juta, Simak
2022 Syarat dan Cara Pengecekan
Hingga Penyalurannya

Berikut syarat dan cara mendapatkan
BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 dari
Kemnaker. Penyaluran bantuan subsidi
upah atau BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022 diberikan kepada
pekerja/buruh sebesar Rp 500.000,/bulan selama dua bulan, yang akan
diberikan sekaligus sebesar Rp
1.000.000,-. Bantuan Pemerintah berupa
subsidi Gaji atau Upah bagi
Pekerja/Buruh atau yang akrab dikenal
dengan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan
ini bertujuan untuk melindungi,
mempertahankan dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja/buruh
dalam penanganan dampak Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19). Syarat
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Mendapatkan BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan.
22. 22 3 Cara Cek Status Penerima
Positive Pikiran Rakyat
April BSU 2022 dan Kategori Pekerja
Depok
2022 yang Berhak Cairkan BLT
Subsidi Gaji Rp1 Juta

Simak 3 cara cek status pekerja untuk
dapat BSU 2022 dan kategori pekerja
yang berhak mencairkan BLT subsidi gaji
senilai Rp1 juta. Pemerintah melalui
Kementrian Ketenagakerjaan atau
Kemnaker baru-baru ini mengumumkan
akan kembali menggulirkan Bantuan
Subsidi Upah atau BSU 2022. BSU 2022
rencananya akan diberikan kepada 8,8
juta penerima yang berasal dari data
peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui
seleksi ketat agar BLT subsidi gaji senilai
Rp1 juta tepat sasaran. Pekerja dengan
kategori yang memenuhi syarat dapat
BSU di 2022 bisa cek statusnya sebagai
penerima dan berhak cairkan BLT subsidi
gaji senilai Rp1 juta melalui tiga cara.

23. 22 BLT Subsidi Gaji 2022 Kapan Negative Pikiran Rakyat
April Cair? Cek Jadwal, Syarat, Nama
Depok
2022 Penerima BSU di
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id

BLT subsidi gaji kembali cair di 2022,
simak jadwal, syarat, dan cara cek nama
penerima BSU melalui situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Seperti
diketahui, BLT subsidi gaji atau BSU bagi
pekerja resmi diumumkan pencairannya
pada April 2022. Pemerintah hanya
mencairkan BLT subsidi gaji bagi pekerja
yang sudah memenuhi syarat
penerimaan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
yang ditetapkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. Lantas, apa saja syarat
dan cara cek nama penerima BLT subsidi
gaji 2022 di
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id?.
Mengenai syarat penerima BLT subsidi
gaji 2022, Kemnaker dikabarkan masih
menggunakan mekanisme pencairan
BSU tahun 2020 dan 2021 termasuk
dengan menggunakan basis data BPJS
Ketenagakerjaan.

24. 22 Disnaker Sosialisasikan SE Wali Positive Radaronline.id RadarOnline.id, KOTA DEPOK, JAWA
April Kota Depok Ke-Perusahaan
BARAT- Kepala Dinas Tenaga Kerja
2022 Terkait Pemberian THR
(Disnaker) Kota Depok, Mohamad
Thamrin membenarkan, bahwa pihaknya
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segera mensosialisasikan sejumlah
regulasi dan aturan baru terkait
ketenagakerjaan kepada ratusan
pimpinan perusahaan di Kota Depok.
"Untuk itu, pihaknya juga mendorong
perusahaan di Kota Depok agar semua
pegawai atau karyawan yang bekerja
memiliki BPJS Ketenagakerjaan," tutur
Thamrin. Ia juga menjelaskan, bahwa
pihaknya juga akan menyampaikan Surat
Edaran (SE) Wali Kota Depok terkait
pemberian THR. Disnaker Sosialisasikan
SE Wali Kota Depok Ke-Perusahaan
Terkait Pemberian THR prime.
25. 22 Login kemnaker.go.id, Ada BLT Positive Pikiran Rakyat
April Subsidi Gaji Rp1 Juta bagi
Depok
2022 Pekerja yang Memenuhi
Syarat BSU 2022

Login ke kemnaker.go.id karena BLT
subsidi gaji senilai Rp1 juta akan cair
bagi pekerja yang memenuhi syarat BSU
2022. Untuk itu, bagi pekerja yang telah
memenuhi syarat dapat BSU 2022, bisa
login melalui situs resmi Kemnaker yakni
kemnaker.go.id jika sudah diresmikan
pemerintah untuk tahu dinyatakan
sebagai penerima BLT subsidi gaji atau
tidak. Kendati direncanakan bakal
kembali cair pada 2022 ini, tetapi belum
ada keterangan lanjutan terkait kapan
waktu pencairan BLT Subsidi Gaji senilai
Rp1 juta bagi pekerja yang terdaftar
sebagai penerima BSU 2022. Bantuan
Subsidi Upah atau BSU bagi pekerja dari
pemerintah rencananya bakal kembali
cair di tahun 2022.

26. 22 Disnaker Kota Tangerang Buka Neutral Tribun News
April Posko Aduan THR, Berikut
Jakarta
2022 Alamat dan Jadwalnya

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota
Tangerang membuka Posko Tunjangan
Hari Raya (THR). Kepala Disnaker Kota
Tangerang, Ujar Hendra mengatakan,
Posko THR dibuka setiap hari Senin
sampai Jumat, pukul 08.00- 15.00 WIB.
Posko tersebut berlokasi di Kantor Dinas
Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Jalan
Perintis Kemerdekaan No. 1, Cikokol,
Kota Tangetang. "Pembukaan Posko THR
ini dua minggu sebelum hari lebaran
atau hari raya Idulfitri, dan tutup pada
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tanggal 29 April 2022 hari pertama cuti
lebaran," jelas Ujang kepada wartawan,
Jumat (22/4/2022).
27. 22 Lowongan Kerja
Neutral Tribun News
April Pertambangan PT Adaro
Jambi
2022 Energy, Terbuka untuk Lulusan
S1 dan S2

Informasi lowongan kerja pertambangan
PT Adaro Energy pada April 2022.
Lowongan kerja PT Adaro Energy ini
untuk lulusan S1 dan lulusan S2. Berikut
ini informasi tentang persyaratan
lowongan kerja di PT. Adaro Energy
Indonesia Tbk yang perlu diketahui
pencari kerja. Hati-hati dengan penipuan
yang mengatasnamakan PT. Adaro
Energy Indonesia Tbk, karena seluruh
proses rekrutmen ini tidak dipungut
biaya apapun.

28. 22 BLT Gaji Rp1 Juta bagi Pekerja Negative Pikiran Rakyat
April Gaji di Bawah Rp3 Juta Segera
Depok
2022 Cair April 2022, Lapor ke Sini
jika Tak Dapat BSU

Program BSU dengan nominal BLT gaji
Rp1 juta bagi pekerja dengan gaji di
bawah Rp3 juta yang segera cair April
2022 ini, dimaksudkan sebagai upaya
mengatasi kenaikan harga komoditas
pangan dan energi akibat perang antara
Ukraina dan Rusia. Menurut keterangan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang
Perekonomian, Airlangga Hartarto,
program BSU dengan nominal BLT gaji
Rp1 juta yang segera cair April 2022,
menyasar 8,8 juta pekerja yang
memenuhi sejumlah syarat. Untuk itu,
bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3
juta yang telah memenuhi syarat dapat
BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta dari
program BSU yang segera cair April 2022
tapi tak mendapatkan, bisa segera lapor
ke pengaduan resmi kemnaker. Adapun
syarat agar dapat BLT Subsidi Gaji senilai
Rp1 juta dari program BSU yang segera
cair April 2022 jika merujuk dari
penyaluran 2021 lalu, yakni sebagai
berikut.

29. 22 BSU BPJS KETENAGAKERJAAN Neutral Ayo Bandung
April 2022 Sudah Cair? Cek Status
2022 Penerima di Sini!

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 sudah
cair? Namun, sampai saat ini pencairan
BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 belum
juga cair kepada penerima. Program
Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS
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Ketenegakerjaan 2022 diketahui akan
cair pada bulan April ini. Bantuan Subsidi
Upah (BSU) 2022 merupakan bantuan
yang dikeluarkan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).
30. 22 Inilah Tanda jika BLT Subsidi Neutral Pikiran Rakyat
April Gaji Rp1 Juta dari BSU BPJS
Depok
2022 Ketenagakerjaan 2022 Sudah
Masuk Rekening

Adapun tanda apabila BLT Subsidi Gaji
senilai Rp1 juta dari BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 sudah masuk ke
rekening berdasarkan penyaluran tahun
2021 lalu, yakni sebagai berikut. Artikel
ini akan mengulas mengenai tanda
apabila BLT Subsidi Gaji Rp1 juta dari
program BSU BPJS Ketenagakerjaan
sudah masuk ke rekening penerima.
Pemerintah melalui Kemnaker kembali
melanjutkan penyaluran program BSU
BPJS Ketenagakerjaan dengan nominal
BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta. BLT
Subsidi Gaji Rp1 juta dari program BSU
BPJS Ketenagakerjaan direncanakan
bakal cair pada April 2022.

31. 22 Serikat Buruh Desak
Negative Tribun News
April Perusahaan Cairkan THR untuk
2022 Pekerja yang dalam Proses
Penyelesaian PHK

"Buruh yang sedang dalam proses
penyelesaian PHK tetapi belum ada
penetapan dari Pengadilan Hubungan
Industrial, THR beserta upahnya harus
tetap dibayarkan," tegas Riden Hatam
Aziz. "Misalnya buruh GS Battery di
Semarang yang di PHK sejak tahun lalu
dan saat ini masih dalam proses
penyelesaian, maka perusahaan tetap
berkewajiban untuk membayar hak
buruh yang biasa diterima, seperti upah
dan THR," jelasnya. Termasuk membayar
THR kepada buruh yang dalam proses
penyelesaian pemutusan hubungan
kerja (PHK). Riden juga meminta agar
Pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan untuk melakukan
pengawasan yang optimal dan menindak
tegas perusahaan yang melanggar
ketentuan THR.
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32. 22 Perusahaan Didesak Cairkan
April THR Buruh Dalam Proses
2022 Penyelesaian PHK

Negative Kedaipena

33. 22 Menaker Memiliki Keyakinan Neutral Seputar
April Penuh Para Pengusaha Akan
Cibubur
2022 Membayar THR Secara Penuh
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"Buruh yang sedang dalam proses
penyelesaian PHK tetapi belum ada
penetapan dari Pengadilan Hubungan
Industrial, THR beserta upahnya harus
tetap dibayarkan. Pemberian THR, kata
Riden, juga harus diberikan kepada
buruh yang di PHK H-30 sebelum hari
raya. Misalnya buruh GS Battery di
Semarang yang di PHK sejak tahun lalu
dan saat ini masih dalam proses
penyelesaian, maka perusahaan tetap
berkewajiban untuk membayar hak
buruh yang biasa diterima, seperti upah
dan THR," jelasnya. Presiden Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Riden Hatam Aziz mengingatkan kepada
perusahaan, bahwa pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) selambatlambatnya adalah H-7 hari raya.
"Saya memiliki keyakinan penuh bahwa
pembayaran THR itu akan bisa dilakukan
oleh pengusaha seperti sebelum adanya
pandemi Covid-19 (THR dibayar secara
penuh)," ucap Menaker di Jakarta,
dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis 14
April 2022. Menaker menyatakan,
keyakinannya tersebut mengingat
kondisi perekonomian saat ini yang
sudah jauh lebih baik dibandingkan
dengan pelaksanaan THR dua tahun
sebelumnya. "Sesuai SE Menaker
M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu,
THR itu menjadi hak pekerja, karena itu
dalam pelaksanaannya perlu dikawal
dengan baik oleh para Kadisnaker
provinsi/kabupaten/kota seluruh
Indonesia," ujar Haiyani Rumondang
secara virtual, kepada para Kadisnaker
atau Kabid Ketenagakerjaan
provinsi/kabupaten/kota, Rabu 13 April
2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyakini para pengusaha
akan membayar Tunjangan Hari Raya

(THR) Keagamaan tahun 2022 secara
penuh kepada pekerja/buruh.
34. 22 Jika Masih Ada Perusahaan Tak Negative Batam Today
April Bayar THR, Lapor Ombudsman
2022 Kepri!

Ombudsman RI Kepri ikut mengawasi
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
bagi pekerja di Kota Batam dan wilayah
lain di Provinsi Kepri. Untuk itu,
Ombudsman merekomendasikan agar
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) yang
ada di Kepri termasuk kabupaten/kota
untuk membuka posko pengaduan
terkait THR tersebut. Kepala
Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat
Parroha Patar Siadari mengatakan,
sesuai peraturan yang berlaku baik
undang-undang ketenagakerjaan dan
peraturan pemerintah No 36 tahun 2021
juncto Permenaker No 6 tahun 2016
para pekerja berhak mendapatkan THR
dari tempatnya bekerja, baik itu
lembaga formal dan non-formal
termasuk UMKM. "Kami berharap agar
Disnaker di Kepri melakukan
pengawasan yang melekat agar setiap
pekerja dan buruh mendapatkan THR.

35. 22 Pekerja dengan Kriteria Ini Bisa Neutral Pikiran Rakyat
April Dapat BSU 2022 Rp1 Juta,
Depok
2022 Segera Cek Status Anda di
kemnaker.go.id

Pekerja dengan kriteria ini bisa
mendapat BSU 2022 Rp1 juta, segera cek
status Anda melalui situs
kemnaker.go.id. Kementerian
Ketenagakerjaan atau Kemnaker
berencana menggulirkan kembali
Bantuan Subsidi Upah atau BSU bagi
pekerja di tahun 2022 dalam waktu
dekat. Merujuk dari penyaluran BSU
2021 lalu, terdapat sejumlah kriteria
pekerja yang dapat BSU senilai Rp1 juta
yang bakal cair dalam waktu dekat di
antaranya yakni Warga Negara
Indonesia atau WNI yang dibuktikan
dengan kepemilikan NIK. Selain itu,
pekerja yang berkesempatan mendapat
BSU senilai Rp1 juta juga harus terdata
sebagai peserta aktif program jaminan
sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan. Kriteria ketiga pekerja
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calon penerima BSU senilai Rp1 juta
harus mempunyai gaji atau upah paling
banyak sebesar Rp3,5 juta.
36. 22 Pastikan Pekerja Terima THR, Neutral Maklumat
April Tim Pemko Payakumbuh
News
2022 Monitor Ke Lokasi Usaha

Untuk memastikan pembayaran
tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja di
Kota Randang, Dinas Tenaga Kerja Dan
Perindustrian Kota Payakumbuh lakukan
monitoring pada perusahaan atau badan
usaha, Kamis (21/4). "Kami dari
Disnakerin bentuk tim untuk melakukan
monitoring dengan turun langsung ke
perusahaan yang ada di kota
Payakumbuh," kata Kepala Dinas Yunida
Fatwa didampingi Sekdis Usfa Haryanti,
Kabid Naker Gesmalindra, beserta
jajaran bidang tenaga kerja kepada
media. "Atas nama Pemerintah Kota
Payakumbuh kami menghimbau kepada
seluruh perusahaan yang berada di Kota
Payakumbuh agar dapat memahami
serta menaati aturan tersebut dan bagi
pengusaha/pekerja kalau butuh
nformasi lebih jelasnya silahkan datang
ke Kantor Disnakerin Kota Payakumbuh
yang beralamat di kawasan Padang
Kaduduak, Jalan Puti Elok Kelurahan Tigo
Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh
Utara. Kegiatan ini merupakan amanat
undang-undang sesuai dengan
Permenaker Nomor 06 Tahun 2016
tentang tunjangan hari raya keagamaan
dan Surat Edaran Menaker Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 Tentang
Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022
bagi pekerja/buruh di perusahaan.

37. 22 Serikat Pekerja: Buruh yang
April Sedang Dalam Proses
2022 Penyelesaian PHK THR-nya
Harus Tetap Dibayarkan

"Buruh yang sedang dalam proses
penyelesaian PHK tetapi belum ada
penetapan dari Pengadilan Hubungan
Industrial, THR beserta upahnya harus
tetap dibayarkan," tegasnya melalui
keterangan tertulis, Jumat (22/4/2022).
Pemberian THR, kata Riden, juga harus
diberikan kepada buruh yang terkena

Negative Kompas
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pemutusan hubungan kerja (PHK) pada
H-30 sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Termasuk, buruh yang sedang dalam
proses penyelesaian PHK, meski
prosesnya sudah berlangsung lebih dari
H-30. Ia mencontohkan, buruh GS
Battery di Semarang, Jawa Tengah yang
di PHK sejak tahun lalu, dan saat ini
masih dalam proses penyelesaian.
38. 22 Perusahaan Telat Bayar THR? Negative Blok
April Bisa Lapor Kesini
Bojonegoro
2022

"Perusahaan diharapkan membayar THR
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sebelumnya
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)
telah menerbitkan Surat Edaran (SE)
terkait pencairan tunjangan hari raya
(THR) 2022. Menindaklanjuti hal
tersebut, Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Bojonegoro, mulai
membuka posko pengaduan pekerja
apabila hak tersebut tidak dipenuhi oleh
perusahaan. Kabid Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Dinperinaker Bojonegoro,
Slamet menjelaskan, jumlah perusahaan
di Bojonegoro tercatat 1.424.

39. 22 Membangkitkan Kualitas
April Tenaga Kerja
2022

Positive Vivanews

Minimnya Kualitas Tenaga Kerja
Indonesia. Indonesia memiliki berbagai
kekayaan alam yang melimpah. Di
samping kekayaan alam, Indonesia juga
memiliki sumber daya manusia yang
melimpah. Hal ini terlihat dari kondisi
bonus demografi yang sedang dialami
Indonesia.

40. 22 Disnaker Harus Segera Buka
April Posko THR!
2022

Neutral Batam Xinwen Untuk memonitor hal tersebut Disnaker
harus membuka Posko Pengaduan THR.
04/Iv/2022 Tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2022 Bagi
Pekerja/Buruh Di Perusahaan, bahwa
disnaker membuka Pos Komando Satuan
Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan
Pelayanan Konsultasi dan Penegakan
Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun
2022. Posko ini berguna memberikan
layanan konsultasi dan pengaduan atau
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keluhan menyangkut THR. Posko harus
menyediakan akses komunikasi yang
mudah bagi masyarakat untuk konsultasi
atau mengadu berupa Telepon Call
Center yang berfungsi 1 x 24 Jam, email
dan media sosial.
41. 22 Apakah BSU 2022 Sudah Cair? Neutral Pikiran Rakyat
April Simak Jadwal dan Cara Cek
Depok
2022 Penerima BLT Gaji Rp1 Juta,
Cukup Input Data ke Sini

Untuk itu, simak jadwal dan segera cek
penerima BLT gaji Rp1 juta, cukup input
data ke kemnaker.go.id. Program
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022
bagi pekerja dari pemerintah
dijadwalkan bakal cair dalam waktu
dekat dengan nominal BLT gaji sejumlah
Rp1 juta. Merujuk penyaluran pada 2021
lalu, cara cek apakah dapat BSU 2022
dengan nominal BLT Subsidi Gaji senilai
Rp1 juta, bisa dilakukan melalui website
resmi Kemnaker, yakni kemnaker.go.id,
cukup input data diri. Kendati
direncanakan bakal cair dalam waktu
dekat, tetapi belum ada informasi lebih
lanjut terkait kapan waktu pencairan
BSU 2022 dengan nominal BLT Subsidi
Gaji senilai Rp1 juta bagi pekerja. BSU
2022 bagi pekerja dengan nominal BLT
gaji Rp1 juta yang rencananya bakal cair
dalam waktu dekat, menyasar penerima
dengan kuota 8,8 juta pekerja.

42. 22 Didukung Kemendikbudristek, Negative Infopublik.id
April Isu Lingkungan Hidup Warnai
2022 Muslim Fashion Festival 2022

"Suatu kebanggaan bagi kita semua
MUFFEST hadir mengangkat isu yang
mendunia dan ini menunjukkan kita
semua memahami bahwa berbagai
persoalan lingkungan seperti sampah,
perubahan iklim, dan krisis energi, tidak
akan tertangani jika kita bergerak
sendiri-sendiri, tanpa kolaborasi lintas
sektor," kata Menteri Nadiem, seperti
dikutip dalam rilis Kemendikbudristek di
Jakarta, Jumat (22/4/2022).
Kemendikbudristek bekerja sama
dengan Indonesian Fashion Chamber
(IFC) menggelar "Sarung is My New Style
Challenge" yakni lomba membuat video
kreasi mode fesyen sarung. MUFFEST
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2022 terselenggara berkat dukungan
Kemendikbudristek, Kementerian
Perdagangan (Kemendag), Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker), Bank
Indonesia (BI), Dekranasda Provinsi Nusa
Tenggara Barat, serta Balai Besar
Pengembangan Vokasi dan Produktivitas
Semarang. Sumber Foto:
Kemendikbudristek.
43. 22 Wawali Surabaya Minta
Negative Jurnal 3
April Pekerja Tak Dapat THR Lapor
2022 ke Posko Pengaduan

44. 22 Pemkot Bontang Buka Posko
April Pengaduan THR hingga H+7
2022 Lebaran

JURNAL3.NET / SURABAYA- Menjelang
Idul Fitri 2022, salah satu isu yang ramai
dibahas adalah soal Tunjangan Hari Raya
(THR). Menurut data pada tahun 2021,
jumlah angkatan kerja di kota Surabaya
tercatat ada 1.582.564 orang, terdiri dari
laki-laki sebanyak 926. 818 dan
perempuan sebanyak 655.746. Wakil
Walikota (Wawali) Surabaya, Armuji
menegaskan bahwa, saat ini Pemerintah
Kota Surabaya melalui Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
membuka Posko Konsultasi dan
Pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya
(THR) bagi buruh dan pekerja di kota
Surabaya. THR diyakini juga akan
menjadi sarana pendongkrak perputaran
ekonomi di kalangan masyarakat kota
Surabaya.

Negative Bontangpost.id Dikatakan Kepala Bidang Hubungan
Industrial (HI) Disnaker Bontang Andi
Kurniawan posko tersebut akan dibuka
hingga H 7 lebaran. Berdasarkan Surat
Keputusan (SK) Wali Kota Bontang
nomor 188.45/209/DISNAKER/2022
Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) telah
membuka posko pengaduan Tunjangan
Hari Raya (THR) bagi para pekerja dan
buruh sejak 19 April lalu. Meski begitu,
hingga saat ini pihaknya belum
menerima aduan terkait pekerja yang
belum mendapatkan THR. "Umumnya
THR itu harus terbayarkan maksimal
sepekan sebelum lebaran.
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45. 22 Pekerja di Banyuwangi Belum Negative Ngopi Bareng
April Dapat THR, Bisa Mengadu ke
2022 Posko Ini

Bagi para pekerja yang merasa tidak
mendapat hak tunjangan hari raya (THR)
bisa mengadu ke Kantor Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
(Disnakertrans) Banyuwangi. Saat ini,
Disnakertrans Banyuwangi telah
membuka posko pengaduan perkara
THR. Kasi Pengembangan Hubungan
Industrial Disnakertrans Banyuwangi,
Muhammad Rusdi, mengatakan, posko
pengaduan THR bagi pekerja di
Banyuwangi ini telah di dibuka sejak
Senin, 18 April 2022 lalu. Pelabuhan
Ketapang Banyuwangi Siapkan 48 Kapal
Angkutan Lebaran Pemuda di
Banyuwangi Bobol Laci Kafe Demi Beli
Baju dan Celana Hari Kartini, Siswi SD di
Banyuwangi Diajari Rawat Organ Vital.

46. 22 Disnaker Pekanbaru Minta
Neutral Goriau
April Perusahaan Segera Bayar THR
2022 Karyawannya

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Pekanbaru meminta perusahaan agar
segera membayar tunjangan hari kerja
(THR) karyawannya. Menurut Kepala
Disnaker Kota Pekanbaru, Abdul Jamal,
perusahaan swasta sudah tidak boleh
lagi menyicil atau menunda THR
karyawan. Jika ternyata ada karyawan
yang mengaku belum menerima THRnya
hingga batas waktu tersebut, dapat
melaporkan melalui posko pengaduan di
Kantor Disnaker Kota Pekanbaru yang
dibuka hingga hari raya. "Kalau tahun
lalu, pemberian THR ini-kan boleh
ditunda atau dicicil.

47. 22 Hengky Sebut Perusahaan di Positive Inilah Koran
April KBB Tak Keberatan Bayar THR
2022 pada H-7 Lebaran

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung
Barat, Hengky Kurniawan meminta
seluruh perusahaan di Kabupaten
Bandung Barat (KBB) untuk
melaksanakan pembayaran tunjangan
hari raya (THR) kepada karyawannya
paling lambat H-7. "THR paling lambat H7 harus sudah diberikan kepada pekerja,
makanya saya minta Disnaker untuk
mengingatkan hal itu kepada semua
perusahaan yang ada di KBB," katanya,
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Jumat 22 April 2022. Selain itu, Hengky
pun menegaskan agar pembayaran THR
tersebut tidak dicicil, namun harus
sekaligus sesuai dengan intruksi dari
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker). Seperti diketahui,
pemerintah pusat sudah mengeluarkan
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Nomor M/1/HK.04/IV/2022
tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja
atau Buruh di Perusahaan.
48. 22 BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair Neutral Ayoindonesia.c Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan
April Sebelum atau Setelah
om
Ida Fauziyah telah menyampaikan
2022 Lebaran? Ini Kata Menteri
terkait informasi BSU BPJS
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Ketenagakerjaan, yang mana Bantuan
Ayo Indonesia
Subsidi Upah atau BSU tersebut
bertujuan untuk melindungi serta
mempertahankan kemampuan
perekonomian pekerja/buruh, juga
diharapkan mampu meningkatkan daya
beli masyarakat, dan mendorong
pertumbuhan ekonomi. Kasus kematian
pandemi Covid-19 di Indonesia ternyata
telah mengalami penurunan secara
signifikan, meski begitu, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyampaikan bahwa dampak ekonomi
sebelum ataupun setelah pandemi
masih terasa. Lantas, BSU BPJS
Ketenagakerjaan cair sebelum atau
setelah lebaran? Informasi terkait BSU
BPJS Ketenagakerjaan cair sebelum atau
setelah lebaran akan cair pada bulan
April 2022 sebelum lebaran.
49. 22 Pemkot Tangsel Adakan Posko Negative Detak Banten
April Pengaduan THR Hingga H-1
2022 Lebaran
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Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan
mengatakan bahwa dalam dua minggu
tersebut THR harus dibayar. Sesuai Surat
Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022
tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2022 bahwa
pembukaan posko aduan THR ini selama
dua minggu sebelum hari raya Idul Fitri
dan tutup pada tanggal 29 April 2022.

Posko aduan tersebut dibuka untuk
melayani para pekerja yang memiliki
perselisihan terkait nominal THR
ataupun waktu pemberian THR. "Posko
aduan itu masih ada, apalagi kemarin
kan juga kementrian tenaga kerja
menyampaikan H- dua minggu harus
sudah dibayar untuk THR," katanya pada
wartawan Detakbanten.com, Kamis
(21/4/2022).
50. 22 Kadin Surabaya, Imbau Pelaku Positive Faktual News
April Usaha Bayar THR Sesuai
2022 Ketentuan

Kamar dagang dan industri (Kadin)
Surabaya mengirimkan surat imbauan
kepada pelaku industri dan perdagangan
di Surabaya, untuk membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan
pemerintah. Ketua Kadin Surabaya, M
Ali Affandi, mengatakan, pembayaran
THR itu sebagai bagian ketaatan pada
aturan pemerintah, dan diharapkan bisa
semakin mempererat suasana
kekeluargaan di lingkungan perusahaan
yang bisa berujung pada peningkatan
produktivitas pekerja. Kadin Surabaya,
kata Andi, juga akan membuka Posko
Konsultasi THR untuk memediasi
permasalahan yang timbul dalam
pembayaran THR. Misalnya ingin
konsultasi soal detail aturan, soal
mekanisme dan sebagainya, monggo
bisa memanfaatkan Posko THR Kadin
Surabaya," ujanya.

51. 22 Cair April 2022, Begini Cara
Neutral Tribun Wow
April Mengecek Apakah Kamu
2022 Termasuk Penerima BSU Rp 1
Juta atau Tidak

Berikut ini 4 cara cek penerima Bantuan
Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta yang akan
cair April 2022 ini. Simak cara cek
penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Subisidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah
(BSU) BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta.
Dilansir Tribunnews.com, pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mengungkap program BSU
BPJS Ketenagakerjaan akan kembali
disalurkan pada 2022 ini. "Berdasarkan
arahan Bapak Presiden, Program
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Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan terus
dimatangkan untuk diberikan kepada 8,8
juta tenaga kerja dengan gaji kurang dari
Rp 3,5 juta, dan ini dalam waktu dekat
akan diumumkan," kata Menko
Airlangga Hartanto, dikutip dari laman
Kominfo.
52. 22 Ironi Pegawai Honorer,
April Bekerja di Pemerintahan
2022 Daerah tapi Tak Dapat THR

Neutral Mistar.id

53. 22 Pemprov Sumatra Utara Buka Negative Voi
April Posko Pengaduan THR Tahun
2022 2022
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Pasalnya dalam Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) Nomor
900/2069/SJ tentang pemberian
tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas
yang bersumber dari dana APBD TA
2022, disebutkan pada poin 2, penerima
THR dan gaji ketiga belas terdiri dari
PNS, CPNS yang bekerja pada instansi
daerah, Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja
pada instansi daerah, gubernur dan
wakil gubernur, bupati/walikota dan
wakil bupati/wakil walikota.
"Perusahaan swasta diharuskan
membayar THR, tapi kami yang bekerja
di pemerintahan justru diabaikan. Saya
juga prihatin kok dengan para tenaga
honor ini, tapi mau gimana lagi," ungkap
Baginda Thomas seraya menyebutkan
bahwa Surat Edaran Menaker
No.M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April
2022 tentang pelaksanaan pemberian
THR hari keagamaan tahun 2022 itu
berlaku bagi pegawai/tenaga honor di
lingkungan Kemenaker. Para pegawai
honorer yang berkerja di Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota berharap
ada aturan yang membolehkan mereka
mendapat Tunjangan Hari Raya (THR)
menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443
Hijriyah yang tinggal menghitung hari.
Posko Pengaduan THR itu dilakukan
Pemprov Sumatra Utara mengacu pada
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2022. Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara membuka

Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan Tahun 2022 dengan
memberi nomor kontak yang bisa
dihubungi langsung oleh pekerja.
"Petugas yang dipercaya menerima
laporan pekerja soal THR itu akan
langsung mengkonfirmasi pengaduan
dan tim menanganinya,"ujar Kepala
Dinas Tenaga Kerja Sumatra Utara,
Baharuddin Siagian di Medan dikutip
Antara, Jumat, 22 April. Agar diketahui
pekerja secara luas soal layanan
pengaduan itu, Disnaker Sumatra Utara
sudah menempatkan spanduk di
beberapa lokasi.
54. 22 Apakah THR Boleh Dipotong? Negative Suara.com
April Begini Penjelasan dan Aturan
2022 Lengkapnya

Apakah THR boleh dipotong? Melansir
hukum online, berdasarkan dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan,
pengusaha wajib memberikan THR
Keagamaan kepada pekerja yang
mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja
waktu tidak tertentu (PKWTT) atau
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
dan telah mempunyai masa kerja satu
bulan secara terus menerus atau lebih.
Jika ada yang bertanya apakah THR
boleh dipotong, misalnya akibat
karyawan dikenai surat peringatan (SP)
jawabannya adalah boleh asal
memenuhi kriteria berikut ini. Besaran
THR minimal adalah satu bulan upah
bagi pekerja yang sudah bekerja
melewati 12 bulan masa kerja.

55. 22 Cair Lagi! BSU Rp 1 Juta April
April 2022 - Cek Daftar Nama
2022 Penerima di Website
bsu.kemnaker.go.id

Pemerintah kembali menyalurkan
bantuan subsidi upah (BSU) pada
pekerja terdampak pandemi tahun di
April 2022 ini. Mengutip dari
Kompas.com, Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan Anwar
Sanusi menjelaskan, BSU akan mulai

Neutral Tribun News
Pontianak
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diberikan pada April 2022. "Iyalah
(pemberian BSU) bulan ini (April 2022).
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.
56. 22 Tertipu Rekrutmen Ilegal, 188 Negative Voa
April WNI Dipaksa Kerja di
2022 Perusahaan Kasino dan Judi
Online Kamboja

Direktur Perlindungan Warga Negara
Indonesia (WNI) dan Badan Hukum
Indonesia Kementerian Luar Negeri
Judha Nugraha menjelaskan
Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan
Besar Republik Indonesia di Ibu Kota
Phnom Penh, Kamboja, tengah
menangani kasus sejumlah warga
Indonesia yang dipekerjakan tidak sesuai
dengan prosedur di perusahaanperusahaan kasino atau judi online di
negara tersebut. Judha mengungkapkan
bahwa kasus tersebut terungkap setelah
pihak kementerian mendapatkan
laporan pengaduan baik dari warga
negara Indonesia yang bermukim di
Kamboja dan juga dari keluarga korban.
Pada triwulan pertama tahun 2022 saja,
sudah ada lagi 71 kasus, sehingga total
sejak tahun 2021 ada total 188 WNI
yang menjadi korban," kata Judha.
Keterangan dari pihak kementerian
menyebutkan para korban sebelumnya
dijanjikan oleh calo perekrut untuk
bekerja di bagian layanan konsumen di
berbagai perusahaan rintisan atau
startup yang ada di Kamboja.

57. 22 2.114 Aduan THR Diterima,
Positive Kompas
April Kemnaker Tindak Lanjuti Usai
2022 Batas Pembayaran Berakhir

Ribuan laporan itu masuk ke Posko THR
Keagamaan Kemnaker hanya dalam 13
hari sejak pertama dibuka tanggal 8 April
2022 hingga Selasa (20/4/2022). Chairul
menyebut keberadaan Posko Pengaduan
THR yang dibentuk oleh Kemnaker
adalah wujud pemberian fasilitas dari
pemerintah agar hak pekerja/buruh
untuk mendapatkan THR benar-benar
bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang
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ada. Kementerian Ketenagakerjaan
menginformasikan pihaknya telah
menerima lebih dari 2.000 laporan
terkait pemberian tunjangan hari raya
(THR) Lebaran 2022. Kepala Biro Humas
Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap
menjelaskan ada beragam persoalan
yang dilaporkan masyarakat pekerja.
58. 22 BLT Subsidi Gaji BPJS
Positive Pikiran Rakyat
April Ketenagakerjaan 2022 Cair
Depok
2022 Kapan? Buka
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
untuk Cek Penerima

BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan
2022 kapan cair? Seperti diketahui,
pemerintah kembali mencairkan BSU
atau BLT subsidi gaji BPJS
Ketenagakerjaan 2022 bagi para pekerja.
Meski pengumuman resmi pencairan
BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan
2022 bagi pekerja, tetapi tanngal
pastinya belum diberikan pemerintah.
Pasalnya, pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan sedang
menggodok mekanisme pencairan BLT
subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan 2022
bagi pekerja yang sudah memenuhi
syarat penerimaan BSU.

59. 22 PT Adaro Energy Buka
Positive Tribun News
April Lowongan Pekerjaan,Tertarik
Banjarmasin
2022 Mendaftar, Ini Syarat dan
Ketentuannya

Kalian Tertarik bekerja sektor
pertambangan yakni di PT Adaro
Energy?. Pasalya PT Adaro Energy
membuka lowongan pekerjaan pada
April 2022 ini. Berikut ini informasi
tentang persyaratan lowongan kerja di
PT. Adaro Energy Indonesia Tbk yang
perlu diketahui pencari kerja. Hati-hati
dengan penipuan yang
mengatasnamakan PT. Adaro Energy
Indonesia Tbk, karena seluruh proses
rekrutmen ini tidak dipungut biaya
apapun.

60. 22 BSU BPJS Ketenagakerjaan
Positive Ayo Bandung
April 2022: Cek BLT Subsidi Gaji Rp1
2022 Juta Via WhatsApp Langsung
Cair di Bank-bank Ini

Pemerintah melalui Kemnaker
menggelontorkan BSU 2022 berupa BLT
subsidi gaji sebesar Rp1 juta kepada 8,8
juta pekerja yang berstatus aktif sebagai
peserta Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Artinya,
dana BLT subsidi gaji yang diterima
pekerja yang memenuhi persyaratan
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adalah Rp1 juta pada tahap awal
pencairan dana BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022. BSU atau
bantuan subsidi upah alias bantuan
langsung tunai (BLT) subsidi gaji Rp1 juta
disebut-sebut cair April melalui Bank
Himpunan Milik Negara atau Himbara
(Bank mandiri, BNI, BRI, dan BTN).
Belum ada keterangan resmi dari
Kementrian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mengenai kepastian tanggal
penerimaan BSU BLT subsidi gaji.
61. 22 Kemlu Minta Masyarakat
Negative Suara.com
April Waspada Tawaran Kerja di
2022 Luar Negeri dengan Kriteria Ini

Hal ini dikatakan oleh Direktur
Perlindungan Warga Negara Indonesia
(PWNI) Badan Hukum Indonesia (BHI)
Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha
Nugraha. "Masyarakat harap hati-hati
kepada tawaran bekerja di luar negeri
dengan janji-janji yang tidak realistis,
dengan persyaratan kerja sangat ringan
dan penghasilan yang besar," pesan
Judha dalam press briefing Kemlu yang
digelar secara daring, pada Kamis
(21/4/2022). Pihak Kemlu sendiri telah
meminta TKI yang dipekerjakan secara
ilegal di Kamboja untuk menghubungi
nomor KBRI setempat. Masyarakat
Indonesia yang berniat kerja di luar
negeri diminta untuk waspada dengan
sejumlah tawaran yang ada.

62. 22 Cara Mencairkan BSU Subsidi Positive Ayo Bandung
April Gaji 2022 Bagi Pemilik
2022 Rekening BCA

Berikut cara mencairkan BSU untuk
nasabah BCA dan bank swasta lainnya.
AYOINDONESIA.COM-- BSU (bantuan
subsidi upah) alias BLT subsidi gaji, atau
BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022
akan segera dicairkan bagi para pemilik
rekening bank Himbara (Himpunan Bank
Milik Negara) maupun bank swasta
seperti BCA. Lalu bagaimana untuk
nasabah bank swasta, misalnya BCA?.
Berikut cara mencairkan BSU untuk
nasabah BCA dan bank swasta lainnya. :
Kriteria Penerima BSU Bantuan Subsidi
Upah 2022, Cek di SINI.
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63. 22 Apakah THR 2022 Kena Pajak? Neutral Pikiran Rakyat Belakangan ini, sebagian masyarakat
April Berikut Penjelasan Kemnaker
Depok
mencari informasi soal apakah THR 2022
2022 dan Tanggal Pencairannya
kena pajak atau tidak. Perihal apakah
THR 2022 kena pajak atau tidak sejatinya
telah dijelaskan oleh pihak Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Untuk itu,
simak penjelasan lengkap Kemnaker
terkait apakah THR 2022 kena pajak atau
tidak yang ada di artikel ini. Seperti
diketahui, terdapat sejumlah pertanyaan
yang beredar seputar ketentuan THR
2022, salah satunya terkait pajak.
64. 22 MUFFEST+ 2022 Didukung
April Penuh Enam Kementerian
2022

Positive Obsession
News
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Muslim Fashion Festival (MUFFEST )
2022 persembahan Indonesian Fashion
Chamber (IFC) yang didukung oleh
Kinarya Cipta Kreasi sebagai organizer.
Enam Kementerian RI, yakni
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Riset dan Teknologi
(Kemendikbudristek) RI, Kementerian
Perdagangan (Kemendag) RI,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (KUKM) RI, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI,
Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) RI, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf), Bersama Ali Charisma,
National Chairman IFC, dan Windu
Wijaya, Direktur Kinarya Cipta Kreasi,
turut menghadiri seremoni pembukaan
MUFFEST 2022 yang menandakan
perhelatan ini secara resmi digelar pada
21-23 April 2022 di Grand Ballroom The
Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta. Dalam
kesempatan itu, Menteri Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah (UMKM) Republik
Indonesia Teten Masduki meresmikan
pembukaan MUFFEST 2022. Dia
mengatakan, penyelenggaraan MUFFEST
penting untuk mempromosikan muslim
fesyen Indonesia ke luar negeri dan
mempertemukan berbagai pihak seperti

UMKM, desainer, akademisi, asosiasi,
dan pelaku bisnis.
65. 22 Resign Sebelum Lebaran
April Apakah Dapat THR? Berikut
2022 Penjelasan Lengkapnya

Neutral Suara.com

Lalu, jika resign sebelum lebaran apakah
dapat THR? Bagi karyawan yang sudah
memiliki masa kerja 12 bulan atau
lebihTHR akan dihitung berdasarkan
besaran upah yang diterima karyawan
dalam satu bulan. Jika pekerja baru
memiliki masa kerja di bawah 12 bulan
maka perusahaan akan menghitungnya
secara proporsional. Tunjangan hari raya
(THR) adalah uang tunjangan bagi setiap
buruh atau karyawan sebelum hari besar
keagamaan.

66. 22 BSU BPJS KETENAGAKERJAAN Neutral Ayo Bandung
April CAIR Sebelum Lebaran, Cek
2022 Tanggal dan Nama Penerima

Menjelang BSU BPJS Ketenagakerjaan
cair, simak 2 cara cek Bantuan Subsidi
Upah 2022 yang cair sebelum Lebaran
Idul Fitri Ramadhan 2022. COM-Program BSU diatur dalam UU Nomor 2
Tahun 2020, Peraturan Pemeritah
Nomor 43 Tahun 2020, Permenaker
Nomor 14 Tahun 2021 dan Permenaker
Nomor 16 Tahun 2021. : BSU BPJS
KETENAGAKERJAAN 2022 Sudah Cair?
Pemerintah di tahun 2022 ini
melanjutkan program BSU bagi pekerja
atau buruh. Mereka yang berhak
mendapatkannya adalah pekerja dengan
gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

67. 22 Pekerja Tak Dapat THR
April Diminta Melapor
2022

Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Malang, Jawa Timur, meminta seluruh
perusahaan di wilayahnya mengikuti
aturan terkait pemberian tunjangan hari
raya (THR). Karyawan berhak melapor
bila pemberi kerja tidak memberi THR.
"Dilaporkan ke Satgas THR di
Kementerian Tenaga Kerja, nanti akan
ada penyelesaian melalui Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Malang," kata Bupati
Malang, M Sanusi, Jumat, 22 April 2022.
Pemberian THR, terang Sanusi, sesuai
dengan Peraturan Menteri

Neutral Medcom.id
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Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6
Tahun 2016.
68. 22 Pemprov Sumatra Utara buka Negative Antara Sumut Posko Pengaduan THR itu dilakukan
April Posko Pengaduan THR Tahun
Pemprov Sumatra Utara mengacu pada
2022 2022
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2022. Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara membuka
Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan Tahun 2022 dengan
memberi nomor kontak yang bisa
dihubungi langsung oleh pekerja yang
bermasalah dengan THR itu. "Petugas
yang dipercaya menerima laporan
pekerja soal THR itu akan langsung
mengkonfirmasi pengaduan dan tim
menanganinya," ujar Kepala Dinas
Tenaga Kerja Sumatra Utara, Baharuddin
Siagian di Medan, Jumat. Agar diketahui
pekerja secara luas soal layanan
pengaduan itu, Disnaker Sumatra Utara
sudah menempatkan spanduk di
beberapa lokasi.
69. 22 188 WNI Jadi Korban
Negative Idx Channel
April Eksploitasi di Kamboja, Begini
2022 Modusnya

63

Direktur Perlindungan Warga Negara
Indonesia dan Badan Hukum Indonesia
(PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu), Judha Nugraha,
menyampaikan update terbaru terkait
WNI yang dipekerjakan secara tidak
prosedural di perusahaan-perusahaan
kasino atau judi online di Kamboja.
Sehingga, sejak tahun 2021, terhitung
sudah ada sebanyak 188 WNI yang
menjadi korban. "Modus yang
digunakan, antara lain awalnya korban
berasal dari berbagai macam daerah di
Indonesia, antara lain Sumatera Utara,
Kalimantan Barat, Jakarta, dan Jawa
Barat, dimana para korban dijanjikan
untuk bekerja sebagai customer service
di berbagai macam perusahaan startup
yang ada di Kamboja," ungkap Judha.
"Setibanya mereka di Kamboja, mereka
lalu dieksploitasi untuk bekerja di

berbagai macam perusahaan kasino dan
judi online, untuk memasarkan produk
investasi cryptocurrency dengan klaimklaim return of investment yang tidak
berdasar dan berpotensi scamming,"
tegas Judha.
70. 22 Cek Nama Aktif BPJS
Neutral Pikiran Rakyat
April Ketenagakerjaaan di
Depok
2022 sso.bpjsketenagakerjaan.go.id,
Agar Dapat BSU 2022 Sebesar
Rp1 Juta

Simak cara cek nama aktif BPJS
Ketenagakerjaan di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, agar
pekerja atau buruh dapat BSU 2022
sebesar Rp1 juta. Pemerintah kembali
mencairkan BSU 2022 kepada 8,8 juta
pekerja atau buruh dengan gaji di bawah
Rp3,5 juta, simak cara cek nama aktif
BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat
penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta.
Pemerintah melalui Kemnaker telah
memastikan anggaran sebesar Rp8,8
triliun untuk program BSU 2022, ada pun
syarat penerima BLT subsidi gaji sebesar
Rp1 juta adalah aktif BPJS
Ketenagakerjaan. Perlu diketahui, syarat
penerima BSU 2022 jika mengacu pada
peraturan Kemnaker tahun sebelumnya
adalah sebagai berikut:.

71. 22 Ribuan Aduan THR
April Bermunculan, Perusahaan di
2022 Jakarta Masuk?

Neutral Cnbc Indonesia Di sisi lain, kalangan pengusaha di DKI
Jakarta mengungkapkan bahwa hingga
kini proses THR masih berjalan
sebagaimana mestinya. "Sampai dengan
saat ini anggota belum ada yang
melaporkan keberatannya," kata Ketua
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI
Jakarta Diana Dewi kepada CNBC
Indonesia, Jumat (22/4/22). Pelaku
usaha saat ini dibayangi
ketidakmampuan untuk membayar THR.
"Terkait THR maka Kadin menghimbau
ke teman-teman anggota kadin agar
membayarkan THR sesuai peraturan
pemerintah.

72. 22 188 WNI Dipaksa Kerja di
April Perusahaan Kasino dan Judi
2022 Online di Kamboja

Negative Tagar
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Banyak dari mereka yang dipekerjakan
di perusahaan-perusahaan kasino dan
judi online di Kamboja. Direktur
Perlindungan Warga Negara Indonesia

(WNI) dan Badan Hukum Indonesia,
Kemenlu, Judha Nugraha, menjelaskan
Kemenlu dan Kedutaan Besar Republik
Indonesia di Ibu Kota Phnom Penh,
Kamboja, tengah menangani kasus
sejumlah warga Indonesia yang
dipekerjakan tidak sesuai dengan
prosedur di perusahaan-perusahaan
kasino atau judi online di negara
tersebut. Judha mengungkapkan bahwa
kasus tersebut terungkap setelah pihak
kementerian mendapatkan laporan
pengaduan baik dari warga negara
Indonesia yang bermukim di Kamboja
dan juga dari keluarga korban. Pada
triwulan pertama tahun 2022 saja,
sudah ada lagi 71 kasus, sehingga total
sejak tahun 2021 ada total 188 WNI
yang menjadi korban," kata Judha.
73. 22 Waduh! Ada Ribuan Laporan
April Prahara THR, Mulai Ditunda
2022 hingga Belum Dibayar

Negative Suara.com

Laporan itu dikirimkan oleh masyarakat
ke Posko Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2022 Kemenaker. Di
antaranya mulai dari penghitungan THR
yang tidak sesuai ketentuan, THR
ditunda hingga THR tidak dibayar.
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) telah menerima ribuan
laporan mengenai pemberian Tunjangan
Hari Raya (THR). Melansir
Wartaekonomi.co.id-- jaringan
Suara.com, Kemenaker mengungkap ada
2.114 laporan masuk terkait
permasalahan THR per 20 April 2022.

74. 22 Penerapan UMK di Natuna
April Disesuaikan dengan
2022 Kemampuan Pengusaha
Daerah

Positive Kejora News

Pemerintah Kepulauan Riau ( Kepri)
telah menetapkan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) untuk Kabupaten
Natuna tahun 2022 Rp3.125.272 (tiga
juta seratus duapuluh lima ribu dua
ratus tujuh puluh dua rupiah). Nominal
UMK Natuna 2022 jika dibandingkan
dengan UMK 2021. Untuk UMK Natuna
2022 disesuaikan sebesar Rp 18.297
atau naik 0,59 persen dari tahun 2021.
Namun sayangnya hingga kini
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penetapan besaran UMK itu tidak
diberlakukan di Natuna.
75. 22 Apakah BSU 2022 Sudah Cair? Positive Pikiran Rakyat
April Simak Jadwal dan Cek
Depok
2022 Penerima BLT Subsidi Gaji
untuk Dapat Rp1 Juta

Simak jadwal dan cara cek nama
penerima BLT subsidi upah, dapat notif
ini langsung dapat Rp1 juta. Pemerintah
akan kembali menyalurkan BSU 2022,
nantinya pekerja di bawah gaji Rp3,5
juta akan mendapatkan BLT subsidi gaji
sebesar Rp1 juta. Dalam penyalurannya,
BSU 2022 akan langsung diberikan 2
bulan sekaligus, yang mana pekerja atau
buruh akan menerima BLT subsidi gaji
sebesar Rp1 juta. Apakah BSU 2022
sudah cair?

76. 22 UU Cipta Kerja
April Membangkitkan Investasi di
2022 Sektor Wisata

undang Cipta Kerja (UU Ciptaker)
digadang-gadang mampu menarik minat
investor untuk menanamkan modalnya
di Indonesia. Terkait hal tersebut,
Pengamat Industri Pariwisata Muslim
Jayadi mengatakan UU Cipta Kerja urgen
dihadirkan pada masa sekarang di
tengah perekonomian Indonesia
terdampak Covid-19, Hal ini diperlukan
untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang akan berdampak pada
sektor pariwisata. Dalam diskusi daring
yang digelar oleh Goodmoney.id
konsultan dan trainer sejumlah
perusahaan swasta dan BUMN beberapa
waktu yang lalu, diketahui bahwa UU
Cipta Kerja juga memberikan dampak
positif pada pelaku UMKM di sektor
wisata. Pada pasal 26 ayat (1) poin (f)
UU Cipta Kerja tertulis bahwa setiap
pengusaha pariwisata diwajibkan
mengembangkan kemitraan dengan
usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) dan koperasi setempat yang
saling memerlukan, memperkuat dan
menguntungkan.

Positive Klik Warta

77. 22 Pemkot Palangka Raya imbau Positive Antara Sulteng Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi
April perusahaan bayar THR tepat
Kalimantan Tengah mengimbau
2022 waktu
perusahaan yang ada di daerahnya
untuk menyalurkan tunjangan hari raya
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(THR) dengan tempat waktu. Jangan
sampai ada hak-hak karyawan yang
tertahan di perusahaan," kata Wali Kota
Palangka Raya Fairid Naparin di Palangka
Raya, Jumat. Kepala Daerah termuda di
wilayah Kalimantan Tengah itu pun
meminta pekerja dapat melapor ke
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Palangka Raya jika hak THR tak
dibayarkan perusahaan tempat bekerja.
Bagi karyawan yang belum
mendapatkan tunjangan hari raya dapat
melaporkan secara langsung ke posko di
kantor Disnaker Palangka Raya pada jam
kerja.
78. 22 Pemkot Palangka Raya imbau Positive Antara
April perusahaan bayar THR tepat
2022 waktu

Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah mengimbau
perusahaan yang ada di daerahnya
untuk menyalurkan tunjangan hari raya
(THR) dengan tempat waktu. Jangan
sampai ada hak-hak karyawan yang
tertahan di perusahaan," kata Wali Kota
Palangka Raya Fairid Naparin di Palangka
Raya, Jumat. Kepala Daerah termuda di
wilayah Kalimantan Tengah itu pun
meminta pekerja dapat melapor ke
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Palangka Raya jika hak THR tak
dibayarkan perusahaan tempat bekerja.
Bagi karyawan yang belum
mendapatkan tunjangan hari raya dapat
melaporkan secara langsung ke posko di
kantor Disnaker Palangka Raya pada jam
kerja.

79. 22 Kawal Pemberian THR, Komisi Neutral Tribun News
April IV DPRD Jambi Hearing dengan
Jambi
2022 Dinaskertrans Provinsi Jambi

Anggota DPRD Provinsi Jambi hearing
bersama Disnakertrans Provinsi Jambi.
Kegiatan hearing itu dihadiri Ketua
Komisi lV DPRD Provinsi Jambi Fadli
Sudria, Wakil Ketua Supriyanto, anggota
Budi Yako serta anggota lainnya. Wakil
Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Jambi dari
Fraksi Partai PKS Supriyanto
mengatakan. (tribunjambi.com/ Hasbi
Sabirin).
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80. 22 BSU 2022 Kapan Cair? Cek
April Nama Penerima Lewat HP di
2022 kemnaker.go.id untuk Dapat
Subsidi Gaji Rp1 juta

Positive Pikiran Rakyat Segera cek nama penerima BLT subsidi
Depok
gaji Rp1 juta lewat HP di kemnaker.go.id.
Sebanyak 8,8 juta pekerja di bawah gaji
Rp3,5 juta akan mendapatkan BLT
subsidi gaji sebesar Rp1 juta lewat
program BSU 2022 yang kembali
disalurkan. Dalam penyalurannya, BSU
2022 akan diberikan 2 bulan sekaligus,
yang mana pekerja atau buruh akan
menerima bantuan tunai subsidi gaji
sebesar Rp1 juta. Pemerintah telah
menetapkan anggaran sebesar Rp8,8
triliun agar BSU 2022 bisa diterima oleh
8,8 juta buruh atau pekerja di bawah gaji
Rp3,5 juta. Menurut aturan, BSU 2022
diberikan kepada pekerja atau buruh
dengan gaji dibawah Rp3,5 juta sebesar
Rp500 ribu perbulan.

81. 22 Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan Neutral Pikiran Rakyat
April 2022 Pakai KTP, Login sso.
Depok
2022 bpjsketenagakerjaan agar
Dapatkan BLT Rp1 Juta

Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
pakai KTP, login
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id agar
dapatkan BLT Rp1 juta dari pemerintah.
Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 menjadi salah
satu dari tiga bansos tambahan yang
disalurkan oleh pemerintah tahun ini.
Setidaknya ada 8,8 juta pekerja yang
akan mendapatkan BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 dari pemerintah
ini. Pemerintah telah mengumumkan
bahwa BSU 2022 akan kembali
disalurkan kepada pekerja di bulan April
ini.

82. 22 Pemkot Palangka Raya imbau Positive Antara Riau
April perusahaan bayar THR tepat
2022 waktu

Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah mengimbau
perusahaan yang ada di daerahnya
untuk menyalurkan tunjangan hari raya
(THR) dengan tempat waktu. Jangan
sampai ada hak-hak karyawan yang
tertahan di perusahaan," kata Wali Kota
Palangka Raya Fairid Naparin di Palangka
Raya, Jumat. Kepala Daerah termuda di
wilayah Kalimantan Tengah itu pun
meminta pekerja dapat melapor ke

68

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Palangka Raya jika hak THR tak
dibayarkan perusahaan tempat bekerja.
Bagi karyawan yang belum
mendapatkan tunjangan hari raya dapat
melaporkan secara langsung ke posko di
kantor Disnaker Palangka Raya pada jam
kerja.
83. 22 Kiat bila ingin manfaatkan
April uang THR sebagai tabungan
2022

Positive Antara

84. 22 Pemkot Palangka Raya
April ingatkan perusahaan bayar
2022 THR tepat waktu

Positive Antara Kalteng Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah mengimbau
perusahaan yang ada di daerahnya
untuk menyalurkan tunjangan hari raya
(THR) dengan tempat waktu. Jangan
sampai ada hak-hak karyawan yang
tertahan di perusahaan," kata Wali Kota
Palangka Raya Fairid Naparin di Palangka
Raya, Jumat. Kepala Daerah termuda di
wilayah Kalimantan Tengah itu pun
meminta pekerja dapat melapor ke
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Palangka Raya jika hak THR tak
dibayarkan perusahaan tempat bekerja.
Bagi karyawan yang belum
mendapatkan tunjangan hari raya dapat
melaporkan secara langsung ke posko di
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Berikut kiat yang bisa Anda lakukan
untuk memanfaatkan uang THR dengan
bijak, khususnya sebagai tabungan di
masa depan seperti dikutip dari siaran
pers Zipmex Indonesia, Jumat:. Tetapi,
sebagian orang bisa memanfaatkan THR
sebagai tabungan di masa depannya.
Menyisihkan uang THR untuk ditabung
selain akan sangat berguna untuk masa
depan, juga dapat mencegah Anda
untuk berperilaku konsumtif dengan
membeli barang-barang yang tidak
diperlukan. Asuransi dapat dikategorikan
sebagai menabung, karena dapat
berguna untuk keadaan-keadaan
mendesak di luar ekspektasi dan tidak
diinginkan seperti saat kecelakaan,
kematian, dan lainnya.

kantor Disnaker Palangka Raya pada jam
kerja.
85. 22 Pemkot Palangka Raya imbau Positive Antara Papua
April perusahaan bayar THR tepat
2022 waktu

Palangka Pemerintah Kota Palangka
Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
mengimbau perusahaan yang ada di
daerahnya untuk menyalurkan
tunjangan hari raya (THR) dengan
tempat waktu. Jangan sampai ada hakhak karyawan yang tertahan di
perusahaan," kata Wali Kota Palangka
Raya Fairid Naparin di Palangka Raya,
Jumat. Kepala Daerah termuda di
wilayah Kalimantan Tengah itu pun
meminta pekerja dapat melapor ke
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Palangka Raya jika hak THR tak
dibayarkan perusahaan tempat bekerja.
Bagi karyawan yang belum
mendapatkan tunjangan hari raya dapat
melaporkan secara langsung ke posko di
kantor Disnaker Palangka Raya pada jam
kerja.

86. 22 Cair April 2022, Ini Cara untuk Neutral Tribun News
April Cek Daftar Penerima BSU BPJS
Palu
2022 Ketenagakerjaan Rp 1 Juta

Cair bulan April 2022 ini, ini cara cek
penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Subisidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah
(BSU) BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta.
Dilansir Tribunnews.com, pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mengungkap program BSU
BPJS Ketenagakerjaan akan kembali
disalurkan pada 2022 ini. Penerima BSU
ini nantinya tetap mengacu pada basis
data peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Berikut ini 4 cara cek penerima Bantuan
Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta yang akan
cair April 2022 ini.

87. 22 UU Cipta Kerja
April Membangkitkan Investasi di
2022 Sektor Wisata

Undang-undang Cipta Kerja (UU
Ciptaker) digadang-gadang mampu
menarik minat investor untuk
menanamkan modalnya di Indonesia.
Terkait hal tersebut, Pengamat Industri
Pariwisata Muslim Jayadi mengatakan
UU Cipta Kerja urgen dihadirkan pada
masa sekarang di tengah perekonomian

Positive Beritajabar.id
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Indonesia terdampak Covid-19, Hal ini
diperlukan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang akan
berdampak pada sektor pariwisata.
Dalam diskusi daring yang digelar oleh
Goodmoney.id konsultan dan trainer
sejumlah perusahaan swasta dan BUMN
beberapa waktu yang lalu, diketahui
bahwa UU Cipta Kerja juga memberikan
dampak positif pada pelaku UMKM di
sektor wisata. Pada pasal 26 ayat (1)
poin (f) UU Cipta Kerja tertulis bahwa
setiap pengusaha pariwisata diwajibkan
mengembangkan kemitraan dengan
usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) dan koperasi setempat yang
saling memerlukan, memperkuat dan
menguntungkan.
88. 22 Link BSU 2022 Dimana? Login Positive Suara.com
April Sekarang dan Dapatkan
2022 Bantuan Rp 1 Juta

Penerima BSU 2022 akan mendapatkan
BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta. Kabar
baik, pemerintah telah mengumumkan
bahwa BLT subsidi gaji atau Bantuan
Subsidi Upah (BSU) akan kembali cair
pada bulan April 2022 ini. Bantuan
Subsidi Upah alias BSU 2022 ini
diperuntukkan bagi para pekerja yang
memenuhi kriteria dari Kementerian
Ketenagakerjaan atau Kemenaker.
Kendati belum ada jadwal pencairan
pasti dari pemerintah, namun
diperkirakan dana BSU 2022 akan
disalurkan pada bulan April ini.

89. 22 BLT Karyawan April 2022
April Disalurkan Pemerintah, Cek
2022 Nama Penerima BSU BPJS
Ketenagakerjaan

Pemerintah menyalurkan BLT BPJS
Ketenagakerjaan atau BSU April 2022.
Penyaluran ditargetkan sebelum lebaran
2022 yang ditransfer langsung pada
rekening penerima di Bank Himbara.
BSU disalurkan kepada pekerja dan
buruh yang terdaftar oleh pihak BPJS
Ketenagakerjaan dan Kementerian
Ketenagakerjaan. Informasi calon
penerima BSU 2022 segera diketahui.

Positive Tribun News
Pontianak
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90. 22 Cair April 2022, Ini Cara Cek Neutral Tribun Wow
April Status Penerima BSU Rp 1
2022 Juta, Login bsu.kemnaker.go.id

Dikutip dari Tribunnews.com,
pemerintah kembali menyalurkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para
pekerja terdampak pandemi pada April
2022. Kriteria dan cara mengecek status
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tahun 2022 Rp 1 juta secara online ada
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.

91. 22 Lowongan Kerja di Adaro
April Energy, Cek Syaratnya
2022

Neutral Okezone

Adaro Logistics Professional Program
adalah program yang dirancang untuk
mengembangkan para calon pemimpin
di pilar bisnis logistik Adaro. 6. Memiliki
kepemimpinan dan ketrampilan
komunikasi yang baik Siap untuk
ditempatkan di seluruh area operasional
kerja Adaro Logistics di Kalimantan
Selatan. Tidak hanya di bagian logistics
Adaro juga membuka lowongan di
bagian mining. Adaro Mining
Professional Program (AMPP) adalah
program yang dirancang untuk
mengembangkan para calon pemimpin
di pilar bisnis mining Adaro.

92. 22 Hitungan Ombudsman: THR
April Bisa Gerakkan Rp194 T ke
2022 Ekonomi Nasional

Neutral Cnn Indonesia Anggota Ombudsman Robert Na Endi
Jaweng menyebut ada potensi
pengungkit ekonomi sekitar Rp194
triliun dari perputaran uang Tunjangan
Hari Raya (THR) karyawan swasta dan
PNS. "Hitung-hitungannya sederhana,
potensi THR pekerja swasta Rp172 triliun
dan ditambah potensi THR pegawai
negara, baik aparatur negara maupun
non aparatur negara, itu sekitar Rp22
72

triliun," ujarnya pada konferensi pers
bertajuk Pengawasan Pembayaran THR
dan BSU Ketenagakerjaan 2022, Jumat
(22/4). Pada kesempatan sama, ia
meminta Kemnaker untuk tak pasif
menunggu laporan pekerja soal kendala
pencairan THR. Menurut dia, harusnya
Kemnaker tak sekadar membuka Posko
THR saja, tapi juga mesti mengerahkan
Dinas Ketenagakerjaan untuk
memastikan perusahaan memenuhi
kewajibannya.
93. 22 Lindungi Hak Buruh, Disnaker Negative Riauin.com
April Kampar Buka Posko
2022 Pengaduan THR

Lanjut Ali Sabri, pihak Disnaker juga
telah mengeluarkan Surat Edaran (SE)
Bupati Kampar tentang pemberian THR
terhadap pekerja/buruh sesuai Edaran
Menteri Tenaga Kerja serta Surat
Gubernur Riau. RIAUIN.COM- Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kampar, Ali Sabri, melakukan
pengawasan pada pemberian hak
pekerja berupa Tunjangan Hari Raya
(THR) di lebaran tahun ini. Menjawab
pernyataan DPRD Kampar yang
mengatakan akan memanggil pihak
Dinas Tenaga Kerja jika ada pengaduan
dari pekerja berkenaan pemberian THR
ini. "Kita sudah buat Pos Pengaduan di
Kantor Disnaker," kata Ali Sabri,
kemarin.

94. 22 Ombudsman RI dorong
April Kemnaker lakukan
2022 pengawasan intensif terkait
THR

Dalam konferensi pers Ombudsman RI di
Jakarta, Jumat, Robert mengatakan
bahwa pengawasan perlu terus
dilakukan meski Kemnaker telah
mendirikan Posko THR 2022 untuk
menerima konsultasi dan pengaduan
terkait pemberian THR tahun ini. Ini
berarti sifatnya adalah Kemnaker
menunggu masuknya aduan Jakarta
(ANTARA)- Anggota Ombudsman
Republik Indonesia Robert Na Endi
Jaweng mendorong agar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan
pengawasan lebih intensif terkait

Neutral Antara
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pemberian tunjangan hari raya (THR)
meski telah mendirikan Posko THR 2022.
"Yang krusial buat kita adalah di tingkat
pengawasannya. Kemnaker sudah
membuka Posko THR, ada dua fitur
utama di sana terkait dengan konsultasi
dan pengaduan, ini berarti sifatnya
adalah Kemnaker menunggu masuknya
aduan," kata Robert.
95. 22 Ombudsman RI dorong
April Kemnaker lakukan
2022 pengawasan intensif terkait
THR

Neutral Antara Sulteng Dalam konferensi pers Ombudsman RI di
Jakarta, Jumat, Robert mengatakan
bahwa pengawasan perlu terus
dilakukan meski Kemnaker telah
mendirikan Posko THR 2022 untuk
menerima konsultasi dan pengaduan
terkait pemberian THR tahun ini.
Anggota Ombudsman Republik
Indonesia Robert Na Endi Jaweng
mendorong agar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan
pengawasan lebih intensif terkait
pemberian tunjangan hari raya (THR)
meski telah mendirikan Posko THR 2022.
"Yang krusial buat kita adalah di tingkat
pengawasannya. Kemnaker sudah
membuka Posko THR, ada dua fitur
utama di sana terkait dengan konsultasi
dan pengaduan, ini berarti sifatnya
adalah Kemnaker menunggu masuknya
aduan," kata Robert.

96. 22 Ciptakan Ruang Aman untuk
April Pekerja Film, BPI Siapkan
2022 Dewan Etik

Positive Voi
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Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia
(BPI) Gunawan Paggaru mengatakan
pihaknya akan membentuk Dewan Etik,
termasuk kode etik di dalamnya, salah
satunya bertujuan untuk menciptakan
ruang aman bagi pekerja film. "Salah
satu mandat dari peserta Kongres yang
ada di AD/ART BPI itu mengamanatkan
kepengurusan periode saya harus
membentuk Dewan Etik. Gunawan
mengatakan saat ini pihaknya tengah
menyusun pembentukan Dewan Etik
dan akan menyusun kode etik bersama
seluruh pemangku kepentingan yang

nantinya ditetapkan oleh pengurus serta
Dewan Pengawas BPI. Jadi di periode
kepengurusan saya nanti ada Dewan Etik
yang mengurus hal-hal yang seperti itu
(pelecehan seksual) karena itu juga
persoalan etika dan moral," kata
Gunawan dikutip dari ANTARA, Jumat,
22 April.
97. 22 Ombudsman RI dorong
April Kemnaker lakukan
2022 pengawasan intensif terkait
THR

Neutral Antara Papua

Dalam konferensi pers Ombudsman RI di
Jakarta, Jumat, Robert mengatakan
bahwa pengawasan perlu terus
dilakukan meski Kemnaker telah
mendirikan Posko THR 2022 untuk
menerima konsultasi dan pengaduan
terkait pemberian THR tahun ini.
Anggota Ombudsman Republik
Indonesia Robert Na Endi Jaweng
mendorong agar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan
pengawasan lebih intensif terkait
pemberian tunjangan hari raya (THR)
meski telah mendirikan Posko THR 2022.
"Yang krusial buat kita adalah di tingkat
pengawasannya. Kemnaker sudah
membuka Posko THR, ada dua fitur
utama di sana terkait dengan konsultasi
dan pengaduan, ini berarti sifatnya
adalah Kemnaker menunggu masuknya
aduan," kata Robert.

98. 22 Ombudsman RI dorong
April Kemnaker lakukan
2022 pengawasan intensif terkait
THR

Neutral Antara Riau

Dalam konferensi pers Ombudsman RI di
Jakarta, Jumat, Robert mengatakan
bahwa pengawasan perlu terus
dilakukan meski Kemnaker telah
mendirikan Posko THR 2022 untuk
menerima konsultasi dan pengaduan
terkait pemberian THR tahun ini.
Anggota Ombudsman Republik
Indonesia Robert Na Endi Jaweng
mendorong agar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan
pengawasan lebih intensif terkait
pemberian tunjangan hari raya (THR)
meski telah mendirikan Posko THR 2022.
"Yang krusial buat kita adalah di tingkat
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pengawasannya. Kemnaker sudah
membuka Posko THR, ada dua fitur
utama di sana terkait dengan konsultasi
dan pengaduan, ini berarti sifatnya
adalah Kemnaker menunggu masuknya
aduan," kata Robert.
99. 22 Tiga Lembaga Berkolaborasi
April Memberi Solusi Atas
2022 Kebutuhan Tenaga Kerja Ke
Luar Negeri

Positive Swadaya Online Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi
mengatakan keberhasilan pembangunan
pertanian tak lepas dari peran semua
pihak. BBPKH Cinagara sebagai Unit
Pelaksanan Teknis Badan Penyuluhan
Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian (BPPSDMP)
Kementerian Pertanian, mempunya
tugas menghasilan SDM yang berkualitas
dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja
atau dunia usaha dan industri (DUDI)
maka perlu adanya hubungan timbal
balik baik antara pihak DUDI dengan
lembaga pendidikan dan pelatihan, baik
pendidikan formal dan informal. Dalam
rangka menjembatani kebutuhan akan
sumberdaya manusia pertanian yang
kompeten untuk dikirim ke luar negri,
Direktorat Penempatan Kawasan
Amerika dan Pacifik Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Kementerian Ketenagakerjaan dan PT
Kayama Amanah Sejati melakukan
kunjungan ke Balai Besar Pelatihan
Kesehatan Hewan (BPPKH) Cinagara
pada hari Selasa 22 April 2022. Mentan
SYL Mengatakan SDM pertanian
kompeten dibarengi dengan
pemanfaatan teknologi dan kerjasama
yang kuat adalah penentu produktivitas
dalam upaya peningkatan daya saing
pertanian Indonesia dengan negara lain.

100. 22 BSU Rp 1 Juta Akan Cair pada Neutral Bangka Post
April April 2022 di Kirim ke Bank
2022 Himbara, Begini Cara Cek
Penerimanya
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Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta akan
cair pada April 2022 di kirim ke Bank
Himbara, begini cara cek penerimanya.
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).
Siapa tahu kamu masuk salah satunya
apalagi berpenghasilan di bawah Rp 3,5
juta per bulan.
101. 22 Kemnaker Diminta Lakukan
April Pengawasan Lebih Intensif
2022 Terkait THR

Neutral Harian Merapi Terkait hal itu, ia menuturkan pihaknya
mengharapkan selain pembentukan
Posko THR perlu juga ada upaya
pemerintah baik di pusat melalui
Kemnaker atau di daerah lewat Dinas
Ketenagakerjaan untuk melakukan
pengawasan. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) diminta
melakukan pengawasan lebih intensif
terkait pemberian tunjangan hari raya
(THR) meski telah mendirikan Posko THR
2022. Anggota Ombudsman Republik
Indonesia Robert Na Endi Jaweng
mengatakan bahwa pengawasan perlu
terus dilakukan meski Kemnaker telah
mendirikan Posko THR 2022 untuk
menerima konsultasi dan pengaduan
terkait pemberian THR tahun ini.
Kemnaker sudah membuka Posko THR,
ada dua fitur utama di sana terkait
dengan konsultasi dan pengaduan, ini
berarti sifatnya adalah Kemnaker
menunggu masuknya aduan," kata
Robert, di Jakarta, Jumat (22/4/2022).

102. 22 Kiat bila ingin manfaatkan
April uang THR sebagai tabungan
2022

Positive Antara Sumsel Berikut kiat yang bisa Anda lakukan
untuk memanfaatkan uang THR dengan
bijak, khususnya sebagai tabungan di
masa depan seperti dikutip dari siaran
pers Zipmex Indonesia, Jumat:. Tetapi,
sebagian orang bisa memanfaatkan THR
sebagai tabungan di masa depannya.
Menyisihkan uang THR untuk ditabung
selain akan sangat berguna untuk masa
depan, juga dapat mencegah Anda
untuk berperilaku konsumtif dengan
membeli barang-barang yang tidak
diperlukan. Asuransi dapat dikategorikan
sebagai menabung, karena dapat
berguna untuk keadaan-keadaan
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mendesak di luar ekspektasi dan tidak
diinginkan seperti saat kecelakaan,
kematian, dan lainnya.
103. 22 Ombudsman Kepri Minta
Positive Tribun News
April Disnaker Buat Posko
Batam
2022 Pengaduan THR, Sebar Nomor
Aduan Permudah Laporan

Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau
(Kepri) meminta Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kepri untuk memperhatikan
betul aduan pekerja terkait penerimaan
Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri.
Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri,
Lagat Parroha Patar Siadari
menyarankan kepada Disnaker untuk
membuat posko pengaduan THR. Lagat
pun berharap, agar masyarakat yang
tidak merasa puas atas pelayanan
Disnaker dapat membuat laporan ke
Ombudsman Perwakilan Kepri. "Bagi
masyarakat yang tidak merasa puas atas
pelayanan Disnaker dapat membuat
laporan ke Ombudsman RI Perwakilan
Kepri pada nomor WhatsApp
08119813737," ungkapnya.

104. 22 Disnakertrans Jambi Bentuk
April Pos Pengaduan THR, DPRD
2022 Jambi Minta Kawal Ketat
Pembayaran THR

Negative Tribun News
Jambi

Laporan Wartawan Tribun Jambi Hasbi
Sabirin. TRIBUNJAMB.COM,JAMBI-Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Provinsi Jambi telah
membentuk posko pengaduan
Tunjangan Hari Raya (THR). Wakil Ketua
Komisi lV DPRD Provinsi Jambi
Supriyanto mengaku baru saja lakukan
hearing bersama DPRD Provinsi Jambi.
"Saya mendorong Disnakertrans Provinsi
Jambi untuk mengawasi dengan ketat
proses pembayaran THR dan
memberikan sanksi tegas bagi
perusahaan yang tidak mau
membayarkan sesuai ketentuan
peraturan yang berlaku," kata
Supriyanto.

105. 22 Ombudsman Dorong
April Kemenaker Lebih Intensif
2022 Awasi Pemberian THR

Positive Kompas Tv

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ombudsman
Republik Indonesia mendorong
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) melakukan pengawasan
lebih intensif terkait pemberian
tunjangan hari raya (THR) meski telah
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mendirikan Posko THR 2022. Oleh
karena itu, kata Robert, Ombudsman
mengharapkan Kemenaker tidak hanya
menunggu aduan masuk melalui Posko
THR. Ombudsman menilai Kemenaker
perlu juga melakukan pengawasan
terkait pemberian THR terhadap pekerja
baik pusat maupun daerah. Apalagi
dalam laporan Kemenaker periode 8
April sampai dengan 20 April 2022 telah
menerima 2.114 laporan yang masuk di
Posko THR 2022.
106. 22 Singapura Cabut Wajib PCR
Positive Cnn Indonesia Singapura mencabut aturan wajib tes
April bagi Pengunjung Tuntas Vaksin
PCR Covid-19 bagi pengunjung yang
2022
sudah tuntas dua dosis vaksinasi mulai
26 April mendatang. "Dengan langkah
ini, berarti pengunjung yang sudah
divaksin penuh tak akan diwajibkan tes
lagi untuk masuk ke Singapura,"
demikian pernyataan Kementerian
Kesehatan Singapura pada Jumat (22/4).
Dengan pencabutan ini, Singapura tak
lagi mewajibkan tes PCR yang
sebelumnya harus dilaksanakan dua hari
sebelum keberangkatan ke negara
tersebut. Sebagaimana dilansir Channel
NewsAsia, mereka juga tak lagi
memerlukan izin masuk dari
Kementerian Tenaga Kerja Singapura
(MoM).
107. 22 Pastikan Pekerja Terima THR, Neutral Mj News
April Tim Pemko Payakumbuh
2022 Monitor ke Lokasi Usaha
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- Untuk memastikan pembayaran
tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja di
Kota Randang, Dinas Tenaga Kerja Dan
Perindustrian Kota Payakumbuh lakukan
monitoring pada perusahaan atau badan
usaha, Kamis (21/4/2022). "Kami dari
Disnakerin bentuk tim untuk melakukan
monitoring dengan turun langsung ke
perusahaan yang ada di kota
Payakumbuh," kata Kepala Dinas Yunida
Fatwa didampingi Sekdis Usfa Haryanti,
Kabid Naker Gesmalindra, beserta
jajaran bidang tenaga kerja kepada
media. "Atas nama Pemerintah Kota

Payakumbuh kami menghimbau kepada
seluruh perusahaan yang berada di Kota
Payakumbuh agar dapat memahami
serta menaati aturan tersebut dan bagi
pengusaha/pekerja kalau butuh
nformasi lebih jelasnya silahkan datang
ke Kantor Disnakerin Kota Payakumbuh
yang beralamat di kawasan Padang
Kaduduak, Jalan Puti Elok Kelurahan Tigo
Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh
Utara. "Rencananya tim akan terus
lakukan monitoring sampai batas waktu
sesuai aturan yang tertuang dalam surat
edaran menaker ucap," Koordinator
lapangan Tim Sekdis Usfa yang
didampingi Kabid Gesmalindra dan
Anton.
108. 22 Muslim Fashion Festival
April (Muffest)+ 2022 Hadirkan
2022 Warna Baru dan
Mengedepankan Lifestyle
Muslim

Neutral Tribun News
Wartakota

109. 22 Ombudsman RI berkomitmen Positive Antara
April awasi posko THR
2022
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WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTAMemasuki masa transisi endemi dari
pandemi global Covid-19, Muslim
Fashion Festival (Muffest) kembali
diselenggarakan pada tanggal 21-23
April 2022. Tahun ini, Muffest hadir
dengan menambahkan kata "Plus ( )"
menjadi Muffest, sesuai tawaran baru
yang diusung, yaitu mengedepankan
sektor fesyen muslim serta diperluas
dengan lifestyle (gaya hidup) muslim
melalui tema "Muslim Fashion, Muslim
Lifestyle". Muffest 2022
dipersembahkan oleh Indonesian
Fashion Chamber (IFC) dan didukung
penyelenggaraannya oleh Kinarya Cipta
Kreasi.
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi
Jaweng menegaskan komitmennya
untuk mengawasi posko tunjangan hari
raya (THR) yang terintegrasi dengan
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) RI mulai dari tingkat pusat
hingga kabupaten/kota. "Ombudsman
akan mengawasi Posko THR Kemnaker
hingga posko-posko di tingkat
kabupaten/kota," kata Robert dalam

konferensi pers di Kantor Ombudsman
RI, Jakarta, Jumat. Pada kesempatan
yang sama, Kepala Keasistenan
Pemeriksaan Laporan Tim Substansi VI
Ombudsman RI Ahmad Sobirin
menyampaikan bahwa dalam
pelaksanaan pengawasan tersebut,
Ombudsman meminta Kemnaker RI
untuk memastikan pelayanan publik di
posko THR berjalan efektif. Dengan
demikian, ujar Robert, Ombudsman
akan segera menindak posko THR yang
ditemukan tidak menjalankan fungsi
konsultasi, merespons pengaduan,
ataupun melakukan pengawasan secara
proaktif kepada perusahaan.
110. 22 Kiat bila ingin manfaatkan
April uang THR sebagai tabungan
2022

Positive Antara Sumut Berikut kiat yang bisa Anda lakukan
untuk memanfaatkan uang THR dengan
bijak, khususnya sebagai tabungan di
masa depan seperti dikutip dari siaran
pers Zipmex Indonesia, Jumat:. Tetapi,
sebagian orang bisa memanfaatkan THR
sebagai tabungan di masa depannya.
Menyisihkan uang THR untuk ditabung
selain akan sangat berguna untuk masa
depan, juga dapat mencegah Anda
untuk berperilaku konsumtif dengan
membeli barang-barang yang tidak
diperlukan. Asuransi dapat dikategorikan
sebagai menabung, karena dapat
berguna untuk keadaan-keadaan
mendesak di luar ekspektasi dan tidak
diinginkan seperti saat kecelakaan,
kematian, dan lainnya.

111. 22 Ini Catatan Ombudsman soal
April Pemberian THR dan BSU
2022

Neutral Media
Indonesia
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OMBUDSMAN Republik Indonesia
mengapresiasi ketegasan Menteri
Ketenagakerjaan ihwal pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri dari
pemberi kerja kepada tenaga kerja.
Apresiasinya adalah ketegasan
substansinya," ujar Robert Andi Jaweng,
Anggota Ombudsman dalam konferensi
pers Pengawasan pembayaran THR dan
BSU, Jumat (22/4). Selain mengapresiasi

soal SE THR, Ombudsman juga
mengapresiasi langkah Kemenaker
membentuk posko THR. Selain THR,
Ombudsman juga menyoroti kebijakan
pemerintah soal pemberian Bantuan
Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja
tahun ini.
112. 22 Ombudsman RI dorong
April masyarakat berani lapor
2022 masalah THR

Negative Antara

- Ombudsman RI mendorong
masyarakat untuk berani melapor
apabila mengalami masalah-masalah
seputar penerimaan tunjangan hari raya
(THR), seperti tidak menerima THR dari
perusahaan tempatnya bekerja atau
nominal THR yang diterima tidak sesuai
dengan ketentuan. Jadi, kami harap
masyarakat tidak takut untuk melapor
pada posko-posko THR," kata Kepala
Keasistenan Pemeriksaan Laporan Tim
Substansi VI Ombudsman RI Ahmad
Sobirin dalam konferensi pers di Kantor
Ombdusman RI, Jakarta, Jumat. Siapa
pun yang mengalami dugaan
pelanggaran dalam pemberian THR
dapat melaporkan ke posko-posko THR.
Jakarta (ANTARA)

113. 22 BSU BPJS Ketenagakerjaan
April 2022 Cair Lewati April ?
2022

Neutral Ayo Bandung

Berita resmi terbaru soal pencairan BSU
BPJS Ketenagakerjaan 2022 kini kian
senyap. Padahal banyak orang
mempertanyakan terkait BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 ini sejak awal
pengumumannya. Akhir bulan April
sudah di depan mata, namun belum ada
kepastian soal kapan sebenarnya BSU
BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan cair.
Bahkan, hingga kini laman pengecekan
resmi BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
pun masih belum dapat dibuka dengan
alasan peningkatan kapasitas.

114. 22 Ombudsman dorong verifikasi Positive Antara
April data BSU untuk kurangi gagal
2022 penyaluran
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Ombudsman Republik Indonesia
mendorong agar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnker) melakukan
proses verifikasi yang ketat terhadap
data calon penerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) untuk meminimalkan

kegagalan bayar seperti penyaluran di
tahun sebelumnya. "Pandangan
Ombudsman mengenai Kemnaker agar
melakukan verifikasi data calon
penerima BSU agar tidak ada lagi data
yang invalid, double dan atau tidak
eligible," kata Asisten Ombusman RI
Ichwan Aulia dalam konferensi pers
Ombudsman RI terkait pengawasan
pembayaran THR dan BSU di Jakarta,
Jumat. Secara khusus dia menyoroti
bahwa dalam evaluasi BSU yang
dilakukan Ombudsman menemukan
bahwa pada 2021 terdapat data gagal
menerima BSU sebanyak 758. 327 dari
total 8.283.364 calon penerima. Pada
2022, pemerintah lewat Kemnaker
direncanakan akan menyalurkan BSU
terhadap 8,8 juta orang, untuk itu perlu
dilakukan langkah-langkah untuk
meminimal data gagal bayar.
115. 22 Ombudsman dorong verifikasi Positive Antara Sulteng Ombudsman Republik Indonesia
April data BSU untuk kurangi gagal
mendorong agar Kementerian
2022 penyaluran
Ketenagakerjaan (Kemnker) melakukan
proses verifikasi yang ketat terhadap
data calon penerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) untuk meminimalkan
kegagalan bayar seperti penyaluran di
tahun sebelumnya. "Pandangan
Ombudsman mengenai Kemnaker agar
melakukan verifikasi data calon
penerima BSU agar tidak ada lagi data
yang invalid, double dan atau tidak
eligible," kata Asisten Ombusman RI
Ichwan Aulia dalam konferensi pers
Ombudsman RI terkait pengawasan
pembayaran THR dan BSU di Jakarta,
Jumat. Secara khusus dia menyoroti
bahwa dalam evaluasi BSU yang
dilakukan Ombudsman menemukan
bahwa pada 2021 terdapat data gagal
menerima BSU sebanyak 758. 327 dari
total 8.283.364 calon penerima. Pada
2022, pemerintah lewat Kemnaker
direncanakan akan menyalurkan BSU
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terhadap 8,8 juta orang, untuk itu perlu
dilakukan langkah-langkah untuk
meminimal data gagal bayar.
116. 22 Pekerja tak Terima THR Bisa
April Lapor Ombudsman
2022

Positive Republika

117. 22 Ombudsman dorong verifikasi Positive Antara Papua
April data BSU untuk kurangi gagal
2022 penyaluran
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Ombudsman Republik Indonesia
melakukan pengawasan pelaksanaan
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
keagamaan dan Posko Pengaduan THR
2022 yang digelar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). Para
pekerja dapat melapor ke Ombudsman
apabila mengalami kendala dalam
penerimaan THR maupun tidak dilayani
Posko Pengaduan THR. "Ombudsman
berfokus pada pengawasan pelaksanaan
Posko THR keagamaan yang dibuat oleh
Kemenaker. Masyarakat dapat
mengadukan layanan Posko THR jika
terdapat dugaan maladministrasi dan
akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman,"
ujar Anggota Ombudsman RI Robert Na
Endi Jaweng dalam konferensi pers
daring, Jumat (22/4).
Ombudsman Republik Indonesia
mendorong agar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnker) melakukan
proses verifikasi yang ketat terhadap
data calon penerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) untuk meminimalkan
kegagalan bayar seperti penyaluran di
tahun sebelumnya. "Pandangan
Ombudsman mengenai Kemnaker agar
melakukan verifikasi data calon
penerima BSU agar tidak ada lagi data
yang invalid, double dan atau tidak
eligible," kata Asisten Ombusman RI
Ichwan Aulia dalam konferensi pers
Ombudsman RI terkait pengawasan
pembayaran THR dan BSU di Jakarta,
Jumat. Secara khusus dia menyoroti
bahwa dalam evaluasi BSU yang
dilakukan Ombudsman menemukan
bahwa pada 2021 terdapat data gagal
menerima BSU sebanyak 758. 327 dari
total 8.283.364 calon penerima. Pada

2022, pemerintah lewat Kemnaker
direncanakan akan menyalurkan BSU
terhadap 8,8 juta orang, untuk itu perlu
dilakukan langkah-langkah untuk
meminimal data gagal bayar.
118. 22 Ombudsman Soroti BSU yang Neutral Cnn Indonesia Anggota Ombudsman Robert Na Endi
April Tak Sasar Driver Ojol Hingga
Jaweng menyoroti ketimpangan
2022 TKI
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU)
atau BLT gaji yang tak sampai ke tangan
pekerja informal, seperti driver ojek
online (ojol) hingga TKI. Dalam evaluasi
BSU dari Ombudsman, salah satu poin
rekomendasinya adalah agar Kemnaker
memasukkan pekerja sektor non formal,
dari pengemudi ojol, pekerja bengkel,
toko, hingga TKI sebagai penerima BSU
ke depannya. Padahal, menurut dia,
pekerja informal merupakan kelompok
penerima riil atau mereka yang paling
membutuhkan bantuan itu. Ia pun
menyayangkan Kemnaker yang hanya
berfokus menyalurkan BSU ke kelompok
formal karena benturan validasi data.
119. 22 Ombudsman dorong verifikasi Positive Antara Riau
April data BSU untuk kurangi gagal
2022 penyaluran
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Ombudsman Republik Indonesia
mendorong agar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnker) melakukan
proses verifikasi yang ketat terhadap
data calon penerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) untuk meminimalkan
kegagalan bayar seperti penyaluran di
tahun sebelumnya. "Pandangan
Ombudsman mengenai Kemnaker agar
melakukan verifikasi data calon
penerima BSU agar tidak ada lagi data
yang invalid, double dan atau tidak
eligible," kata Asisten Ombusman RI
Ichwan Aulia dalam konferensi pers
Ombudsman RI terkait pengawasan
pembayaran THR dan BSU di Jakarta,
Jumat. Secara khusus dia menyoroti
bahwa dalam evaluasi BSU yang
dilakukan Ombudsman menemukan
bahwa pada 2021 terdapat data gagal
menerima BSU sebanyak 758. 327 dari

total 8.283.364 calon penerima. Pada
2022, pemerintah lewat Kemnaker
direncanakan akan menyalurkan BSU
terhadap 8,8 juta orang, untuk itu perlu
dilakukan langkah-langkah untuk
meminimal data gagal bayar.
120. 22 Jasa Marga Buka Lowongan
Neutral Okezone
April Kerja, Buruan Sebelum Ditutup
2022 25 April

Periode pendaftaran dimulai tanggal 1425 April 2022 dan untuk info lebih lanjut
kamu bisa kunjungi instagram PT Jasa
Marga di akun @official.jasamarga atau
bisa cek melalui laman
recruitmentbersama.fhcibumn.id. PT
Jasa Marga (Persero) Tbk membuka
lowongan kerja. Jasa Marga membuka
kesempatan untuk kamu para putraputri terbaik di Indonesia untuk ikut
berkontribusi dalam perusahaan
infrastruktur pembangunan jalan tol.
Melalui unggahan Instagram
@kemnaker, Jumat (22/4/2022) berikut
lowongan kerja yang tersedia.

121. 22 Buka Posko THR, Ombudsman Neutral Harian Terbit
April Minta Pemerintah Tetap
2022 Lakukan Pengawasan

HARIANTERBIT.com- Ombudsman
meminta Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) pro aktif melakukan
pengawasan terkait dengan pembayaran
tunjangan hari raya (THR) keagamaan.
Meski telah mendirikan posko
pengaduan di tingkat pusat hingga
kabupaten/kota, pengawasan harus
tetap dilakukan.

122. 22 Ombudsman jelaskan
Neutral Alinea
April pengawasan pembayaran THR
2022 dan BSU Ketenagakerjaan

Berikutnya, bagi karyawan dengan masa
kerja belum sampai 12 bulan tetap di
berikan THR dalam jumlah secara
proporsional," ujar anggota Ombudsman
RI, Robert Na Endi Jawaeng dalam
konferensi pers perihal Pengawasan
pembayaran THR dan BSU
ketenagakerjaan Tahun 2022, Jumat
(22/4). .Posko THR tahun lalu menerima
sebesar 2.275 ribu laporan. Ombudsman
RI menjelaskan ketentuan THR pada
tahun 2022 ini, Permenaker No. 6 tahun
2012 di mana THR keagamaan
merupakan pendapatan nonupah yang
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wajib dibayarkan oleh pengusaha
kepada pekerja atau buruh menjelang
hari raya keagamaan. Ombudsman juga
akan melakukan pengawasan terhadap
pelayanan posko THR yang dibuat
pemerintah. Persyaratan BSU itu sendiri
yakni merupakan Warga Negara
Indonesia, merupakan pekerja formal
yang aktif BPJS Ketenagakerjaan,
memiliki upah gaji paling besar Rp3,5
juta rupiah perbulan, bekerja di sektor
industri barang konsumsi, transportasi,
real estate, perdagangan dan jasa
kecuali Pendidikan dan Kesehatan,
penerima BSU yakni pekerja/buruh yang
belum menerima kartu prakerja, PKH
atau program bantuan produktif usaha
mikro.
123. 22 BSU BPJS ketenagakerjaan
Neutral Ayo Bandung
April 2022: BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta
2022 Belum Masuk? Hubungi
Nomor Ini!

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menggandeng BPJS
Ketenagakerjaan kembali menyalurkan
bantuan subsidi gaji (BSU). BSU disebut
pula dengan bantuan langsung tunai
(BLT) Subsidi Gaji Rp1 juta dikabarkan
cair April 2022. Pencairan BSU atau BLT
subsidi gaji dilakukan melalui Bank
Himbara atau Himpunan Bank Milik
Negara, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI,
dan BTN. : BSU BPJS Ketenagakerjaan
Cair Sebelum atau Setelah Lebaran? Ada
baiknya, memastikan terlebih dahulu
syarat dan kriteria penerima BLT subsidi
gaji 2022.

124. 22 APINDO: 80 Persen
April Perusahaan di Subang Sudah
2022 Bayarkan THR

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Kabupaten Subang, memberi waktu
sampai H-7 Lebaran kepada para
Pengusaha, terkait pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) bagi
Karyawan. Ketua APINDO Kabupaten
Subang Asep Rochman Dimyati, yang
akrab di sapa ARD menyebutkan,
berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri
Tenaga Kerja, tentang pembayaran THR,
H-10 Lebaran harus sudah di bayarkan,
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atau maksimal H-7 Lebaran sudah
selesai. "APINDO sudah tegaskan kepada
seluruh pengusaha, agar tidak terlambat
dalam pembayaran THR kepada
karyawannya," ujar ARD kepada RRI di
Subang, Jumat (22/4/2022). Dari 72
pengusaha, atau perusahaan di bawah
APINDO, 80 persennya sudah
membayarkan THR, sedangkan sisanya
masih dalam proses.
125. 22 Ombudsman sorot pentingnya Positive Antara
April keberadaan Posko THR di
2022 kabupaten/kota

Kalau dia tidak punya Posko THR
bagaimana kemudian orang melaporkan
Jakarta (ANTARA)- Anggota Ombudsman
Republik Indonesia Robert Na Endi
Jaweng menyoroti pentingnya
keberadaan Posko Tunjangan Hari Raya
(THR) dibuat sampai ke tingkat
kabupaten/kota untuk memastikan
fungsinya berjalan dengan baik meski
telah terdapat posko yang diluncurkan
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). Kalau dia tidak punya
Posko THR bagaimana kemudian orang
melaporkan," katanya ketika ditemui
media usai konferensi pers terkait
pengawasan THR 2022 di Kantor
Ombudsman RI, di Jakarta, Jumat. Ia
menjelaskan meski Kemenaker bisa saja
tetap melakukan konsultasi dan
menerima pengaduan melalui Posko
THR 2022 yang telah diluncurkan secara
daring atau online, tapi keberadaan
pihak yang bertanggung jawab untuk
posko di daerah tetap menjadi penting.
"Jadi memastikan di hulunya Posko THR
sudah terbentuk semua, integrasi data,
informasi dan penanganan masalah dari
posko di pusat hingga kabupaten/kota
itu berjalan.

126. 22 Ombudsman sorot pentingnya Positive Antara Sulteng Anggota Ombudsman Republik
April keberadaan Posko THR di
Indonesia Robert Na Endi Jaweng
2022 kabupaten/kota
menyoroti pentingnya keberadaan
Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dibuat
sampai ke tingkat kabupaten/kota untuk
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memastikan fungsinya berjalan dengan
baik meski telah terdapat posko yang
diluncurkan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). Kalau dia
tidak punya Posko THR bagaimana
kemudian orang melaporkan," katanya
ketika ditemui media usai konferensi
pers terkait pengawasan THR 2022 di
Kantor Ombudsman RI, di Jakarta,
Jumat. Ia menjelaskan meski Kemenaker
bisa saja tetap melakukan konsultasi dan
menerima pengaduan melalui Posko
THR 2022 yang telah diluncurkan secara
daring atau online, tapi keberadaan
pihak yang bertanggung jawab untuk
posko di daerah tetap menjadi penting.
"Jadi memastikan di hulunya Posko THR
sudah terbentuk semua, integrasi data,
informasi dan penanganan masalah dari
posko di pusat hingga kabupaten/kota
itu berjalan.
127. 22 Ombudsman sorot pentingnya Positive Antara Papua
April keberadaan Posko THR di
2022 kabupaten/kota
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Anggota Ombudsman Republik
Indonesia Robert Na Endi Jaweng
menyoroti pentingnya keberadaan
Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dibuat
sampai ke tingkat kabupaten/kota untuk
memastikan fungsinya berjalan dengan
baik meski telah terdapat posko yang
diluncurkan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). Kalau dia
tidak punya Posko THR bagaimana
kemudian orang melaporkan," katanya
ketika ditemui media usai konferensi
pers terkait pengawasan THR 2022 di
Kantor Ombudsman RI, di Jakarta,
Jumat. Ia menjelaskan meski Kemenaker
bisa saja tetap melakukan konsultasi dan
menerima pengaduan melalui Posko
THR 2022 yang telah diluncurkan secara
daring atau online, tapi keberadaan
pihak yang bertanggung jawab untuk
posko di daerah tetap menjadi penting.
"Jadi memastikan di hulunya Posko THR
sudah terbentuk semua, integrasi data,
informasi dan penanganan masalah dari

posko di pusat hingga kabupaten/kota
itu berjalan.
128. 22 Ombudsman sorot pentingnya Positive Antara Riau
April keberadaan Posko THR di
2022 kabupaten/kota

Anggota Ombudsman Republik
Indonesia Robert Na Endi Jaweng
menyoroti pentingnya keberadaan
Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dibuat
sampai ke tingkat kabupaten/kota untuk
memastikan fungsinya berjalan dengan
baik meski telah terdapat posko yang
diluncurkan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). Kalau dia
tidak punya Posko THR bagaimana
kemudian orang melaporkan," katanya
ketika ditemui media usai konferensi
pers terkait pengawasan THR 2022 di
Kantor Ombudsman RI, di Jakarta,
Jumat. Ia menjelaskan meski Kemenaker
bisa saja tetap melakukan konsultasi dan
menerima pengaduan melalui Posko
THR 2022 yang telah diluncurkan secara
daring atau online, tapi keberadaan
pihak yang bertanggung jawab untuk
posko di daerah tetap menjadi penting.
"Jadi memastikan di hulunya Posko THR
sudah terbentuk semua, integrasi data,
informasi dan penanganan masalah dari
posko di pusat hingga kabupaten/kota
itu berjalan.

129. 22 Pastikan Pekerja Terima THR, Neutral Top Sumbar
April Tim Pemko Payakumbuh
2022 Monitor Ke Lokasi Usaha

Untuk memastikan pembayaran
tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja di
Kota Randang, Dinas Tenaga Kerja Dan
Perindustrian Kota Payakumbuh lakukan
monitoring pada perusahaan atau badan
usaha, Kamis (21/4). "Kami dari
Disnakerin bentuk tim untuk melakukan
monitoring dengan turun langsung ke
perusahaan yang ada di kota
Payakumbuh," kata Kepala Dinas Yunida
Fatwa didampingi Sekdis Usfa Haryanti,
Kabid Naker Gesmalindra, beserta
jajaran bidang tenaga kerja kepada
media. "Atas nama Pemerintah Kota
Payakumbuh kami menghimbau kepada
seluruh perusahaan yang berada di Kota
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Payakumbuh agar dapat memahami
serta menaati aturan tersebut dan bagi
pengusaha/pekerja kalau butuh
nformasi lebih jelasnya silahkan datang
ke Kantor Disnakerin Kota Payakumbuh
yang beralamat di kawasan Padang
Kaduduak, Jalan Puti Elok Kelurahan Tigo
Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh
Utara. Kegiatan ini merupakan amanat
undang-undang sesuai dengan
Permenaker Nomor 06 Tahun 2016
tentang tunjangan hari raya keagamaan
dan Surat Edaran Menaker Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 Tentang
Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022
bagi pekerja/buruh di perusahaan.
130. 22 Disnaker Baubau ingatkan
Neutral Antara Sulteng Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau,
April perusahaan memberikan THR
Sulawesi Tenggara, mengingatkan
2022 karyawan
seluruh perusahaan di daerah itu agar
memberikan tunjangan hari raya (THR)
Lebaran 1443 Hijriah kepada karyawan
sesuai ketentuan. Plt Kepala Dinas
Tenaga Kerja Baubau Alimuddin, di
Baubau, Jumat, mengatakan surat
edaran dari Kemenaker yang dikeluarkan
per 6 April 2022 tentang pelaksanaan
pemberian THR yang ditindaklanjuti
Pemprov Sultra dan diteruskan ke
kabupaten/kota per 13 April 2022 wajib
diikuti perusahaan. Bahkan ini (dalam
edaran) pemkot diminta untuk
melaporkan ke provinsi ada berapa
persen dari pekerja yang dibayarkan,"
ujar mantan Sekretaris Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Baubau
ini. "Bahkan dalam rangka mengawal
pembayaran THR keagamaan berjalan
dengan baik ini, maka sebenarnya di
setiap kabupaten/kota harus ada posko,
tapi untuk kita di Baubau poskonya di
Disnaker," katanya.
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131. 22 Disnaker Baubau ingatkan
Neutral Antara
April perusahaan memberikan THR
2022 karyawan

Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau,
Sulawesi Tenggara, mengingatkan
seluruh perusahaan di daerah itu agar
memberikan tunjangan hari raya (THR)
Lebaran 1443 Hijriah kepada karyawan
sesuai ketentuan. Plt Kepala Dinas
Tenaga Kerja Baubau Alimuddin, di
Baubau, Jumat, mengatakan surat
edaran dari Kemenaker yang dikeluarkan
per 6 April 2022 tentang pelaksanaan
pemberian THR yang ditindaklanjuti
Pemprov Sultra dan diteruskan ke
kabupaten/kota per 13 April 2022 wajib
diikuti perusahaan. Bahkan ini (dalam
edaran) pemkot diminta untuk
melaporkan ke provinsi ada berapa
persen dari pekerja yang dibayarkan,"
ujar mantan Sekretaris Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Baubau
ini. "Bahkan dalam rangka mengawal
pembayaran THR keagamaan berjalan
dengan baik ini, maka sebenarnya di
setiap kabupaten/kota harus ada posko,
tapi untuk kita di Baubau poskonya di
Disnaker," katanya.

132. 22 Kemlu Bongkar Penipuan
April Perusahaan Kamboja
2022 Terhadap WNI

Kementerian Luar Negeri RI dan
Kedutaan Besar RI (KBRI) Phnom Penh
terus membongkar sekaligus
menyelesaikan kasus penipuan
perusahaan Kamboja yang merekrut
Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai
pekerja ilegal. Modus yang digunakan
oleh calo adalah dengan menjanjikan
para WNI bekerja sebagai customer
service untuk perusahaan-perusahaan
start up di Kamboja. "Korban dijanjikan
oleh calo perekrut untuk bekerja sebagai
customer service di berbagai macam
perusahaan start up yang ada di
Kamboja. Judha menambahkan dalam
penanganan kasus perekrutan ilegal oleh
perusahaan judi online, pihak Kemlu RI
turut melibatkan Bareskrim Polri yang
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didatangkan langsung ke Ibu Kota
Kamboja.
133. 22 ORI minta Kemenaker aktif
Neutral Antara
April mengawasi pembayaran THR
2022

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi
Jaweng meminta pemerintah berperan
aktif dalam upaya memastikan pemberi
kerja atau perusahaan memberikan
Tunjangan Hari Raya (THR) kepada
pekerjanya. Karena menurut Robert,
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) hanya membuat posko
pengaduan terkait THR, yang hanya
menunggu datangnya konsultasi atau
pengaduan. (Egan Suryahartaji/Arif
Prada/Risbeyhi).

134. 22 Disnaker Baubau ingatkan
Neutral Antara Papua
April perusahaan memberikan THR
2022 karyawan

Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau,
Sulawesi Tenggara, mengingatkan
seluruh perusahaan di daerah itu agar
memberikan tunjangan hari raya (THR)
Lebaran 1443 Hijriah kepada karyawan
sesuai ketentuan. Plt Kepala Dinas
Tenaga Kerja Baubau Alimuddin, di
Baubau, Jumat, mengatakan surat
edaran dari Kemenaker yang dikeluarkan
per 6 April 2022 tentang pelaksanaan
pemberian THR yang ditindaklanjuti
Pemprov Sultra dan diteruskan ke
kabupaten/kota per 13 April 2022 wajib
diikuti perusahaan. Bahkan ini (dalam
edaran) pemkot diminta untuk
melaporkan ke provinsi ada berapa
persen dari pekerja yang dibayarkan,"
ujar mantan Sekretaris Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Baubau
ini. "Bahkan dalam rangka mengawal
pembayaran THR keagamaan berjalan
dengan baik ini, maka sebenarnya di
setiap kabupaten/kota harus ada posko,
tapi untuk kita di Baubau poskonya di
Disnaker," katanya.

135. 22 Disnaker Baubau ingatkan
Neutral Antara Riau
April perusahaan memberikan THR
2022 karyawan

Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau,
Sulawesi Tenggara, mengingatkan
seluruh perusahaan di daerah itu agar
memberikan tunjangan hari raya (THR)
Lebaran 1443 Hijriah kepada karyawan
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sesuai ketentuan. Plt Kepala Dinas
Tenaga Kerja Baubau Alimuddin, di
Baubau, Jumat, mengatakan surat
edaran dari Kemenaker yang dikeluarkan
per 6 April 2022 tentang pelaksanaan
pemberian THR yang ditindaklanjuti
Pemprov Sultra dan diteruskan ke
kabupaten/kota per 13 April 2022 wajib
diikuti perusahaan. Bahkan ini (dalam
edaran) pemkot diminta untuk
melaporkan ke provinsi ada berapa
persen dari pekerja yang dibayarkan,"
ujar mantan Sekretaris Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Baubau
ini. "Bahkan dalam rangka mengawal
pembayaran THR keagamaan berjalan
dengan baik ini, maka sebenarnya di
setiap kabupaten/kota harus ada posko,
tapi untuk kita di Baubau poskonya di
Disnaker," katanya.
136. 22 Disnaker Baubau ingatkan
April perusahaan untuk
2022 memberikan THR karyawan
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Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau,
Sulawesi Tenggara, mengingatkan
seluruh perusahaan di daerah itu agar
memberikan tunjangan hari raya (THR)
Lebaran 1443 Hijriah kepada karyawan
sesuai ketentuan. Plt Kepala Dinas
Tenaga Kerja Baubau Alimuddin, di
Baubau, Jumat, mengatakan surat
edaran dari Kemenaker yang dikeluarkan
per 6 April 2022 tentang pelaksanaan
pemberian THR yang ditindaklanjuti
Pemprov Sultra dan diteruskan ke
kabupaten/kota per 13 April 2022 wajib
diikuti perusahaan. Bahkan ini (dalam
edaran) pemkot diminta untuk
melaporkan ke provinsi ada berapa
persen dari pekerja yang dibayarkan,"
ujar mantan Sekretaris Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Baubau
ini. "Bahkan dalam rangka mengawal
pembayaran THR keagamaan berjalan
dengan baik ini, maka sebenarnya di
setiap kabupaten/kota harus ada posko,

tapi untuk kita di Baubau poskonya di
Disnaker," katanya.
137. 22 Ombudsman RI berkomitmen Positive Antara Sulsel
April mengawasi posko THR
2022

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi
Jaweng menegaskan komitmennya
untuk mengawasi posko tunjangan hari
raya (THR) yang terintegrasi dengan
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) RI mulai dari tingkat pusat
hingga kabupaten/kota. "Ombudsman
akan mengawasi Posko THR Kemnaker
hingga posko-posko di tingkat
kabupaten/kota," kata Robert dalam
konferensi pers di Kantor Ombudsman
RI, Jakarta, Jumat. Pada kesempatan
yang sama, Kepala Keasistenan
Pemeriksaan Laporan Tim Substansi VI
Ombudsman RI Ahmad Sobirin
menyampaikan bahwa dalam
pelaksanaan pengawasan tersebut,
Ombudsman meminta Kemnaker RI
untuk memastikan pelayanan publik di
posko THR berjalan efektif. Dengan
demikian, ujar Robert, Ombudsman
akan segera menindak posko THR yang
ditemukan tidak menjalankan fungsi
konsultasi, merespons pengaduan,
ataupun melakukan pengawasan secara
proaktif kepada perusahaan.

138. 22 Eksekusi Sanksi Pelanggaran
April Pembayaran THR
2022 Dipertanyakan, Begini
Jawaban Ombudsman

"Selama ini yang kami analisis di Dinas
Provinsi Jawa Tengah, seakan-akan
sanksi THR ini hanya indah di kertas, tapi
tanpa makna," ujarnya dalam konferensi
pers bertajuk Pengawasan Pembayaran
THR dan BSU Ketenagakerjaan 2022
yang dipantau secara virtual, Jumat
(22/4/2022). Anggota Ombudsman
Robert Na Endi Jaweng pun
menambahkan, hal krusial pertama yang
penting diawasi adalah pembentukan
Posko THR di semua pemerintahan
provinsi, kabupaten dan kota. JAKARTA,
KOMPAS.TV- Implementasi sanksi
pelanggaran ketenagakerjaan soal
tunjangan hari raya (THR) terus
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dipertanyakan. Pasalnya, ada beberapa
aturan sanksi THR yang tidak bisa
dieksekusi.
139. 22 Ombudsman Dorong
Negative Republika
April Masyarakat Berani Lapor Jika
2022 Alami Masalah Terkait THR

Jadi, kami harap masyarakat tidak takut
untuk melapor pada posko-posko THR,"
kata Kepala Keasistenan Pemeriksaan
Laporan Tim Substansi VI Ombudsman RI
Ahmad Sobirin dalam konferensi pers di
Kantor Ombdusman RI, Jakarta, Jumat
(22/4/2022). Ombudsman RI mendorong
masyarakat untuk berani melapor
apabila mengalami masalah-masalah
seputar penerimaan tunjangan hari raya
(THR). Contoh kasus laporan seperti
tidak menerima THR dari perusahaan
tempatnya bekerja atau nominal THR
yang diterima tidak sesuai dengan
ketentuan. "Ini adalah tantangan di
masyarakat agar berani melapor pada
posko-posko THR, yang disediakan oleh
Pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan RI, karena itu terkait
dengan hak yang melekat pada pekerja
dan harus diberikan oleh perusahaan.

140. 22 Ombudsman RI soroti
Positive Antara Sulsel
April pentingnya keberadaan Posko
2022 THR hingga kabupaten/kota

Anggota Ombudsman Republik
Indonesia Robert Na Endi Jaweng
menyoroti pentingnya keberadaan
Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dibuat
sampai ke tingkat kabupaten/kota untuk
memastikan fungsinya berjalan dengan
baik meski telah terdapat posko yang
diluncurkan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). Kalau dia
tidak punya Posko THR bagaimana
kemudian orang melaporkan," katanya
ketika ditemui media usai konferensi
pers terkait pengawasan THR 2022 di
Kantor Ombudsman RI, di Jakarta,
Jumat. "Jadi memastikan di hulunya
Posko THR sudah terbentuk semua,
integrasi data, informasi dan
penanganan masalah dari posko di pusat
hingga kabupaten/kota itu berjalan. Ia
menjelaskan meski Kemenaker bisa saja
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tetap melakukan konsultasi dan
menerima pengaduan melalui Posko
THR 2022 yang telah diluncurkan secara
daring atau online, tapi keberadaan
pihak yang bertanggung jawab untuk
posko di daerah tetap menjadi penting.
141. 22 Didukung Penuh oleh 6
Positive Bisnis Indonesia Muslim Fashion Festival (MUFFEST )
April Kementerian, BUMN, Pemda &
2022 persembahan Indonesian Fashion
2022 Instansi Swasta MUFFEST+
Chamber (IFC) yang didukung oleh
2022 Resmi Digelar Selama 3
Kinarya Cipta Kreasi sebagai organizer,
Hari dengan Menghadirkan
secara resmi dibuka oleh para
Fashion Show, Trade Expo,
stakeholder meliputi jajaran enam
Hingga Gerakan Sarung is My
Kementerian Republik Indonesia, Bank
New Style
Sentral, BUMN, Pemda, dan Instansi
Swasta yang mendukung penuh
perhelatan ini dengan optimisme untuk
mempercepat kebangkitan industri
fesyen muslim tanah air pasca pandemi
dalam mewujudkan Indonesia sebagai
pusat fesyen muslim dunia. Bersama Ali
Charisma, National Chairman IFC, dan
Windu Wijaya, Direktur Kinarya Cipta
Kreasi, enam Kementerian RI, mulai dari
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Riset dan Teknologi
(Kemendikbudristek) RI, Kementerian
Perdagangan (Kemendag) RI,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (KUKM) RI, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI,
Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) RI, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf) turut menghadiri
seremoni pembukaan MUFFEST 2022
yang menandakan perhelatan ini secara
resmi digelar pada tanggal 21-23 April
2022 di Grand Ballroom The Ritz-Carlton
Pacific Place Jakarta. Teten Masduki,
Menteri Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia yang
meresmikan pembukaan MUFFEST 2022
menyatakan dalam sambutannya,
"Penyelenggaraan MUFFEST penting
untuk mempromosikan muslim fesyen
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Indonesia ke luar negeri dan
mempertemukan berbagai pihak seperti
UMKM, desainer, akademisi, asosiasi,
dan pelaku bisnis. MUFFEST ditargetkan
menjadi event skala internasional untuk
mewujudkan Indonesia sebagai kiblat
fesyen muslim dunia.
142. 22 Jadwal Pencairan BSU 2022
April BPJS Ketenagakerjaan, Login
2022 kemnaker.go.id tuk
Pengumuman dan Info BLT
Rp1 Juta

Neutral Pikiran Rakyat Jadwal pencairan BSU 2022 BPJS
Depok
Ketenagakerjaan, login kemnaker.go.id
tuk pengumuman dan info BLT Rp1 juta
dari pemerintah. - Terdaftar sebagai
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Pekerja kembali berkesempatan untuk
mendapatkan BLT subsidi gaji atau BSU
2022 Rp1 juta dari pemerintah.
Pasalnya, pemerintah belum lama ini
mengumumkan bahwa Bantuan Subsidi
Upah atau BSU akan kembali disalurkan
tahun 2022 ini.

143. 22 8 Bantuan Ini isalurkan ke
April Masyakarat, Ada BSU, BLT
2022 UMKM hingga BLT Minyak
Goreng

Positive Bangka Post

8 Bantuan Ini isalurkan ke Masyakarat,
Ada BSU, BLT UMKM hingga BLT Minyak
Goreng. - Pemerintah masih terus
menyalurkan sejumlah bantuan sosial
kepada masyarakat. Baik bantuan sosial
yang sifatnya reguler maupun bantuan
yang hadir saat pandemi. Terbaru,
pemerintah akan menyalurkan sejumlah
bantuan seperti BLT minyak goreng, BLT
UMKM, hingga Bantuan Subsidi Upah
(BSU).

144. 22 BSU Rp 1 Juta Kapan Cair? Ini 4 Negative Tribun News
April Cara Cek Penerima BSU BPJS
2022 Ketenagakerjaan Tahun 2022

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menginformasikan program
BSU BPJS Ketenagakerjaan yang akan
disalurkan pada 2022. Berikut ini 4 cara
cek data peserta BPJS Ketenagakerjaan
yang mungkin menerima Bantuan
Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta. Artikel lain
terkait BSU BPJS Ketenagakerjaan. "Iya
(cair) bulan (April 2022) ini.

145. 22 Info Loker April 2022: PT
April Pratama Abadi Industri Buka
2022

Positive Pikiran Rakyat Ada satu lowongan kerja yang dibuka
Bekasi
oleh PT Pratama Abadi Industri pada
April 2022. Dalam artikel ini akan
terdapat informasi lowongan kerja
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Lowongan Minimal SMA,
Penempatan Garut

terbaru pada April 2022. Satu lowongan
kerja yang dibuka oleh PT Pratama Abadi
Industri untuk penempatan Blubur
Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa
Barat. Ketahui lebih dulu kualifikasi dan
deskripsi pekerjaan yang dibuka PT
Pratama Abadi Industri.

146. 22 Catat! Pekerja Tak Dapat THR Positive Bisnis Indonesia Ombudsman Republik Indonesia
April Bisa Lapor ke Ombudsman
melakukan pengawasan terhadap
2022
pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari
Raya (THR) dan Posko Pengaduan THR
2022 yang diselenggarakan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan. Anggota
Ombudsman RI Robert Endi Jaweng
menjelaskan penyaluran THR perlu
diawasi agar pelaksanaannya dapat
berjalan sesuai ketentuan. "Ombudsman
berfokus pada pengawasan pelaksanaan
Posko THR keagamaan yang dibuat oleh
Kemnaker. Ombudsman juga meminta
Kemnaker untuk melaporkan data
konsultasi dan pengaduan yang masuk
ke Posko THR, termasuk pelaku
pelanggaran dan menindaklanjutinya
sesuai peraturan.
147. 22 Cair, Begini Cara Menghitung Neutral Jawa Pos
April Nisab Zakat THR dan
2022 Kadarnya!
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THR diberikan kepada semua pekerja,
baik karyawan tetap, kontrak,
outsourcing, tenaga honorer, dan lainlain dengan mengacu pada besaran THR
di aturan semula, yakni satu bulan gaji
take home pay untuk karyawan yang
sudah bekerja minimal 12 bulan. Adanya
pemberian THR membuat seseorang
dapat berbagi lebih banyak ke
sekitarnya, seperti menyiapkan balenan
untuk keponakan, memberi kepada
orang tua, atau berzakat. Apa itu Zakat
THR?. Berdasarkan Pusat Informasi
Harga Pangan Strategis Nasional, ratarata beras per kilogram seharga
Rp10.000, maka nisabnya yaitu Rp10.
000 x 653 kg = Rp6.530.000 yang
merupakan gabungan dari THR dan gaji.

148. 22 Cara Lapor THR Belum Cair di Positive Suara.com
April Posko Kemnaker, Jangan
2022 Khawatir Begini Langkahnya

Cara Lapor THR Belum Cair. 1. Cara
Lapor THR Belum Cair secara Offline. 2.
Cara Lapor THR Belum Cair Online via
WA. 3. Cara Lapor THR Belum Cair
Online via Website.

149. 22 Kadin Surabaya imbau
Positive Kabar Bisnis
April pengusaha bayar THR, siapkan
2022 posko untuk konsultasi dan
mediasi

Kadin Surabaya mengimbau para pelaku
industri dan perdagangan di Kota
Pahlawan untuk membayar Tunjangan
Hari Raya (THR) sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh
pemerintah. "Kadin mengimbau temanteman untuk membayarkan THR sesuai
ketentuan. Ini adalah komitmen Kadin
untuk selalu taat aturan, sekaligus upaya
kita bersama untuk terus menciptakan
iklim usaha yang baik," ujar Ketua Kadin
Surabaya, M. Ali Affandi, Kamis
(21/4/2022). Kadin Surabaya, lanjut
Andi, akan membuka Posko Konsultasi
THR untuk memediasi permasalahan
yang timbul dalam pembayaran THR.

150. 22 Kemenaker Luncurkan
April Program BSU, Ini Respons
2022 Ombudsman

Neutral Kontan

Menanggapi hal itu, Anggota
Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng,
menyampaikan evaluasi terkait
pelaksanaan program Bantuan Subsidi
Upah (BSU) Ketenagakerjaan. Robert
mengatakan, dalam kerangka
menghadirkan keadilan, Ombudsman
berharap program BSU makin inklusif
dan makin diperluas penerima
manfaatnya. Ombudsman menemukan
beberapa permasalahan dalam program
penyaluran BSU. Ombudsman
memberikan sejumlah saran terhadap
pelaksanaan program BSU
Ketenagakerjaan di antaranya.

151. 22 Perusahaan Telat Bayar THR
April Wajib Bayar Denda 5%
2022

Negative Katadata

Jika terlambat, pemberi kerja diharuskan
membayar denda sebesar 5% dari total
THR. Peraturan Presiden (PP) no. 362022 menyatakan tunjangan hari raya
keagamaan wajib dibayarkan paling
lama tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan. Ombudsman Republik
Indonesia (ORI) meramalkan PP tersebut
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akan membuat kepatuhan pemberi kerja
dalam menyalurkan tunjangan hari raya
(THR) pada tahun ini akan lebih tinggi.
Kejelasan aturan dinilai menjadi
pertimbangan utama proyeksi tersebut.
152. 22 Perusahaan Telat Bayar THR Negative Katadata
April Karyawan Wajib Bayar Denda
2022 5%

Jika terlambat, pemberi kerja diharuskan
membayar denda sebesar 5% dari total
THR. Peraturan Presiden (PP) no. 362022 menyatakan tunjangan hari raya
keagamaan wajib dibayarkan paling
lama tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan. Ombudsman Republik
Indonesia (ORI) meramalkan PP tersebut
akan membuat kepatuhan pemberi kerja
dalam menyalurkan tunjangan hari raya
(THR) pada tahun ini akan lebih tinggi.
Kejelasan aturan dinilai menjadi
pertimbangan utama proyeksi tersebut.

153. 22 Sebagai Wujud Kepedulian
April Sesama di Bulan Ramadhan,
2022 Menaker Bagikan Paket
Sembako

Positive Suara.com

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
memberikan bantuan dalam rangka
berbagi kebahagiaan di bulan ramadhan.
Menaker Ida membagikan 1.500 paket
sembako kepada pekerja informal di
Jakarta Utara, Kota Bekasi, dan Jakarta
Timur, Jumat (22/4/2022). Menaker
dalam sambutannya mengatakan,
penyaluran paket sembako ini sebagai
wujud kepedulian terhadap sesama,
apalagi di bulan penuh berkah. Bapak
dan Ibu jangan lihat nilainya, tetapi yang
penting kebersamaannya, silaturahim
kami kepada Bapak, Ibu semua," ucap
Menaker.

154. 22 Jika Pekerja Alami Kendala
April THR, Ombudsman Dorong
2022 Segera Melapor

Neutral Indo Politika

Ombudsman juga meminta Kemnaker
untuk melaporkan data konsultasi dan
pengaduan yang masukke Posko THR,
termasuk pelaku pelanggaran dan
menindaklanjutinya sesuai peraturan.
Ombudsman Republik Indonesia
melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan pemberian tunjangan hari
raya (THR) keagamaan dan Posko
Pengaduan THR 2022 yang
diselenggarakan oleh Kementerian
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Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Ombudsman juga mendorong para
pekerja untuk melaporkan apabila
mengalami kendala dalam penerimaan
THR maupun bila tidak terlayani Posko
Pengaduan THR. Anggota Ombudsman
RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan,
penyaluran THR perlu diawasi agar
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai
ketentuan.
155. 22 Pemprov Sumatra Utara Buka Neutral Riauin.com
April Posko Layanan Aduan THR
2022 2022

Posko Pengaduan THR itu dilakukan
Pemprov Sumatra Utara mengacu pada
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2022. RIAUIN.COMPemerintah Provinsi Sumatera Utara
membuka Posko Pengaduan Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022
dengan memberi nomor kontak yang
bisa dihubungi langsung oleh pekerja
yang bermasalah dengan THR itu.
"Petugas yang dipercaya menerima
laporan pekerja soal THR itu akan
langsung mengkonfirmasi pengaduan
dan tim menanganinya," ujar Kepala
Dinas Tenaga Kerja Sumatra Utara,
Baharuddin Siagian di Medan, Jumat.
Agar diketahui pekerja secara luas soal
layanan pengaduan itu, Disnaker
Sumatra Utara sudah menempatkan
spanduk di beberapa lokasi.

156. 22 Kemnaker Diminta
April Ombudsman Lakukan
2022 Verifikasi Ketat Data Calon
Penerima Bantuan Subsidi
Upah

Ombudsman Republik Indonesia
mendorong agar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan
proses verifikasi yang ketat terhadap
data calon penerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU). "Pandangan Ombudsman
mengenai Kemnaker agar melakukan
verifikasi data calon penerima BSU agar
tidak ada lagi data yang invalid, double
dan atau tidak eligible," kata Asisten
Ombusman RI Ichwan Aulia dalam
konferensi pers Ombudsman RI terkait
pengawasan pembayaran THR dan BSU

Positive Req News
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di Jakarta, Jumat 21 April 2022.
"Selanjutnya PMI yang di-PHK atau
dipulangkan, pekerja non-formal atau
BPU (Bukan Penerima Upah) iuran
mandiri agar dapat dimasukkan juga ke
dalam penerima BSU," ujarnya. Secara
khusus dia menyoroti bahwa dalam
evaluasi BSU yang dilakukan
Ombudsman menemukan bahwa pada
2021 terdapat data gagal menerima BSU
sebanyak 758. 327 dari total 8.283.364
calon penerima.
157. 22 Kemnker Diminta Ombudsman Positive Req News
April Lakukan Verifikasi Ketat Data
2022 Calon Penerima Bantuan
Subsidi Upah

Ombudsman Republik Indonesia
mendorong agar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnker) melakukan
proses verifikasi yang ketat terhadap
data calon penerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU). Hal ini guna meminimalkan
kegagalan bayar seperti penyaluran di
tahun sebelumnya. "Pandangan
Ombudsman mengenai Kemnaker agar
melakukan verifikasi data calon
penerima BSU agar tidak ada lagi data
yang invalid, double dan atau tidak
eligible," kata Asisten Ombusman RI
Ichwan Aulia dalam konferensi pers
Ombudsman RI terkait pengawasan
pembayaran THR dan BSU di Jakarta,
Jumat 21 April 2022. Secara khusus dia
menyoroti bahwa dalam evaluasi BSU
yang dilakukan Ombudsman
menemukan bahwa pada 2021 terdapat
data gagal menerima BSU sebanyak 758.
327 dari total 8.283.364 calon penerima.

158. 22 Cek Kesiapan Operasi Ketupat Neutral Okezone
April 2022, Kapolri Minta Potensi
2022 Kemacetan Dikelola dengan
Baik

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo
menggelar apel pasukan untuk Operasi
Ketupat 2022 di Lapangan Silang Monas,
Gambir, Jakarta Pusat Jumat
(22/4/2022). "Operasi Ketupat ini akan
melibatkan 144. 392 personel gabungan,
yang terdiri dari 87.880 dari unsur Polri
dan 56.512 dari unsur lain seperti TNI,
BMKG, Pertamina, Jasa Marga, Jasa
Raharja, Satpol PP, Dinas Perhubungan,
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Dinas Kesehatan, dan mitra Kamtibmas
lainnya," kata Kapolri Jenderal Listyo
Sigit Prabowo dalam Pidatonya Jumat
(22/4/2022). Kapolri juga mengatakan,
gabungan kesatuan instansi ini
bertujuan untuk menjamin masyarakat
aman serta sehat dalam perayaan Idul
Fitri tahun 2022 ini. Sehingga kepadatan
di jalan tol bisa kita hindari," ucap eks
Kabareskrim Polri ini.
159. 22 Masyarakat diminta berani
Negative Antara Kalteng Ombudsman RI mendorong masyarakat
April lapor masalah THR tak sesuai
untuk berani melapor apabila
2022 ketentuan
mengalami masalah-masalah seputar
penerimaan tunjangan hari raya (THR),
seperti tidak menerima THR dari
perusahaan tempatnya bekerja atau
nominal THR yang diterima tidak sesuai
dengan ketentuan. "Ini adalah tantang di
masyarakat agar berani melapor pada
posko-posko THR, yang disediakan oleh
Pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan RI, karena itu terkait
dengan hak yang melekat pada pekerja
dan harus diberikan oleh perusahaan.
Jadi, kami harap masyarakat tidak takut
untuk melapor pada posko-posko THR,"
kata Kepala Keasistenan Pemeriksaan
Laporan Tim Substansi VI Ombudsman RI
Ahmad Sobirin dalam konferensi pers di
Kantor Ombdusman RI, Jakarta, Jumat.
Ia pun mengatakan bahwa pada tahun
2022 Kementerian Ketenagakerjaan
telah mengatur perihal pelindungan
terhadap pelapor dalam mekanisme
pelaporan dugaan pelanggaran
pemberian THR.
160. 22 Monitor Ke Lokasi Usaha, Tim Neutral Pasbana
April Pemko Payakumbuh Pastikan
2022 Pekerja Terima THR
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Com- Untuk memastikan pembayaran
tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja di
Kota Randang, Dinas Tenaga Kerja Dan
Perindustrian Kota Payakumbuh lakukan
monitoring pada perusahaan atau badan
usaha, baru-baru ini. Kegiatan ini
merupakan amanat undang-undang
sesuai dengan Permenaker Nomor 06

Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya
keagamaan dan Surat Edaran Menaker
Nomor M/1/HK.04/IV/2022 Tentang
Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022
bagi pekerja/buruh di perusahaan.
"Kami dari Disnakerin bentuk tim untuk
melakukan monitoring dengan turun
langsung ke perusahaan yang ada di
kota Payakumbuh," kata Kepala Dinas
Yunida Fatwa didampingi Sekdis Usfa
Haryanti, Kabid Naker Gesmalindra,
beserta jajaran bidang tenaga kerja
kepada media. "Atas nama Pemerintah
Kota Payakumbuh kami menghimbau
kepada seluruh perusahaan yang berada
di Kota Payakumbuh agar dapat
memahami serta menaati aturan
tersebut dan bagi pengusaha/pekerja
kalau butuh nformasi lebih jelasnya
silahkan datang ke Kantor Disnakerin
Kota Payakumbuh yang beralamat di
kawasan Padang Kaduduak, Jalan Puti
Elok Kelurahan Tigo Koto Diate,
Kecamatan Payakumbuh Utara.
161. 22 Punya Masalah Soal
April Penerimaan THR, Obudsman
2022 RI Minta Warga Lapor ke
Posko Kemenaker

Negative Radar Cirebon "Ini adalah tantang di masyarakat agar
berani melapor pada posko-posko THR,
yang disediakan oleh Pemerintah dalam
hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI,
karena itu terkait dengan hak yang
melekat pada pekerja dan harus
diberikan oleh perusahaan.">. "Jadi,
kami harap masyarakat tidak takut
untuk melapor pada posko-posko THR,"
kata Kepala Keasistenan Pemeriksaan
Laporan Tim Substansi VI Ombudsman RI
Ahmad Sobirin dalam konferensi pers di
Kantor Ombdusman RI, Jakarta, Jumat
22 April 2022. Tidak hanya bagi
masyarakat yang bekerja di perusahaanperusahaan besar, tetapi juga bagi
masyarakat yang bekerja di mana pun,
silakan melapor ke posko THR," kata
Ahmad. Apabila pemberi kerja tidak
dapat memenuhi pemberian THR,
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mereka akan mendapatkan sanksi, yakni
denda 5 persen dari jumlah THR tanpa
menghilangkan kewajiban untuk tetap
membayarkannya.
162. 22 Indah Berbagi di Bulan
Positive Progresnews.in
April Ramadhan, Menaker Salurkan
fo
2022 1.500 Paket Sembako Kepada
Pekerja Informal

163. 22 THR Harus Diawasi,
April Ombudsman RI Sarankan
2022 Adanya Pengawasan Intensif
dari Kemnaker

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
menyalurkan 1.500 paket sembako
kepada pekerja informal di Jakarta
Utara, Kota Bekasi, dan Jakarta Timur,
Jumat (22/4/2022). Bantuan tersebut
diberikan dalam rangka berbagi
kebahagiaan di bulan ramadan. Menaker
dalam sambutannya mengatakan,
penyaluran paket sembako ini sebagai
wujud kepedulian terhadap sesama,
apalagi di bulan penuh berkah. "Tidak
banyak yang kami berikan.

Neutral Pikiran Rakyat Berdasarkan hal tersebut, anggota
Solo
Ombudsman Indonesia, Robert Na Endi
Jaweng meminta agar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengawasi
secara intensif penyaluran THR
walaupun telah didirikan Posko THR
2022. BERITASOLORAYA.comPemerintah telah memberikan
pernyataan resmi bahwa Tunjangan Hari
Raya (THR) wajib diberikan menjelang
Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2022 ini.
Kemnaker sudah membuka Posko THR,
ada dua fitur utama di sana, "kata
Robert. Robert juga mengatakan bahwa
pihaknya mengharapkan adanya
pengawasan pemberian THR yang
dilakukan oleh Kemnaker dan Dinas
Ketenagakerjaan yang ada di daerah.

164. 22 Kembali Disalurkan pada April Positive Tribun News
April 2022, Ini 4 Cara Cek Penerima
Kaltim
2022 BSU BPJS Ketenagakerjaan
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Program Bantuan Subsidi Upah atau BSU
BPJS Ketenagakerjaan akan disalurkan
pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun
2022 ini. "Iya (cair) bulan (April 2022) ini.
Ini 4 cara cek data peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang mungkin
menerima bantuan subsidi gaji Rp 1 juta.
Demikian yang disampaikan Sekretaris

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan,
Anwar Sanusi.
165. 22 Inilah Daftar Bantuan yang
April Disalurkan Pemerintah pada
2022 Tahun 2022, Beberapa Cair
Bulan Ini

Positive Tribun News
Kaltim

Pemerintah kembali menyalurkan
sejumlah bantuan sosial kepada
masyarakat, baik yang bersifat reguler
maupun bantuan yang hadir saat
pandemi. Selengkapnya, inilah daftar
bantuan yang akan disalurkan
pemerintah kepada masyarakat,
dirangkum dari berbagai sumber. PKH
adalah program pemberian bantuan
sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin
(KM) yang ditetapkan sebagai keluarga
penerima manfaat PKH. Bantuan lain
yang masih disalurkan pemerintah
adalah Bantuan Pangan Non-Tunai
(BPNT) alias Kartu Sembako.

166. 22 Lihat, Begini Cara Menaker
April Berbagi Kebahagiaan kepada
2022 Pekerja Informal di Bulan
Ramadan

Positive Jawa Post
National
Network

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan
dengan menyalurkan 1.500 paket
sembako kepada pekerja informal di
Jakarta Utara, Kota Bekasi, dan Jakarta
Timur, Jumat (22/4). Bapak dan Ibu
jangan lihat nilainya, tetapi yang penting
kebersamaannya, silaturahmi kami
kepada Bapak, Ibu semua," kata
Menaker Ida Fauziyah. Dalam
kesempatan itu, Menaker juga
mengingatkan masyarakat agar
senantiasa menjaga protokol kesehatan
mengingat pandemi Covid-19 belum
berakhir. Warga Kelurahan Pejuang,
Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi,
Khodijah (50) mengaku senang atas
diberikannya paket sembako dari
Menaker.

167. 22 DPRD Kabupaten Cilacap
April Kunker Ke Kota Bekasi
2022

Neutral Infodaerah.com Anggota Pansus 19 DPRD Kab. Cilacap
mengunjungi pemerintah Kota Bekasi
dalam rangka kunjungan kerja terkait
Rancangan Peraturan Daerah Retribusi
Tenaga Kerja Asing di Pressroom Humas,
Kamis (21/4/2022). Ketua DPRD Kota
Bekasi Desak Pemkot Berikan Kepastian
Hukum Status TKK. Ada Enam Poin
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Penting Dalam Setiap Briefing Sekwan
DPRD Kota Bekasi. Pererat Ukhuwah
Islamiyah, IWO Kota Bekasi Sebar Takjil.
168. 22 Pastikan Buruh Terima THR,
April Pemko Payakumbuh Pantau
2022 Lokasi Usaha

Neutral Metro Padang Untuk memastikan pembayaran
tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja di
Kota Randang, Dinas Tenaga Kerja Dan
Perindustrian Kota Payakumbuh lakukan
monitoring pada perusahaan atau badan
usaha, Kamis (21/4). "Kami dari
Disnakerin bentuk tim untuk melakukan
monitoring dengan turun langsung ke
perusahaan yang ada di kota
Payakumbuh," kata Kepala Dinas Yunida
Fatwa didampingi Sekdis Usfa Haryanti,
Kabid Naker Gesmalindra, beserta
jajaran bidang tenaga kerja kepada
media. "Atas nama Pemerintah Kota
Payakumbuh kami menghimbau kepada
seluruh perusahaan yang berada di Kota
Payakumbuh agar dapat memahami
serta menaati aturan tersebut dan bagi
pengusaha/pekerja kalau butuh
nformasi lebih jelasnya silahkan datang
ke Kantor Disnakerin Kota Payakumbuh
yang beralamat di kawasan Padang
Kaduduak, Jalan Puti Elok Kelurahan Tigo
Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh
Utara. Tepatnya di samping Lapangan
Olah Raga Payakumbuh Bugar, temui
Aldi Safdiarton SH," tutup Yunida Fatwa.

169. 22 Ombudsman Sarankan Ojol
Neutral Republika
April Hingga Tukang Bengkel Turut
2022 Terima BSU
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Ombudsman menyarankan agar
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) turut memasukkan pekerja
informal seperti pengemudi ojek online
(ojol) dan pekerja bengkel sebagai
penerima program Bantuan Subsidi
Upah (BSU) 2022. Anggota Ombudsman,
Robert Na Endi Jaweng menjelaskan,
persoalan utama program BSU ini adalah
terkait inklusifitas. Untuk diketahui, BSU
sebesar Rp 1 juta per orang akan
disalurkan tahun ini kepada 8,8 juta
pekerja. Sebab, syarat penerimanya
adalah pekerja sektor formal dengan gaji

Rp 3,5 juta per bulan dan terdaftar
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
170. 22 Ombudsman Dorong Verifikasi Positive Voi
April Data BSU untuk Kurangi Gagal
2022 Penyaluran

Ombudsman mendorong agar
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) melakukan proses verifikasi
ketat terhadap data calon penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk
meminimalkan kegagalan bayar seperti
penyaluran di tahun sebelumnya.
Ombudsman RI juga mendorong adanya
afirmasi untuk pekerja yang dirumahkan
dan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang
menunggak iuran karena faktor dari
pemberi kerja, dan menyebabkan tidak
dapat menerima BSU. "Pandangan
Ombudsman mengenai Kemnaker agar
melakukan verifikasi data calon
penerima BSU agar tidak ada lagi data
yang invalid, double dan atau tidak
eligible," kata Asisten Ombusman RI
Ichwan Aulia dalam konferensi pers
terkait pengawasan pembayaran THR
dan BSU di Jakarta, Antara, Jumat, 22
April. Secara khusus dia menyoroti,
dalam evaluasi BSU yang dilakukan
Ombudsman menemukan bahwa pada
2021 terdapat data gagal menerima BSU
sebanyak 758. 327 dari total 8.283.364
calon penerima.

171. 22 THR Seret? Lapor ke Disnaker Negative Zona Banten
April Saja, Berikut Link dan Tempat
2022 Pelaporan Secara Offline

Sementara itu, Kabid Hubungan
Industrial dan Pengendalian
Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten
Tangerang, Sapta Laelani
menambahkan, bagi pekerja yang
mengalami permasalahan dalam
pencairan THR, pihaknya akan siap
melakukan mediasi kepada pemberi
kerja ataupun perusahaan. Posko
Pengaduan THR secara daring (online)
maupun tatap muka di Gedung Disnaker
Kabupaten Tangerang, Jalan Raya
Kresek, Parahu, Kecamatan Sukamulya,
Kabupaten Tangerang, Banten. "Dengan
adanya posko pengaduan THR ini, untuk
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menampung aspirasi pekerja atau pun
perusahaan dalam melayani konsultasi,
informasi serta pengaduan terkait teknis
pembayaran tunjangan kepada pekerja,"
jelasnya. Link Laporan Pengaduan THR
Online.
172. 23 BSU Karyawan Cair April 2022! Neutral Tribun
April Cek Rekening BRI BNI Mandiri
Pontianak
2022 BTN Anda Apakah BLT
Karyawan Sudah Masuk?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Saat ini
pemerintah tengah merampungkan
data-data penerima BLT Karyawan 2022.
Untuk rincian kriteria dan mekanisme
BSU 2022 lebih lanjut, sedang digodok
oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Cek
segera apakah nama Anda masuk dalam
daftar penyaluran BLT Pekerja atau BSU
Karyawan 2022 yang dijadwalkan cair
mulai April ini. Setiap karyawan yang
memenuhi syarat akan menerima
bantuan uang tunai sebesar Rp500 ribu
selama 2 bulan.

173. 23 Larangan Mempekerjakan
April Anak di Bawah Umur dan
2022 Pengecualiannya

Anak dibolehkan melakukan pekerjaan
ringan, bekerja sebagai bagian dari
kurikulum pendidikan, serta bekerja
untuk mengembangkan bakat dan
minatnya. Anak diberi petunjuk yang
jelas tentang cara pelaksanaan
pekerjaan serta bimbingan dan
pengawasan dalam melaksanakan
pekerjaan; dan anak diberi perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja.
Tentang Ketenagakerjaan tentang
Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam
Negeri tentang Perlindungan bagi Anak
yang melakukan Pekerjaan untuk
Mengembangkan Bakat dan Minat
Dapatkan update berita pilihan dan
breaking news setiap hari dari
Kompas.com. Anak-anak diharuskan
untuk membantu keuangan keluarga,
bahkan ada yang menjadi tulang
punggung keluarga mereka.

Negative Kompas

174. 23 Perusahaan Wajib Bayar THR, Neutral Kronik
April Disnakertrans Bolmong Buka
Totabuan
2022 Posko Satgas
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Seluruh perusahaan yang beroperasi di
Kabupaten Bolaang Mongondow
(Bolmong) wajib membayar Tunjangan
Hari Raya (THR) keagamaan bagi

pekerja/buruh. Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Bolmong, Dedy Ruswandi Mokodongan
mengatakan akan mengasi semua
perusahaan agar tidak lalai dengan
kewajibannya kepada pekerja. Pihaknya
juga membuka Pos Komando Satuan
Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan
Pelayanan Konsultasi dan Penegakan
Hukum THR 2022. "Pekerja yang merasa
keberatan bias melapor di Posko Satgas.
175. 23 Menaker Salurkan Paket
April Sembako Ramadan di
2022 Surabaya

Neutral Pripos

176. 23 Puluhan Karyawan Paytren
Negative Karanganyar
April Adukan Ustaz Yusuf Mansur ke
Pos
2022 Disnaker Bandung
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
membagikan paket sembako ramadan
kepada pekerja dan masyarakat sekitar
lingkungan Kampus Universitas Islam
Negeri UIN Sunan Ampel (UINSA),
Surabaya, Jawa Timur, Sabtu
(23/4/2022). Menaker mengatakan,
paket sembako yang disalurkan ini
sebagai bentuk kepedulian kepada
pekerja dan masyarakat yang ada di
sekitar UIN Sunan Ampel. "Kami alumni
Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UINSA
sekedar ingin memberikan tali kasih
kepada para pekerja UIN Sunan Ampel
dan masyarakat sekitarnya," kata
Menaker. Penyaluran paket sembako
ramadan ini, menurut Menaker, adalah
sebagai bentuk silaturahmi dari IKA
UINSA kepada pekerja dan masyarakat
yang ada di lingkungan UIN Sunan
Ampel.
14 Karyawan Paytren mengadukan PT
VSI dan Ustaz Yusuf Mansur ke Disnaker
Bandung, Jumat (22/4/2022). Tak hanya
diadukan 14 karyawan, ternyata sudah
ada puluhan pegawai PT Veritra Sentosa
Internasional (VSI) yang mengadu ke
Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Kota
Bandung, Jumat (22/4/2022), lantaran
gaji mereka tidak dibayar oleh
perusahaan milik Ustaz Yusuf Mansur itu
sejak lebih dari setahun lalu.

Sebelumnya, Zaini Mustofa mewakili 14
karyawan Paytren yang memberi kuasa
kepadanya melaporkan PT VSI dan Yusuf
Mansur ke Disnakertrans Kota Bandung.
Mereka ini menuntut hak mereka, hasil
jerih payah mereka yang tidak dibayar
oleh pimpinan Paytren yang owner-nya
Ustaz Yusuf Mansur," katanya.
177. 23 Pastikan Pekerja Terima THR, Neutral Benteng
April Tim Pemko Payakumbuh
Sumbar
2022 Monitor Ke Lokasi Usaha

Untuk memastikan pembayaran
tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja di
Kota Randang, Dinas Tenaga Kerja Dan
Perindustrian Kota Payakumbuh lakukan
monitoring pada perusahaan atau badan
usaha, Kamis (21/4). "Kami dari
Disnakerin bentuk tim untuk melakukan
monitoring dengan turun langsung ke
perusahaan yang ada di kota
Payakumbuh," kata Kepala Dinas Yunida
Fatwa didampingi Sekdis Usfa Haryanti,
Kabid Naker Gesmalindra, beserta
jajaran bidang tenaga kerja kepada
media. "Atas nama Pemerintah Kota
Payakumbuh kami menghimbau kepada
seluruh perusahaan yang berada di Kota
Payakumbuh agar dapat memahami
serta menaati aturan tersebut dan bagi
pengusaha/pekerja kalau butuh
nformasi lebih jelasnya silahkan datang
ke Kantor Disnakerin Kota Payakumbuh
yang beralamat di kawasan Padang
Kaduduak, Jalan Puti Elok Kelurahan Tigo
Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh
Utara. Kegiatan ini merupakan amanat
undang-undang sesuai dengan
Permenaker Nomor 06 Tahun 2016
tentang tunjangan hari raya keagamaan
dan Surat Edaran Menaker Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 Tentang
Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022
bagi pekerja/buruh di perusahaan.

178. 23 Jumhur Sebut Janji Menaker
April Cabut Aturan JHT Belum
2022 Terpenuhi

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) Republik Indonesia sampai
saat ini belum juga mencabut Peraturan

Negative Teropong
Senayan
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Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara
dan Persyaratan Pembayaran Manfaat
Jaminan Hari Tua (JHT). Padahal,
Menaker Ida Fauziuah sebelumnya telah
berjanji akan melakukan revisi
Permenaker 2/2022 dan juga
mengembalikan proses dan tata cara
pencairan JHT ke aturan lama. Janji
pembatalan Menaker Ida Fauziah
tersebut, diketahui berupa penghapusan
ketentuan yang menyatakan bahwa
pencairan jaminan hari tua (JHT) baru
bisa dilakukan pada usia 56 tahun. Ketua
Umum Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur
Hidayat mengatakan, seharusnya
Kementerian Ketenagakerjaan harus
benar-benar berpihak kepada pekerja,
serikat pekerja dan masyarakat luas,
bukan dengan janji-janji seperti angin
surga.
179. 23 BLT Subsidi Gaji untuk 8,8 Juta Positive Okezone
April Pekerja, Cek Tanda-Tanda BSU
2022 Rp1 Juta Masuk Rekening

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.

180. 23 Cair, Begini Cara Menghitung Neutral Xnews.id
April Nisab Zakat THR dan
2022 Kadarnya!

THR diberikan kepada semua pekerja,
baik karyawan tetap, kontrak,
outsourcing, tenaga honorer, dan lainlain dengan mengacu pada besaran THR
di aturan semula, yakni satu bulan gaji
take home pay untuk karyawan yang
sudah bekerja minimal 12 bulan. Adanya
pemberian THR membuat seseorang
dapat berbagi lebih banyak ke
sekitarnya, seperti menyiapkan balenan
untuk keponakan, memberi kepada
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orang tua, atau berzakat. Apa itu Zakat
THR?. Berdasarkan Pusat Informasi
Harga Pangan Strategis Nasional, ratarata beras per kilogram seharga
Rp10.000, maka nisabnya yaitu Rp10.
000 x 653 kg = Rp6.530.000 yang
merupakan gabungan dari THR dan gaji.
181. 23 Tak Kunjung Cabut
April Permenaker JHT, Jumhur
2022 'Semprot' Ida Fauziyah

Negative Republik
Merdeka

182. 23 BSU Kemnaker via BPJS
Neutral Ayo Bandung
April Ketenagakerjaan 2022 Jadi
2022 Cair Gak Sih: Cek Di Sini Nanti
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Janji Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah untuk mencabut Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara
dan Persyaratan Pembayaran Manfaat
Jaminan Hari Tua (JHT) ternyata hanya
tinggal janji. Adapun janji Menaker Ida
Fauziyah tersebut adalah berupa
penghapusan ketentuan yang
menyatakan bahwa pencairan jaminan
hari tua (JHT) baru bisa dilakukan pada
usia 56 tahun. Menaker pernah berjanji
di depan federasi serikat pekerja yang
tergabung dalam Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk
segera mencabut Permenaker No
2/2022. Namun sampai 2 bulan berlalu,
Permenaker tersebut belum juga
dicabut.
Peraturan Menaker (Permenaker)
tentang penyaluran bantuan subsidi
upah (BSU) Kemnaker via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 juga belum terbit.
Persyaratan lain untuk masuk sebagai
penerima bantuan subsidi upah (BSU)
2022 adalah berstatus aktif kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan. : Link Live
Streaming Arsenal vs Manchester United
Sabtu 23 April, Ronaldo Hattrick Lagi?.
Tinggal 10 hari Ramadhan akan berakhir,
masih belum jelas kapan bantuan subsidi
upah atau BSU dari Kemnaker via BPJS
Ketenagakerjaan akan cair. Sebelumnya
sempat beredar kabar bahwa bantuan
subsidi upah (BSU) dari pemerintah yang
akan disalurkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) via data

BPJS Ketenagakerjaan akan cair sebelum
Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri.
183. 23 Ombudsman RI Dorong
April Masyarakat Berani Melapor
2022 Masalah THR

Negative Abadikini.com Ombudsman RI mendorong masyarakat
untuk berani melapor apabila
mengalami masalah-masalah seputar
penerimaan tunjangan hari raya (THR),
seperti tidak menerima THR dari
perusahaan tempatnya bekerja atau
nominal THR yang diterima tidak sesuai
dengan ketentuan. Jadi, kami harap
masyarakat tidak takut untuk melapor
pada posko-posko THR," kata Kepala
Keasistenan Pemeriksaan Laporan Tim
Substansi VI Ombudsman RI Ahmad
Sobirin dalam konferensi pers di Kantor
Ombdusman RI, seperti dilansir Antara,
Jumat (22/4/2022). "Ini adalah tantang
di masyarakat agar berani melapor pada
posko-posko THR, yang disediakan oleh
Pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan RI, karena itu terkait
dengan hak yang melekat pada pekerja
dan harus diberikan oleh perusahaan. Ia
pun mengatakan bahwa pada tahun
2022 Kementerian Ketenagakerjaan
telah mengatur perihal pelindungan
terhadap pelapor dalam mekanisme
pelaporan dugaan pelanggaran
pemberian THR.

184. 23 8 Fakta Menarik BLT Subsidi Neutral Okezone
April Gaji Rp1 Juta, Coba Cek
2022 Rekening Mungkin Sudah Cair!

Pekerja yang akan mendapatkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT
subsidi gaji Rp1 juta pada tahun ini.
Pekerja yang akan mendapatkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT
subsidi gaji Rp1 juta pada tahun ini. BLT
subsidi gaji bagi pekerja diberikan
sebelum untuk 8,8 juta pekerja dengan
total anggaran Rp8,8 triliun. Diharapkan
seluruh BLT subsidi gaji Rp1 juta cair
pada bulan ini atau sebelum Lebaran.

185. 23 Kemenaker Harapkan UU
April Pesantren Mudahkan Santri
2022 Akses Dunia Kerja

"Hal yang tidak kalah penting adalah
kreativitas, ini berkaitan dengan
kemampuan santri," kata Direktur Bina
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan

Positive Aktual
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Pemagangan Kemenaker Muhammad Ali
saat mengisi Pesantren Kilat (Sanlat)
Nasional bertajuk "Pendidikan Vokasi di
Kalangan Santri" di Gedung DPRD Kota
Bogor, Jawa Barat. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) berharap
Undang-undang Nomor 18 tahun 2019
tentang Pesantren dapat memberikan
keleluasaan bagi santri untuk berinovasi,
sehingga dapat dengan mudah dalam
mengakses dunia kerja. Kegiatan
Pesantren Kilat Pendidikan Vokasi di
Kalangan Santri pada 2022 mendapatkan
dukungan dari berbagai pihak, yakni
BPJAMSOSTEK, Kementerian
Ketenagakerjaan, DPRD Kota Bogor,
Pemerintah Kabupaten Bogor, Taman
Safari Indonesia (TSI) Indofood, dan
Alfamart. Sementara itu Staf Khusus
Menaker, Caswiono Rusydi Cakrawangsa
di tempat yang sama meyakini bahwa
eksistensi para santri dapat bangkit
setelah lahirnya UU tentang pesantren
pada 2019 lalu.
186. 23 Berbagi Kebahagiaan di Bulan Positive Nusakini.com
April Ramadan, Menaker Bagikan
2022 Paket Sembako di 3 Daerah
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Menaker dalam sambutannya
mengatakan, penyaluran paket sembako
ini sebagai wujud kepedulian terhadap
sesama, apalagi di bulan penuh berkah.
Salah seorang penerima paket sembako
asal Kelurahan Pejuang, Kecamatan
Medan Satria, Kota Bekasi, Khodijah (50)
mengaku senang atas diberikannya
paket sembako dari Menaker.
Pembagian sembako di 3 lokasi ini
merupakan bagian dari kegiatan SAPA
ASIK (Sosialisasi Tanpa Kontak Fisik)
Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan yang diselenggarakan
oleh BPJS Ketenagakerjaan. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
menyalurkan 1.500 paket sembako
kepada pekerja informal di Jakarta
Utara, Kota Bekasi, dan Jakarta Timur,
Jumat (22/4/2022).

187. 23 Disnakertrans Nusa Tenggara Negative Medianasional.i Nusa Tenggara Barat membuka Posko
April Barat Buka Posko Pengaduan
d
Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR)
2022 THR Untuk Pekerja
bagi pekerja. Nusa Tenggara Barat I
Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH saat
memberikan sambutan pada buka puasa
bersama dan Dialog Ketenagakerjaan
dalam Rangka Memberikan
Perlindungan Pekerja/Buruh untuk
Mewujudkan Silaturrahmi Menuju
Industrial Peace di Hotel Grand Madani,
Kamis (21/4/2022). Bahkan Gubernur
Nusa Tenggara Barat Dr. Zul
mengingatkan bahwa mental
penyelenggara dunia usaha juga harus
berubah dalam memperlakukan
karyawannya, yaitu menganggap
karyawan sebagai sebuah keluarga.
Kepala Kantor Cabang BPJamsostek
Nusa Tenggara Barat, Adventus Edison
Souhuwat, memberikan edukasi tentang
produk baru BPJamsostek yaitu JKP
(Jaminan Kehilangan Pekerjaan) yang
diberikan oleh pemerintah kepada
pekerja/buruh yang mengalami PHK.
188. 23 Para Pekerja Diminta Lapor ke Negative Tribun News
April Ombudsman RI Jika
2022 Perusahaan Tempatnya
Bekerja Tak Bayar THR
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Ombudsman RI mendorong para pekerja
melaporkan perusahaan tempatnya
bekerja yang tak mengindahkan
kewajiban membayar tunjangan hari
raya (THR). "Masyarakat dapat
mengadukan layanan Posko THR jika
terdapat dugaan maladministrasi dan
akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman,"
kata Anggota Ombudsman RI Robert Na
Endi Jaweng dalam keterangannya,
Jumat (22/4/2022). Pekerja juga diminta
melapor jika tak terlayani saat
mengadukan kendala penerimaan THR
ke Posko Pengaduan THR. Robert
menjelaskan terdapat tiga titik krusial
dalam pengawasan pembayaran THR,
yakni kepastian posko pengaduan THR
yang dibentuk pemerintah pusat hingga
tingkat daerah.

189. 23 Apakah Buruh Non-Muslim
April Juga Dapat THR Lebaran?
2022 Simak Penjelasan Kemnaker

Neutral Kompas

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) belum lama ini menjawab
pertanyaan apakah buruh non-muslim
juga menerima THR Lebaran 2022 yang
cair sebelum hari raya Idul Fitri 1443 H.
Seperti yang diketahui, THR untuk buruh
swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN)
akan cair menjelang Lebaran 2022.
Pemerintah melalui Kemnaker telah
mengeluarkan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor:
M/1/HK.04/lV/2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi
Pekerja atau Buruh di Perusahaan.
Penjelasan Kemnaker. "THR Keagamaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan sesuai dengan Hari Raya
Keagamaan masing-masing Pekerja atau
Buruh, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan kesepakatan Pengusaha dan
Pekerja atau Buruh yang dituangkan
dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama," tulis ketentuan tersebut.

190. 23 BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair, Positive Okezone
April Pekerja Terima Tanpa Ada
2022 Potongan!

BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi
Upah (BSU) Rp1 juta diberikan lagi tahun
ini. Adapun untuk penerima BLT subsidi
gaji adalah pekerja dengan upah di
bawah Rp3,5 juta per bulan. Jadwal
penyaluran BLT subsidi gaji Rp1 juta
pada bulan ini atau sebelum Lebaran
dengan memakai data BPJS
Ketenagakerjaan. Pekerja yang berhak
menerima BLT subsidi gaji ini pun akan
dicairkan melalui rekening Bank Himbara
(Mandiri, BRI, BNI, BTN) tanpa potongan.

191. 23 Tips Memanfaatkan THR a'la
April Zipmex
2022

Itu artinya sebagian besar masyarakat
Indonesia telah menerima Tunjangan
Hari Raya alias THR. Menurut peraturan
Kementerian Ketenagakerjaan, THR
wajib dibayarkan paling lambat tujuh
hari sebelum hari raya keagamaan. Jika
tidak cermat, THR akan habis begitu

Positive Investor Daily
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saja, mengingat kebutuhan menjelang
Lebaran begitu banyak. Mulai dari
membagikan THR kepada anggota
keluarga besar orang tua, membelikan
baju baru, hingga untuk memasak
berbagai macam hidangan khas Lebaran.
192. 23 PAM Jaya Buka Lowongan
April Kerja untuk S1 Psikologi, Ini
2022 Persyaratannya

Neutral Kompas

193. 23 Ombudsman Sebut Potensi
Positive Republika
April THR Rp 194 Triliun akan
2022 Mendongkrak Perekonomian
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Perumda Air Minum Jaya alias PAM Jaya
membuka lowongan kerja yang nantinya
mengisi posisi sebagai Human Capital
Staff. PAM Jaya merupakan perusahaan
yang memberikan pelayanan air minum
kepasa masyarakat DKI Jakarts secara
menyeluruh dan berkualitas yang
berorientasi pasa kepuasan pelanggan.
Persyaratan Umum Lowongan Kerja
PAM Jaya Berstatus Warga Negara
Indonesia Usia minimal 22 Tahun
Berpengalaman minimal 2 Tahun di
bidang yang relevan Minimal St Lulusan
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/ Swasta
(PTS), Akreditasi A/B, Minimal IPK 3.00
dari Skala 4.00 Memiliki kemampuan
mengoperasikan komputer dengan baik
Memiliki kemampuan Bahasa Inggris
(lisan & tulisan) yang baik Memiliki
kemampuan komunikasi serta kerja tim
yang baik Tidak pernah terlibat
perbuatan kriminal secara langsung
maupun tidak langsung. Persyaratan
Khusus Lowongan Kerja PAM Jaya
Memiliki gelar pendidikan lulusan
Sarjana Psikologi, lebih diutamakan
Magister Psikologi Memiliki pengalaman
dalam proses rekrutmen dan seleksi
serta pengembangan SDM Menguasai
alat tes psikologi dan teknik interview.
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi
Jaweng mengatakan, total nilai
tunjangan hari raya (THR) pekerja
seluruh Indonesia tahun ini besarannya
hampir mencapai Rp 194 triliun. Untuk
memastikan penyaluran THR ini sesuai
ketentuan, Robert memastikan bahwa
Ombudsman akan mengawasi kinerja

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), terutama kinerja Posko
THR dalam memastikan perusahaan
membayarkan THR pekerja secara tepat
waktu dan tak dicicil. Masyarakat dapat
mengadukan layanan Posko THR jika
terdapat dugaan maladministrasi, dan
akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman,"
ujarnya. Robert menjelaskan, potensi
THR pekerja swasta di Indonesia
mencapai Rp 172 triliun.
194. 23 FSP Panasonic Gobel Gelar
April Pelatihan Teknik Pendingin
2022 Untuk Eks Napiter

Positive Rmco.id
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Federasi Serikat Pekerja Panasonic
Gobel (FSPPG) bersama Densus 88 dan
Yayasan DeBINTAL (Dekat Bintang dan
Langit) melakukan kerja sama untuk
memberikan Pelatihan Teknik Pendingin
kepada eks Napiter (Narapidana
Terorisme), yang ditandai dengan
penandatanganan MoUdi Balai Besar
Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK)
Bekasi- Kemnaker, Rabu (20/4). "Dengan
adanya program Pelatihan Teknik
Pendingin bagi EX Napiter yang di inisiasi
oleh Panasonic dan FSPPG, telah
menjadi solusi dan manfaat yakni
mengembalikan kehidupan para eks
Napiter kepada kondisi normal.
"Program Pelatihan Teknik Pendingin
yang merupakan hasil kerjasama antara
FSPPG, Densus 88 dan Yayasan
DeBINTAL diharapkan dapat
menciptakan sumber daya yang
kompeten dan unggul salah satunya di
bidang teknisi installer dan repair AC,
sehingga akan semakin banyak tersedia
teknisi AC yang profesional di Indonesia"
ujar Djoko. Sementara itu Hendro
Fernando, Sekjen Yayasan DeBINTAL
menambahkan program Pelatihan
Teknik Pendingin ini mendapat apresiasi
dan antusias yang tinggi dari eks Napiter
yang tersebar di beberapa daerah di
Indonesia, seperti di Poso dan Jawa
Timur.

195. 23 Segera Laporkan Perusahaan
April yang Tidak Bayarkan THR
2022 Pekerja, Ini Penjelasan
Ombudsman RI

Neutral Tribun News
Pekanbaru

Tidak dapat Tunjangan Hari Raya (THR),
pekerja diminta untuk melaporkan
perusahaan tempatnya bekerja ke
Ombudsman RI. Ombudsman RI
mendorong para pekerja melaporkan
perusahaan tempatnya bekerja yang tak
mengindahkan kewajiban membayar
tunjangan hari raya (THR). "Masyarakat
dapat mengadukan layanan Posko THR
jika terdapat dugaan maladministrasi
dan akan ditindaklanjuti oleh
Ombudsman," kata Anggota
Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng
dalam keterangannya, Jumat
(22/4/2022). Pekerja juga diminta
melapor jika tak terlayani saat
mengadukan kendala penerimaan THR
ke Posko Pengaduan THR.

196. 23 Tak Kunjung Cabut
April Permenaker JHT, Jumhur
2022 'Semprot' Ida Fauziyah

Negative Repelita

Janji Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah untuk mencabut Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara
dan Persyaratan Pembayaran Manfaat
Jaminan Hari Tua (JHT) ternyata hanya
tinggal janji. Adapun janji Menaker Ida
Fauziyah tersebut adalah berupa
penghapusan ketentuan yang
menyatakan bahwa pencairan jaminan
hari tua (JHT) baru bisa dilakukan pada
usia 56 tahun. Menaker pernah berjanji
di depan federasi serikat pekerja yang
tergabung dalam Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk
segera mencabut Permenaker No
2/2022. Namun sampai 2 bulan berlalu,
Permenaker tersebut belum juga
dicabut.

197. 23 Dimulai 6 Mei, Ini Jadwal One Negative Detik
April Way-Ganjil Genap di Tol Saat
2022 Arus Balik Mudik
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Berdasarkan keterangan yang diterima
detikcom, Sabtu (23/4/2022), Korlantas
Polri mengeluarkan Rencana
Pelaksanaan Rekayasa Lalu Lintas (One
Way-Ganjil Genap) Operasi I Ketupat
2022 (Jalan Tol). 1. Jumat (6/5/2022),
pukul 14.00-24.00 WIB. Perlu pembaca

perhatikan, untuk berakhirnya
pelaksanaan one way dan perpanjangan
waktunya bersifat situasional atau
diskresi pihak kepolisian. Apabila
kepadatan di GT Kalikangkung semakin
memanjang, maka akan dilaksanakan
one way mulai dari Km 442 GT Bawen.
198. 23 Pastikan Pekerja Terima THR, Neutral Portal Berita
April Tim Pemko Payakumbuh
Editor
2022 Monitor ke Lokasi Usaha

Untuk memastikan pembayaran
tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja di
Kota Randang, Dinas Tenaga Kerja Dan
Perindustrian Kota Payakumbuh lakukan
monitoring pada perusahaan atau badan
usaha, Kamis (21/4). "Kami dari
Disnakerin bentuk tim untuk melakukan
monitoring dengan turun langsung ke
perusahaan yang ada di kota
Payakumbuh," jelas Kepala Dinas Yunida
Fatwa didampingi Sekdis Usfa Haryanti,
Kabid Naker Gesmalindra, beserta
jajaran bidang tenaga kerja kepada
media. "Atas nama Pemerintah Kota
Payakumbuh kami menghimbau kepada
seluruh perusahaan yang berada di Kota
Payakumbuh agar dapat memahami
serta menaati aturan tersebut dan bagi
pengusaha/pekerja kalau butuh
nformasi lebih jelasnya silahkan datang
ke Kantor Disnakerin Kota Payakumbuh
yang beralamat di kawasan Padang
Kaduduak, Jalan Puti Elok Kelurahan Tigo
Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh
Utara. "Rencananya tim akan terus
lakukan monitoring sampai batas waktu
sesuai aturan yang tertuang dalam surat
edaran menaker ucap," Koordinator
lapangan Tim Sekdis Usfa yang
didampingi Kabid Gesmalindra dan
Anton.

199. 23 Ramadhan Berkah, Menaker Positive Wartapembaru Ramadhan Berkah, Menaker Salurkan
April Salurkan 1.500 Paket Sembako
an.co.id
1.500 Paket Sembako Kepada Pekerja
2022 Kepada Pekerja Informal di 3
Informal di 3 Daerah. Jakarta,
Daerah
Wartapembaruan.co.id- Dalam rangka
berbagi kebahagiaan di Bulan
Ramadhan, Menteri Ketenagakerjaan
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(Menaker) Ida Fauziyah, menyalurkan
1.500 paket sembako kepada pekerja
informal di Jakarta Utara, Kota Bekasi,
dan Jakarta Timur, Jumat (22/4/2022).
Dalam sambutannya, Ida mengatakan,
penyaluran paket sembako ini sebagai
wujud kepedulian terhadap sesama,
apalagi di bulan penuh berkah. "Tidak
banyak yang kami berikan.
200. 23 Selain Bayar THR, Perusahaan Positive Suara Ntb
April Diminta Beri Perlindungan
2022 JAMSOSTEK kepada Pekerja

"Selain wajib membayar THR secara
penuh, sesuai ketentuan, saya berharap
perusahaan juga berkomitmen
memberikan perlindungan sosial berupa
Jamsostek kepada semua pekerjanya,"
ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara
Barat I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH saat
memberikan sambutan pada buka puasa
bersama dan Dialog Ketenagakerjaan
dalam Rangka Memberikan
Perlindungan Pekerja/Buruh untuk
Mewujudkan Silaturrahmi Menuju
Industrial Peace di Hotel Grand Madani,
Kamis, 21 April 2022. Kepala Kantor
Cabang BPJamsostek Nusa Tenggara
Barat, Adventus Edison Souhuwat,
memberikan edukasi tentang produk
baru BPJamsostek yaitu JKP (Jaminan
Kehilangan Pekerjaan) yang diberikan
oleh pemerintah kepada pekerja/buruh
yang mengalami PHK. Sesuai dengan SE
yang dikeluarkan Menaker, perusahaan
wajib memberikan THR kepada
pekerjanya paling lambat H-7 lebaran.
Pekerja yang masa kerjanya 12 bulan
atau lebih akan mendapat THR sebesar
satu kali gaji.

201. 23 Tak Kunjung Cabut
April Permenaker JHT, Jumhur
2022 'Semprot' Ida Fauziyah

Janji Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah untuk mencabut Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara
dan Persyaratan Pembayaran Manfaat
Jaminan Hari Tua (JHT) ternyata hanya
tinggal janji. Adapun janji Menaker Ida

Negative Rmol Jatim
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Fauziyah tersebut adalah berupa
penghapusan ketentuan yang
menyatakan bahwa pencairan jaminan
hari tua (JHT) baru bisa dilakukan pada
usia 56 tahun. Menaker pernah berjanji
di depan federasi serikat pekerja yang
tergabung dalam Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk
segera mencabut Permenaker No
2/2022. Namun sampai 2 bulan berlalu,
Permenaker tersebut belum juga
dicabut.
202. 23 Cair, Begini Cara Menghitung Neutral Palembang
April Nisab Zakat THR dan
Ekspres
2022 Kadarnya!

THR diberikan kepada semua pekerja,
baik karyawan tetap, kontrak,
outsourcing, tenaga honorer, dan lainlain dengan mengacu pada besaran THR
di aturan semula, yakni satu bulan gaji
take home pay untuk karyawan yang
sudah bekerja minimal 12 bulan. Adanya
pemberian THR membuat seseorang
dapat berbagi lebih banyak ke
sekitarnya, seperti menyiapkan balenan
untuk keponakan, memberi kepada
orang tua, atau berzakat. Apa itu Zakat
THR?. Berdasarkan Pusat Informasi
Harga Pangan Strategis Nasional, ratarata beras per kilogram seharga
Rp10.000, maka nisabnya yaitu Rp10.
000 x 653 kg = Rp6.530.000 yang
merupakan gabungan dari THR dan gaji.

203. 23 Cara Lapor THR Belum Cair
April
2022

Pemerintah Republik Indonesia melalui
Kementrian Tenaga Kerja telah
menerbitkan aturan tentang pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR). Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mewajibkan perusahaan membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) ke para
pekerja minimal 7 hari sebelum Lebaran
2022. Artinya jika Lebaran jatuh pada 2
Mei 2022 maka THR harus diberikan
pada 25 April 2022. Ombudsman RI
mendorong para pekerja melaporkan
perusahaan tempatnya bekerja yang tak

Negative Tribun News
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mengindahkan kewajiban membayar
tunjangan hari raya (THR).
204. 23 Pemkab Sukabumi-DPRD
April Setujui LKPJ Bupati TA 2021
2022

Positive Radar
Sukabumi

Rapat yang dihadiri Bupati Sukabumi
Marwan Hamami dalam rangka
penyampaian rekomendasi DPRD atas
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir
tahun anggaran (TA) 2021 dan
pengambilan keputusan DPRD.
Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukabumi bersama dengan DPRD
Kabupaten Sukabumi kembali menggelar
Rapat Paripurna di Gedung Pertemuan
DPRD yang bertempat di Jalan
Perkantoran Jajaway, Kecamatna
Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi,
Jumat (22/4). Dalam sambutannya,
Bupati Sukabumi Mawan Hamami
menjelaskan, bahwa substansi peraturan
daerah mengenai retribusi penggunaan
tenaga kerja asing dengan
memperhatikan surat edaran menteri
ketenagakerjaan republik indonesia
nomor m/8/hk. 04/vi/2021.

205. 23 Bagikan 1.500 Paket Sembako, Positive Infopublik.id
April Menaker Ingatkan Tetap
2022 Patuhi Prokes

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
menyalurkan bantuan 1.500 paket
sembilan bahan pokok (Sembako)
kepada pekerja informal di Jakarta
Utara, Kota Bekasi, dan Jakarta Timur,
Jumat (22/4/2022). Menaker dalam
sambutannya mengatakan, penyaluran
paket sembako ini sebagai wujud
kepedulian terhadap sesama di bulan
Ramadan. "Tidak banyak yang kami
berikan. Bapak dan Ibu jangan lihat
nilainya, tetapi yang penting
kebersamaannya, silaturahim kami
kepada Bapak, Ibu semua," ucap
Menaker.

206. 23 Info Loker BUMD: PAM Jaya Positive Pikiran Rakyat
April Buka Lowongan Kerja untuk
Bekasi
2022 PKWT 2022, Simak Posisi yang
Dibutuhkan

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) DKI Jakarta, PAM Jaya bergerak
dalam bidang pelayanan air minum
kepada masyarakat DKI Jakarta.
Unggahan Kemnaker tentang info loker
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di BUMD PAM Jaya tahun 2022. PAM
Jaya membuka kesempatan lowongan
kerja bagi pria dan wanita untuk mengisi
formasi yang sedang dibutuhkan.
Pelayanan air minum itu diberikan
secara menyeluruh dan berkualitas yang
berorientasi pada kepuasan pelanggan.
207. 23 Kepastian Kapan Bantuan
Neutral Ayo Bandung
April Subsidi Upah 2022 Cair,
2022 Sudahkah Anda Melakukan Hal
Ini?

Sudahkah anda melakukan hal ini untuk
memastikan pencairan Bantuan Subsidi
Upah 2022?. Siap-siap Bantuan Subsidi
Upah 2022 cair, sambil menunggu
informasi resmi ada baiknya anda
menyimak artikel ini sampai akhir. Masih
ditunggu sampai saat ini informasi resmi
mengenai pencairan Bantuan Subsidi
Upah 2022 yang dikabarkan akan cair
pada bulan April ini. Namun nampaknya,
pada minggu-minggu terakhir menuju
hari raya ini, informasi seputar Bantuan
Subsidi Upah 2022 kapan cair masih
mengawang alias belum jelas.

208. 23 Singapura Hapus Kebijakan
April Wajib Tes PCR
2022

Pemerintah Singapura telah membuat
kebijakan untuk mencabut wajib tes PCR
Covid-19. "Dengan langkah ini, berarti
pengunjung yang sudah divaksin penuh
tak akan diwajibkan tes lagi untuk masuk
ke Singapura," demikian pernyataan
Kementerian Kesehatan Singapura.
Dengan kebijakan baru tersebut,
Singapura kini tak mewajibkan tes PCR
yang sebelumnya wajib dilakukan dua
hari sebelum tiba di Singapura. Selain
itu, mereka juga tak lagi memerlukan
izin masuk dari Kementerian Tenaga
Kerja Singapura (MoM).

Neutral Kanal News

209. 23 BSU Ketenagakerjaan 2022
Neutral Ayo Bandung
April Cair, Ombudsman RI Sarankan
2022 Pemerintah Evaluasi 4 Hal Ini
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Ombudsman RI adakan konferensi pers
terkait BSU Ketenagakerjaan 2022 yang
kabarnya cair bulan April ini, sebelum
hari raya Lebaran 2022 tiba. Dilakukan
secara luring sekaligus daring, konferensi
pers Ombudsman RI dilaksanakan pada
hari Jum'at, 22 April 2022 membahas
soal pengawasan pembayaran THR dan
BSU Ketenagakerjaan 2022. Pemaparan

terkait pengawasan pembayaran BSU
Ketenagakerjaan 2022 ini disampaikan
oleh Asisten Ombudsman RI, Ichwan
Aulia. Dalam hal ini, Ombudsman
memberikan empat saran untuk
pemerintah terkait BSU Ketenagakerjaan
2022.
210. 23 Tidak Terima THR dan Tak
April Dilayani Posko Pengaduan,
2022 Warga Diminta Lapor ke
Ombudsman

Negative Merdeka

Ombudsman Republik Indonesia turut
melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari
Raya (THR) keagamaan dan Posko
Pengaduan THR Tahun 2022 yang
diselenggarakan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Ombudsman juga meminta Kemnaker
untuk melaporkan data konsultasi dan
pengaduan yang masuk ke Posko THR,
termasuk pelaku pelanggaran dan
menindaklanjutinya sesuai peraturan.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi
Jaweng mendorong, para pekerja untuk
aktif melaporkan apabila mengalami
kendala dalam penerimaan THR maupun
jika tidak terlayani Posko Pengaduan
THR. "Ombudsman berfokus pada
pengawasan pelaksanaan Posko THR
keagamaan yang dibuat oleh Kemnaker.

211. 23 Tak Dilayani Posko THR
Negative Liputan 6
April Kemnaker, Pekerja Bisa Lapor
2022 ke Ombudsman

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi
Jaweng mendorong para pekerja untuk
aktif melaporkan apabila mengalami
kendala dalam penerimaan THR maupun
jika tidak terlayani Posko Pengaduan
THR. "Ombudsman berfokus pada
pengawasan pelaksanaan Posko THR
keagamaan yang dibuat oleh Kemnaker.
Terkait posko pengaduan yang dibuka
oleh Kemnaker, Ombudsman meminta
Kemnaker memastikan Posko berjalan
efektif dalam melayani publik. Lebih
lanjut, Ombudsman juga meminta
Kemnaker untuk melaporkan data
konsultasi dan pengaduan yang masuk
ke Posko THR, termasuk pelaku
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pelanggaran dan menindaklanjutinya
sesuai peraturan.
212. 23 Ramadan, Menaker Bagi Paket Neutral Tempo.co
April Sembako di 3 Wilayah
2022 Jabodetabek

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
menyalurkan 1.500 paket sembako
kepada pekerja informal di 3 wilayah
yakni Jakarta Utara, Kota Bekasi, dan
Jakarta Timur, Jumat, 22 April 2022.
Menaker mengatakan penyaluran paket
sembako ini sebagai wujud kepedulian
terhadap sesama, apalagi di bulan
penuh berkah. "Tidak banyak yang kami
berikan. Bapak dan Ibu jangan lihat
nilainya, tetapi yang penting
kebersamaannya, silaturahim kami
kepada Bapak, Ibu semua," ucapnya.

213. 23 Lowongan Kerja PAM Jaya
April untuk Lulusan S1, Simak
2022 Persyaratannya

Informasi lowongan kerja PAM Jaya
pada April 2022. Lowongan kerja PAM
Jaya ini untuk lulusan S1. PAM Jaya
merupakan perusahaan yang
memberikan pelayanan air minum
kepasa masyarakat DKI Jakarts secara
menyeluruh dan berkualitas yang
berorientasi pasa kepuasan pelanggan.
Persyaratan Umum Lowongan Kerja
PAM Jaya.

Neutral Tribun News
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214. 23 Dijanjikan Kerja di Perusahaan Negative Koran Jakarta
April Startup, 188 WNI Malah
2022 Dipaksa Kerja di Kasino dan
Judi Online di Kamboja
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Banyak dari mereka yang dipekerjakan
di perusahaan-perusahaan kasino dan
judi online di Kamboja. Direktur
Perlindungan Warga Negara Indonesia
(WNI) dan Badan Hukum Indonesia
Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha
menjelaskan Kementerian Luar Negeri
dan Kedutaan Besar Republik Indonesia
di Ibu Kota Phnom Penh, Kamboja,
tengah menangani kasus sejumlah
warga Indonesia yang dipekerjakan tidak
sesuai dengan prosedur di perusahaanperusahaan kasino atau judi online di
negara tersebut. Judha mengungkapkan
bahwa kasus tersebut terungkap setelah
pihak kementerian mendapatkan
laporan pengaduan baik dari warga
negara Indonesia yang bermukim di
Kamboja dan juga dari keluarga korban.

Pada triwulan pertama tahun 2022 saja,
sudah ada lagi 71 kasus, sehingga total
sejak tahun 2021 ada total 188 WNI
yang menjadi korban," kata Judha.
215. 23 Kadisnaker Pekanbaru: Tahun Positive Ini Riau
April ini Tidak Ada Penundaan
2022 Pembayaran THR

Perusahaan di Pekanbaru diingatkan
untuk tidak menunda atau mencicil
tunjangan hari raya (THR) karyawan. Hal
ini disampaikan Kepala Disnaker Kota
Pekanbaru Abdul Jamal. Namun tahun
ini, itu tidak boleh lagi. Pasalnya tahun
lalu pemberian THR boleh ditunda atau
dicicil.

216. 23 Blusukan Malam-malam,
April Menaker Ida Tebar
2022 Kebahagiaan Lewat Paket
Sembako

Positive Liputan 6

Menaker dalam sambutannya
mengatakan, penyaluran paket sembako
ini sebagai wujud kepedulian terhadap
sesama, apalagi di bulan penuh berkah.
Bapak dan Ibu jangan lihat nilainya,
tetapi yang penting kebersamaannya,
silaturahim kami kepada Bapak, Ibu
semua," ucap Menaker. Di sela-sela
sambutannya, Menaker Ida tidak lupa
mengingatkan masyarakat agar
senantiasa menjaga protokol kesehatan
mengingat pandemi Covid-19 belum
berakhir. Salah seorang penerima paket
sembako asal Kelurahan Pejuang,
Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi,
Khodijah (50) mengaku senang atas
diberikannya paket sembako dari
Menaker.

217. 23 Berbagi Kebahagiaan di Bulan Positive Merdeka
April Ramadan, Menaker Bagikan
2022 Paket Sembako di 3 Daerah

Menaker dalam sambutannya
mengatakan, penyaluran paket sembako
ini sebagai wujud kepedulian terhadap
sesama, apalagi di bulan penuh berkah.
Salah seorang penerima paket sembako
asal Kelurahan Pejuang, Kecamatan
Medan Satria, Kota Bekasi, Khodijah (50)
mengaku senang atas diberikannya
paket sembako dari Menaker.
Pembagian sembako di 3 lokasi ini
merupakan bagian dari kegiatan SAPA
ASIK (Sosialisasi Tanpa Kontak Fisik)
Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan yang diselenggarakan
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oleh BPJS Ketenagakerjaan. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
menyalurkan 1.500 paket sembako
kepada pekerja informal di Utara, Kota
Bekasi, dan Jakarta Timur, Jumat (22/4).
218. 23 Tak Kunjung Cabut
April Permenaker JHT, Jumhur
2022 'Semprot' Ida Fauziyah

Negative Oposisi Cerdas Janji Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah untuk mencabut Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara
dan Persyaratan Pembayaran Manfaat
Jaminan Hari Tua (JHT) ternyata hanya
tinggal janji. Adapun janji Menaker Ida
Fauziyah tersebut adalah berupa
penghapusan ketentuan yang
menyatakan bahwa pencairan jaminan
hari tua (JHT) baru bisa dilakukan pada
usia 56 tahun. Menaker pernah berjanji
di depan federasi serikat pekerja yang
tergabung dalam Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk
segera mencabut Permenaker No
2/2022. Namun sampai 2 bulan berlalu,
Permenaker tersebut belum juga
dicabut.

219. 23 Jangan Khawatir, Begini Cara Negative Edunews
April Lapor THR yang Belum Cair ke
2022 Posko Pengaduan

220. 23 Dana THR Jangan Habis
April Dibelanjakan, Pakai Investasi
2022 dan Bayar Utang

Cara Lapor THR Belum Cair. 1. Cara
Lapor THR Belum Cair secara Offline. 2.
Cara Lapor THR Belum Cair Online via
WA. 3. Cara Lapor THR Belum Cair
Online via Website.

Negative Bisnisbali.com Pemerintah mengucurkan dana
tunjangan hari raya (THR) bagi ASN,
pekerja swasta, serta dana bantuan
sosial dengan harapan akan
menumbuhkan konsumsi rumah tangga
dan berpengaruh pada peningaktan
perekonomian. Kendati demikian
ekonom berharap masyarakat jangan
menghabiskan THR untuk belanja saja,
namun juga dipergunakan untuk
investasi dan bayar utang. Menurutnya
sisakan 10 persen dari THR untuk dana
darurat atau kompensasi ketika harga
barang naik. Ekonomi Bhima Yudhistira
Adhinegara saat dihubungi, Jumat (22/4)
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menerangkan, dampak pemberian THR
ASN plus Tukin setidaknya bisa
menggerakan belanja 16 juta penduduk
secara langsung.
221. 23 4 Cara Cek Penerima BSU Rp 1 Neutral Tribun News
April Juta Tahun 2022, Kapan Cair?
2022

Pemerintah kembali menyalurkan
Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi
pekerja/buruh di tahun 2022. Kapan
Subsidi Gaji Tahun 2022 Dicairkan?.
Rencananya, subsidi gaji ini ditargetkan
untuk 8,8 juta tenaga kerja dengan
masing-masing penerima BSU akan
mendapatkan dana sebesar Rp1 juta.
Kriteria penerima BSU sementara
didesain untuk pekerja/buruh yang
memiliki upah di bawah Rp3,5 juta.

222. 23 Menaker bagikan paket
April sembako di tiga wilayah
2022

Neutral Antara Sulteng Salah seorang penerima paket sembako
asal Kelurahan Pejuang, Kecamatan
Medan Satria, Kota Bekasi, Khodijah (50)
mengaku senang atas pemberian paket
sembako dari Menaker. Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah
menyalurkan 1.500 paket sembako
kepada pekerja informal di Jakarta
Utara, Kota Bekasi, dan Jakarta Timur
dalam rangka berbagi kebahagiaan di
bulan Ramadhan. Ia mengatakan
penyaluran paket sembako yang
dilakukan pada Jumat (22/4) sebagai
wujud kepedulian terhadap sesama di
bulan penuh berkah. Pembagian
sembako di tiga lokasi itu merupakan
bagian dari kegiatan SAPA ASIK
(Sosialisasi Tanpa Kontak Fisik) Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang
diselenggarakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan.

223. 23 Menaker bagikan paket
April sembako di tiga wilayah
2022

Neutral Antara
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Salah seorang penerima paket sembako
asal Kelurahan Pejuang, Kecamatan
Medan Satria, Kota Bekasi, Khodijah (50)
mengaku senang atas pemberian paket
sembako dari Menaker. Kalau sudah
booster kan mudiknya nyaman Jakarta
(ANTARA)- Menteri Ketenagakerjaan RI
Ida Fauziyah menyalurkan 1.500 paket

sembako kepada pekerja informal di
Jakarta Utara, Kota Bekasi, dan Jakarta
Timur dalam rangka berbagi
kebahagiaan di bulan Ramadhan. Ia
mengatakan penyaluran paket sembako
yang dilakukan pada Jumat (22/4)
sebagai wujud kepedulian terhadap
sesama di bulan penuh berkah.
Pembagian sembako di tiga lokasi itu
merupakan bagian dari kegiatan SAPA
ASIK (Sosialisasi Tanpa Kontak Fisik)
Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan yang diselenggarakan
oleh BPJS Ketenagakerjaan.
224. 23 Ombudsman RI: Lapor ke Kami Negative Idx Channel
April Kalau Ada Kendala THR
2022

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi
Jaweng menjelaskan penyaluran THR
perlu diawasi agar pelaksanaannya
dapat berjalan sesuai ketentuan.
Ombudsman Republik Indonesia
membuka ruang pengaduan bagi
masyarakat yang mengalami kendala
dalam penerimaan Tunjangan Hari Raya
(THR) maupun jika tidak terlayani Posko
Pengaduan THR. "Ombudsman berfokus
pada pengawasan pelaksanaan Posko
THR keagamaan yang dibuat oleh
Kemnaker. Masyarakat dapat
mengadukan layanan Posko THR jika
terdapat dugaan maladministrasi dan
akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman,"
ujarnya Robert dikutip Sabtu
(23/4/2022).

225. 23 Ombudsman Terima
Negative Okezone
April Pengaduan THR, Ada Masalah
2022 Segera Lapor ke Sini

Ombudsman membuka ruang
pengaduan masyarakat yang mengalami
kendala dalam penerimaan Tunjangan
Hari Raya (THR) maupun jika tidak
terlayani Posko Pengaduan THR.
Anggota Ombudsman Robert Na Endi
Jaweng menjelaskan, penyaluran THR
perlu diawasi agar pelaksanaannya
dapat berjalan sesuai ketentuan.
"Ombudsman berfokus pada
pengawasan pelaksanaan Posko THR
keagamaan yang dibuat oleh Kemnaker.
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Masyarakat dapat mengadukan layanan
Posko THR jika terdapat dugaan
maladministrasi dan akan ditindaklanjuti
oleh Ombudsman," ujarnya Robert
dikutip Sabtu (23/4/2022).
226. 23 Menaker bagikan paket
April sembako di tiga wilayah
2022

Neutral Antara Papua

Salah seorang penerima paket sembako
asal Kelurahan Pejuang, Kecamatan
Medan Satria, Kota Bekasi, Khodijah (50)
mengaku senang atas pemberian paket
sembako dari Menaker. Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah
menyalurkan 1.500 paket sembako
kepada pekerja informal di Jakarta
Utara, Kota Bekasi, dan Jakarta Timur
dalam rangka berbagi kebahagiaan di
bulan Ramadhan. Ia mengatakan
penyaluran paket sembako yang
dilakukan pada Jumat (22/4) sebagai
wujud kepedulian terhadap sesama di
bulan penuh berkah. Pembagian
sembako di tiga lokasi itu merupakan
bagian dari kegiatan SAPA ASIK
(Sosialisasi Tanpa Kontak Fisik) Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang
diselenggarakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan.

227. 23 Menaker bagikan paket
April sembako di tiga wilayah
2022

Neutral Antara Riau

Salah seorang penerima paket sembako
asal Kelurahan Pejuang, Kecamatan
Medan Satria, Kota Bekasi, Khodijah (50)
mengaku senang atas pemberian paket
sembako dari Menaker. Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah
menyalurkan 1.500 paket sembako
kepada pekerja informal di Jakarta
Utara, Kota Bekasi, dan Jakarta Timur
dalam rangka berbagi kebahagiaan di
bulan Ramadhan. Ia mengatakan
penyaluran paket sembako yang
dilakukan pada Jumat (22/4) sebagai
wujud kepedulian terhadap sesama di
bulan penuh berkah. Pembagian
sembako di tiga lokasi itu merupakan
bagian dari kegiatan SAPA ASIK
(Sosialisasi Tanpa Kontak Fisik) Program
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Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang
diselenggarakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan.
228. 23 Pemprov Sumatra Utara Buat Negative Fokus Medan
April Posko Pengaduan THR
2022

Posko Pengaduan THR itu dilakukan
Pempeov Sumatra Utara mengacu pada
p Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
tentang Pelaksanaan PemberianbTHR)
Keagamaan Tahun 2022. Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara sudah
membuat Posko Pengaduan Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022
dengan memberi nomor kontak yang
bisa dihubungi langsung pekerja yang
bermasalah dengan THR itu. "Petugas
yang dipercaya menerima laporan
pekerja soak THR itu akan langsung
mengkonfirmasi pengaduan," ujar
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatra
Utara, Baharuddin Siagian di Medan,
Jumat (22/4/2022). "Harapannya
pengusaha menjalankan kewajibannya
karena sebelumnya Disnaker Sumatra
Utara sudah mewanti-wanti pengusaha
untuk membayar THR sesuai peraturan
pemerintah," katanya.

229. 23 Menaker bagikan paket
April sembako di tiga wilayah,
2022 termasuk Bekasi

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah
menyalurkan 1.500 paket sembako
kepada pekerja informal di Jakarta
Utara, Kota Bekasi, dan Jakarta Timur
dalam rangka berbagi kebahagiaan di
bulan Ramadhan. "Tidak banyak yang
kami berikan. Bapak dan Ibu jangan lihat
nilainya, tetapi yang penting
kebersamaannya, silaturahim kami
kepada bapak, ibu semua," kata Ida
Fauziah melalui keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Sabtu. Ia
mengatakan penyaluran paket sembako
yang dilakukan pada Jumat (22/4)
sebagai wujud kepedulian terhadap
sesama di bulan penuh berkah.

Neutral Antara Jabar
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230. 23 Puluhan Karyawan Paytren
April Adukan Yusuf Mansur ke
2022 Disnaker Bandung, Lebih
Setahun Gaji Tidak Dibayar

Neutral Portal Islam

Sebelumnya, Zaini Mustofa mewakili 14
karyawan Paytren yang memberi kuasa
kepadanya melaporkan PT VSI dan Yusuf
Mansur ke Disnakertrans Kota Bandung.
, BANDUNG- Tak hanya diadukan 14
karyawan, ternyata sudah ada puluhan
pegawai PT Veritra Sentosa
Internasional (VSI) yang mengadu ke
Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Kota
Bandung, lantaran gaji mereka tidak
dibayar oleh perusahaan milik Ustaz
Yusuf Mansur itu sejak lebih dari
setahun lalu. Karena kantornya berada
di Bogor, ia menunggu para karyawan
Yusuf Mansur yang tinggal di Bandung
itu untuk berembuk lebih dulu. Mereka
ini menuntut hak mereka, hasil jerih
payah mereka yang tidak dibayar oleh
pimpinan Paytren yang owner-nya Ustaz
Yusuf Mansur," katanya.

231. 23 Dari Ganjil Genap hingga
April Memperpanjang Libur
2022

Negative Republika

Tiga aturan itu antara lain penerapan
ganjil genap di tol, pemberlakuan satu
arah atau one way hingga larangan truk
untuk masuk jalan tol selama momen
mudik. Hasilnya cuti bersama dan hari
libur ini akan dimulai cukup panjang,
dari 29 April hingga 9 Mei. Guna
memudahkan warga melakukan
vaksinasi hingga booster sebagai syarat
bepergian selama lebaran. Mudik, kata
yang satu ini memang sangat lekat di
hati masyarakat Indonesia.

232. 23 Bagi-bagi Paket Sembako di
April Jakarta dan Bekasi, Menaker
2022 Ida Fauziyah: Jangan Lihat
Nilainya, yang penting
Kebersamaannya

Positive Voi

Pada Jumat, 22 April kemarin, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah, menyalurkan bantuan berupa
1.500 paket sembako kepada pekerja
informal. Dalam sambutannya, Menaker
Ida Fauziyah mengatakan, bantuan
tersebut merupakan wujud kepedulian
terhadap sesama. Salah seorang
penerima paket sembako asal Kelurahan
Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota
Bekasi, Khodijah (50) mengaku senang
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atas pemberian paket sembako dari
Menaker. Bantuan ini diberikan di tiga
titik di Jakarta dan Bekasi.
233. 23 Perusahaan Wajib Tahu!
April Pekerja Perempuan Haid
2022 Punya Hak Istirahat

Neutral Okezone

"Perusahaan wajib membayar upah
apabila pekerja/buruh perempuan yang
sakit hati haid pertama dan kedua tidak
bekerja," tambahnya. Kementerian
Ketenagakerjaan memberi penjelasan
soal pekerja perempuan yang sedang
haid. Dikutip dari akun Instagram resmi
@kemnaker, Kamis (21/4/2022),
pekerja/buruh perempuan yang dalam
amsa hadi merasa sakit dan memberi
tahu perusahaan maka boleh untuk
mengambil waktu istirahat. Hal ini diatur
dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang
No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (UUK).

234. 23 BLT Subsidi Gaji Tak Kunjung
April Cair, Ini Biang Keroknya
2022

Negative Okezone

Ombudsman menemukan permasalahan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU)
kepada 8,8 juta tenaga kerja. Di mana
bantuan tersebut akan diberikan pada
pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta
per bulan. Anggota Ombudsman RI
Robert Na Endi Jaweng mengatakan,
letak masalahnya ada pada proses
validasi data pekerja penerima manfaat
BSU. "Kami melihat ada masalah pada
proses validasi data penerima BSU.

235. 23 BSU 2022 Sudah Cair atau
Positive Pikiran Rakyat
April Belum? Buka
Depok
2022 bsu.kemnaker.go.id untuk Cek
Penerima BLT Subsidi Gaji Rp1
Juta
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Segera buka bsu.kemnaker.go.id untuk
cek penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.
BLT Subsidi Gaji Rp1 juta tersebut
disalurkan langsung melalui rekening
BNI, BRI, BTN dan Mandiri milik masingmasing pekerja. Namun hingga saat ini
belum ada kabar pasti terkait jadwal
pencairan BLT Subsidi Gaji Rp1 juta,
sehingga tidak sedikit pekerja yang
mencari informasi BSU 2022 sudah cair
atau belum. Melalui program BSU 2022,
pekerja yang memenuhi syarat bakal
mendapatkan bantuan langsung tunai
(BLT) subsidi gaji Rp1 juta.

236. 23 BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta, Ini Positive Okezone
April Daftar Pekerja yang Diusulkan
2022 Dapat BSU

"Kemudian, bagi Pekerja Migran
Indonesia (PMI) yang PHK atau
dipulangkan, pekerja non formal atau
Bukan Penerima Upah (BPU) iuran
mandiri agar dapat dimasukkan menjadi
penerima BSU," lanjut Robert. Seperti
diketahui, saat ini persyaratan penerima
BSU adalah pekerja formal dengan
status aktif BPJS Ketenagakerjaan,
memiliki upah atau gaji paling besar
Rp3,5 juta per bulan sesuai upah yang
dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan. Selain
itu, penerima BSU yakni pekerja/buruh
yang belum menerima Kartu Prakerja,
Program Keluarga Harapan (PKH) atau
Program Bantuan Produktif Usaha
Mikro. Ombudsman meminta
Kementerian Ketenagakerjaan
melakukan verifikasi data calon
penerima BLT subsidi gaji.

237. 23 Disnaker Sumatra Utara Buka Negative Waspada
April Posko Pengaduan THR
2022

Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
Sumatera Utara (Disnaker Pemprov
Sumatra Utara) membuka Posko
Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR)
Tahun 2022. Kadis Ketenagakerjaan
Sumatra Utara, Baharuddin Siagian,
mengatakan pihaknya memberikan
nomor telepon yang bisa dihubungi
secara langsung oleh pekerja yang
bermasalah dengan THR. Disebutkan,
pembukaan Posko Pengaduan THR ini
dilakukan oleh Pemprov Sumatra Utara
mengacu pada Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022.
Bahkan, lanjutnya, Disnaker Sumatra
Utara sudah menempatkan spanduk di
beberapa lokasi, agar pekerja
mengetahui secara luas soal layanan
pengaduan itu.

238. 23 Pastikan Pembayaran THR
April Lancar, Ombudsman RI
2022 Ungkap 3 Titik Krusial

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi
Jaweng menjelaskan, penyaluran THR
perlu diawasi agar pelaksanaannya
dapat berjalan sesuai ketentuan.

Negative Sindo News
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Ombudsman Republik Indonesia
membuka ruang pengaduan bagi
masyarakat yang mengalami kendala
dalam penerimaan Tunjangan Hari Raya
(THR) maupun jika tidak terlayani Posko
Pengaduan THR. "Ombudsman berfokus
pada pengawasan pelaksanaan Posko
THR keagamaan yang dibuat oleh
Kemnaker (Kementerian
Ketenagakerjaan). Masyarakat dapat
mengadukan layanan Posko THR jika
terdapat dugaan maladministrasi dan
akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman,"
ujarnya Robert dikutip Sabtu
(23/4/2022).
239. 23 Begin Cara Adukan THR yang
April Belum Cair
2022

Negative Nusantarakini.c Cara Lapor THR Belum Cair. 1. Cara
om
Lapor THR Belum Cair secara Offline. 2.
Cara Lapor THR Belum Cair Online via
WA. 3. Cara Lapor THR Belum Cair
Online via Website.

240. 23 KPK Minta Instansi Laksanakan Positive Tempo.co
April Survei Integritas 2021
2022

"Salah satu kewenangan KPK adalah
melakukan monitoring kinerja KLPD,
diantaranya kajian melalui survei SPI.
Tentunya tiap K/L berbeda-beda
rekomendasinya," kata Direktur
Monitoring KPK Agung Yudha Wibowo
dalam keterangan tertulis, Sabtu, 23
April 2022. Agung mengatakan
rekomendasi yang diberikan KPK antara
lain kewajiban untuk menyusun rencana
aksi selama setahun ke depan. Dia
mengatakan KPK akan melanjutkan
menggelar SPI pada 2022.

241. 23 Dewan Kalimantan Tengah
April Ingatkan Pengusaha Penuhi
2022 Kewajiban Bayar THR
Karyawan

Anggota DPRD Kalimantan Tengah,
Purman Jaya kembali mengingatkan
kepada para pengusaha supaya bisa
memenuhi kewajiban membayar THR
bagi karyawan atau buruh yang bekerja.
Apalagi di Kalimantan Tengah ada
banyak pekerja yang bekerja di
perusahaan tambang dan sawit, yang
mana saat ini justru harganya sudah
sangat baik. Sesuai perundangundangan THR bagi karyawan atau

Positive Borneonews

138

buruh yang bekerja disuatu perusahaan
wajib dibayarkan penuh selambatlambatnya 7 hari sebelum hari besar
keagamaan seperti salah satunya hari
raya Idul Fitri. "Seluruh hak pekerja dan
buruh untuk mendapatkan THR harus
dapat diberikan dengan baik dan sesuai
dengan peraturan.
242. 23 Cara Cek Penerima BSU 2022, Positive Pikiran Rakyat Informasi mengenai cara cek penerima
April Lengkap dengan Syarat dan
Depok
BSU 2022, syarat serta estimasi jadwal
2022 Estimasi Jadwal Pencairan
pencairan telah tersedia dalam artikel
ini. Pemerintah dan Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
(Kemnaker), bekerja sama untuk
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau
BSU 2022. Bantuan Subsidi Upah dari
Kemnaker, kabarnya akan segera cair
pada April ini, dan serta segera
disalurkan kepada para pekerja/buruh
dengan kategori tertentu. 1. Warga
Negara Indonesia yang dibuktikan
dengan KTP, dan Nomor Induk
Kependudukan (NIK).
243. 23 Simak! Ini Tips Atur Uang THR Negative Okezone
April untuk Kebutuhan Lebaran
2022 hingga Bayar Utang

- 40% digunakan untuk kebutuhan
Lebaran. - 20% untuk zakat, sedekah,
dan THR keponakan. Sebagai informasi,
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) meminta agar sejumlah
pengusaha untuk memberikan
Tunjangan Hari Raya (THR) kepada
pekerja/buruh sesuai Surat Edaran (SE)
Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6
April 2022 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022
Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Trik
mengatur uang THR agar tepat sasaran
dan bermanfaat akan diulas dalam
artikel ini.

244. 23 8,8 Juta Tenaga Kerja Siap
Negative Tribun News
April Terima Bantuan Subsidi Upah
Kupang
2022 BSU Rp 1 Juta, Begini Cara Cek

Rencananya, subsidi gaji ini ditargetkan
untuk 8,8 juta tenaga kerja dengan
masing-masing penerima BSU akan
mendapatkan dana sebesar Rp1 juta.
Pemerintah kembali menyalurkan
Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi
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pekerja/buruh di tahun 2022. Kriteria
penerima BSU sementara didesain untuk
pekerja/buruh yang memiliki upah di
bawah Rp3,5 juta. "Pemerintah
mengalokasikan anggaran BSU 2022
sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi
bantuan per penerima sebesar Rp1
juta."
245. 23 Jelang Lebaran, Ombudsman
April RI Mengendus Masalah
2022 Penyaluran Bantuan Subsidi
Upah Pekerja

Positive Sindo News

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi
Jaweng mengatakan, letak masalahnya
ada pada proses validasi data pekerja
penerima manfaat BSU. Menjelang
Lebaran, Ombudsman Republik
Indonesia menemukan permasalahan
dalam program penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Ketenagakerjaan
kepada 8,8 juta tenaga kerja yang
memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per
bulan. "Kami melihat ada masalah pada
proses validasi data penerima BSU. Perlu
di crosscheck.

246. 23 Antisipasi Problem Penyaluran Negative Kaltim Kita
April THR, Disnaker Balikpapan Buka
2022 Posko Pengaduan THR hingga
H-1

Pemerintah Kota Balikpapan melalui
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) pun
membuka posko-posko pengaduan THR,
hal ini guna mengantisipasi jika
terjadinya problematika pada saat
proses pencairan THR. Kepala Bidang
(Kabid) Hubungan Industrial (HI)
Disnaker Balikpapan, Nurka mengatakan
bahwa pada dasarnya posko tersebut
berlangsung setiap tahunnya. Dan tahun
ini posko tersebut dibuka sejak kemarin,
Rabu (20/4/2022) hingga H-1 menjelang
1 Syawal. Kemudian eks Sekretaris
Camat Balikpapan Barat ini
membeberkan, hingga saat ini pihaknya
masih belum menerima laporan.

247. 23 Login kemnaker.go.id untuk Neutral Pikiran Rakyat
April Pengumuman dan Info BSU
Depok
2022 2022 yang Cair Lagi, Dapatkan
BLT Rp1 Juta untuk Pekerja

Login kemnaker.go.id untuk
pengumuman dan info BSU 2022 yang
cair lagi, dapatkan BLT Rp1 juta bagi
pekerja. Pemerintah kembali
menggelontorkan dana untuk BSU 2022
bagi pekerja yang kembali cair.
Pemerintah melalui Kementerian
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Ketenagakerjaan atau Kemenaker
mengumumkan bahwa BSU 2022 akan
cair di bulan April ini. BSU 2022 menjadi
satu dari tiga bansos tambahan yang
dicairkan oleh pemerintah bulan April
ini.
248. 23 Akses
Positive Pikiran Rakyat
April bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id,
Depok
2022 Ini Kriteria Pekerja Penerima
BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 2022

Sehingga, data penerima BLT Subsidi
Gaji Rp1 juta bisa dilakukan dengan
akses link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
seperti tahun lalu. Namun, berdasarkan
kabar yang dihimpun, untuk saat ini, link
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id tersebut
belum bisa menampilkan data calon
penerima BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta dari
pemerintah. Pemerintah melalui
Kementrian Ketenagakerjaan atau
Kemnaker dikabarkan bakal melanjutkan
program Bantuan Subsidi Upah (BSU)
atau BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta di 2022
ini. Saat ini, skema penyaluran dan
kriteria pekerja yang bakal dapat BLT
Subsidi Gaji Rp1 Juta dari program BSU
2022, masih dimatangkan oleh
Kemnaker.

249. 23 Pemprov Sumatra Utara Buka Positive Kabarmedan.co Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
April Posko Pengaduan THR,
m
(Sumatra Utara) melalui Dinas
2022 Pengusaha Diimbau Patuhi
Ketenagakerjaan Sumatra Utara
Aturan
membuka posko pengaduan
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
2022 untuk seluruh pekerja dan buruh.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumatra
Utara, Baharuddin Siagian menuturkan,
pihaknya mempersilakan masyarakat
untuk membuat pengaduan di posko
yang beralamat di Jalan Raya MedanTanjung Morawa KM 13, Gang Dwi
Warna Nomor 1, Desa Bangun Sari,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten
Deli Serdang, dengan Kode Pos 20362.
Hal itu dilakukan berdasarkan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6
Tahun 2016, dimana pekerja/buruh yang
mempunyai masa kerja satu bulan
secara terus menerus tetapi kurang dari
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12 bulan berhak mendapatkan THR
Keagamaan dari perusahaan.
Pekerja/buruh yang bermasa kerja 12
bulan secara terus menerus atau lebih
maka mendapat THR sebesar satu bulan
upah.
250. 23 Ombudsman: Potensi THR
Positive Waspada
April Rp194 Triliun akan
2022 Mendongkrak Perekonomian

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi
Jaweng mengatakan, total nilai
tunjangan hari raya (THR) pekerja
seluruh Indonesia tahun ini besarannya
hampir mencapai Rp194 triliun. Untuk
memastikan penyaluran THR ini sesuai
ketentuan, Robert memastikan bahwa
Ombudsman akan mengawasi kinerja
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), terutama kinerja Posko
THR dalam memastikan perusahaan
membayarkan THR pekerja secara tepat
waktu dan tak dicicil. Masyarakat dapat
mengadukan layanan Posko THR jika
terdapat dugaan maladministrasi, dan
akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman,"
katanya. Dia meyakini, dana sebesar itu
akan mendongkrak konsumsi
masyarakat dan tentunya pertumbuhan
ekonomi.

251. 23 Bupati Sutan Riska Ingatkan
April Perusahaan di Dharmasraya
2022 Bayarkan THR Pekerja

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku
Kerajaan mengingatkan perusahaan
yang ada di daerah itu, agar membayar
tunjangan hari raya (THR) paling lambat
H-7 lebaran. Himbauan 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," kata Sutan,
Sabtu 23 April 2022.

Neutral Kumparan
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252. 23 Temuan Wapres ke Jakarta,
April PGGP Sampaikan
2022 Rekomendasi HPI-167

Neutral Berita Lima

253. 23 DISNAKER Sumatra Utara Buka Negative Tribun News
April Posko Pengaduan Pembayaran
Medan
2022 THR melalui Call Center, Ini
Nomor Kontaknya
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Jayapura Persekutuan Gereja-Gereja di
Papua (PGGP) Provinsi Papua dan PGGP
Provinsi Papua Barat melakukan audensi
bersama Wakil Presiden (Wapres)
Republik Indonesia Maruf Amin, di
Istana Negara, Rabu (20/4/2022) siang
kemarin. Dalam pertemuan ini, para
Tokoh 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. Hiskia Rollo memberikan
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.
Shirley F.A. Parinussa, S.Th (Ketua
Umum PGGP Papua Barat), serta Johny
Banua Rouw, SE (Ketua DPR Papua
sebagai Ketua Panitia Perayaan HPI ke167).
"Harapannya, pengusaha menjalankan
kewajibannya karena sebelumnya
Disnaker Sumatra Utara sudah mewantiwanti pengusaha untuk membayar THR
sesuai peraturan pemerintah,"
ungkapnya. Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra
Utara, Baharuddin Siagian mengatakan
pembukaan ini menindaklanjuti Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tentang pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan.
Menurut Baharuddin, selain melalui call
center, seluruh pekerja ataupun buruh
juga bisa menyampaikan aduan secara
online melalui website
poskothr.kemnaker.go.id. Baharuddin

mengatakan pihaknya sudah
menempatkan spanduk berisikan
informasi call center di beberapa lokasi
di Sumatra Utara agar pekerja
mengetahui secara luas soal layanan
pengaduan itu. Dinas Ketenagakerjaan
Provinsi Sumatera Utara membuka
posko pengaduan tentang pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) yang
dilakukan melalui saluran telepon.
254. 23 Penanganan THR, Harus
April Proaktif: Butuh Kemauan
2022 Politik yang Serius dari
Kemnaker

Positive Wartapembaru Penanganan THR, Harus Proaktif: Butuh
an.co.id
Kemauan Politik yang Serius dari
Kemnaker. Sebaiknya Kemnaker
menginformasikan dari 1.556 konsultasi
tersebut, berapa banyak yang dilakukan
oleh pengusaha dan berapa banyak yang
dilakukan pekerja. Bila data Kemnaker
merekam adanya persoalan pembayaran
THR tahun-tahun sebelumnya, lalu ada
konsultasi yang diajukan dari pekerja
atau HRD perusahaan tersebut maka
Kemnaker bisa meresponnya secara
proaktif, tidak sekadar pasif menerima
konsultasi online, agar pelanggaran
pembayaran THR di perusahaan tersebut
dapat dicegah dan dihindari. Dibutuhkan
kemauan politik yang serius dari
Kemnaker untuk memastikan THR tidak
menjadi masalah tahunan.

255. 23 Pastikan Pekerja Terima THR, Neutral Sumatera Line Untuk memastikan pembayaran
April Tim Pemko Payakumbuh
tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja di
2022 Monitor Ke Lokasi Usaha
Kota Randang, Dinas Tenaga Kerja Dan
Perindustrian Kota Payakumbuh lakukan
monitoring pada perusahaan atau badan
usaha, Kamis (21/4). "Kami dari
Disnakerin bentuk tim untuk melakukan
monitoring dengan turun langsung ke
perusahaan yang ada di kota
Payakumbuh," kata Kepala Dinas Yunida
Fatwa didampingi Sekdis Usfa Haryanti,
Kabid Naker Gesmalindra, beserta
jajaran bidang tenaga kerja kepada
media. "Atas nama Pemerintah Kota
Payakumbuh kami menghimbau kepada
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seluruh perusahaan yang berada di Kota
Payakumbuh agar dapat memahami
serta menaati aturan tersebut dan bagi
pengusaha/pekerja kalau butuh
nformasi lebih jelasnya silahkan datang
ke Kantor Disnakerin Kota Payakumbuh
yang beralamat di kawasan Padang
Kaduduak, Jalan Puti Elok Kelurahan Tigo
Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh
Utara. Kegiatan ini merupakan amanat
undang-undang sesuai dengan
Permenaker Nomor 06 Tahun 2016
tentang tunjangan hari raya keagamaan
dan Surat Edaran Menaker Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 Tentang
Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022
bagi pekerja/buruh di perusahaan.
256. 23 Ombudsman Minta Kemnaker Negative Wartakotalive
April Aktif Awasi Pembayaran THR
2022 kepada Pekerja, Jangan Cuma
Tunggu Aduan

Ombudsman berharap Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) aktif
melakukan jemput bola untuk
mengurusi masalah tunjangan hari raya
(THR) keagamaan para pekerja/buruh
tahun ini. Meskipun Kemnaker telah
membentuk Posko Pengaduan THR,
anggota Ombudsman Robert Na Endi
Jaweng meminta Kemnaker terjun
langsung ke perusahaan-perusahaan,
melakukan pengawasan dan
pemantauan. Ombudsman
mengapresiasi Kemnaker yang
menerbitkan surat edaran (SE) terkait
pembayaran THR pada 6 April lalu, yang
isinya menegaskan perusahaan
membayar THR secara penuh dan tidak
boleh dicicil. Ombudsman juga
mengapresiasi Kemnaker yang
membuka Posko Pengaduan THR, dan
menginstruksikan pemerintah daerah
juga membuka Posko Pengaduan THR.

257. 23 3 Tips Atur THR agar Tak Cuma Negative Okezone
April Numpang Lewat
2022

Tapi ingat untuk lakukan 3 hal ini ya,
agar THR Rekanaker gak cuma numpang
lewat aja," tulis Kemnaker. Kementerian
Ketenagakerjaan membagikan tips atur
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Tunjangan Hari Raya (THR) agar tidak
habis begitu saja. Melalui akun resmi
Instagram @kemnaker pada Jumat
(23/4/2022), Kemnaker menyebutkan
ada tiga tips yang bisa diikuti untuk
mengatur THR Lebaran 2022. Jika THR
sudah turun diharap bisa menghindari
perilaku konsumtif agar tidak boros.
258. 23 Ombudsman Komitmen Kawal Neutral Berita Baru
April Pemberian THR - Beritabaru.co
2022

Maka, Robet melanjutkan, Ombudsman
sebagai lembaga negara yang punya
wewenang mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik penting untuk
melakukan pengawasan pada Kemnaker
dan lembaga-lembaga di bawahnya.
Jadi, kita bisa mulai dari situ," paparnya
dalam acara yang dimoderatori oleh
Asisten Ombudsman RI Kharisma Fitri
Hapsari. "Tahun ini, SE Kemnaker tegas,
dalam arti tidak boleh dibayar nyicil,
ditunda, apalagi tidak dibayarkan. Jadi
apresiasinya adalah atas ketegasan dari
subtansi yang dirumuskan dalam SE
tersebut, yang notabene itu adalah hak
buruh," jelas Robert.

259. 23 Penyaluran Bantuan Subsidi
April Upah Diprediksi Tak Capai
2022 Target

Capaian ini terdiri dari perlindungan
masyarakat Rp 22,7 triliun, penguatan
ekonomi Rp 5 triliun, serta penanganan
kesehatan Rp 1,5 triliun. Ombudsman
Republik Indonesia meramalkan
penerima bantuan subsidi upah (BSU)
tidak akan mencapai target sebanyak 8,8
juta orang. Sebab, salah satu syarat
penerima BSU adalah berada di wilayah
dengan tingkat Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) level 3-4. Instruksi Mendagri
(Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2022
menetapkan saat ini sudah tidak ada
kabupaten/kota dengan PPKM level 4.

Negative Katadata

260. 23 Sampaikan Rekomendasi HPI, Neutral Mcw News
April PGGP Temui Wapres
2022
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Persekutuan Gereja-Gereja di Papua
(PGGP) Provinsi Papua dan PGGP
Provinsi Papua Barat melakukan audensi
dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf
Amin, Rabu (20/4/2022) di Istana

Negara, Jakarta. Dalam pertemuan ini,
para Tokoh 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. Ketua Umum PGGP Provinsi
Papua dan Papua Barat Pdt. Hiskia Rollo
memberikan 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.
261. 23 THR Belum Dibayar ?, Segera Negative Lensa Metro
April Lapor Posko Pengaduan THR
2022 Disnaker Kabupaten
Tangerang
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Dinas Tenagakerja (Disnaker) Kabupaten
Tangerang telah membentuk posko
pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR)
keagamaan tahun 2022 secara daring
(online), maupun tatap muka di Gedung
Disnaker Kabupaten Tangerang, Jalan
Raya Kresek, Desa Parahu, Kecamatan
Sukamulya, Kabupaten Tangerang.
Sementara itu, Kabid Hubungan
Industrial dan Pengendalian
Ketenagakerjaan Pada Disnaker
Kabupaten Tangerang, Sapta Laelani
menambahkan bagi pekerja yang
mengalami permasalahan dalam
pencairan THR, pihaknya akan siap
melakukan mediasi kepada pemberi
kerja ataupun perusahaan. "Untuk
pengaduan atau konsultasi secara
daring, pekerja dapat mengadukan
melalui portal
https://bit.ly/PoskoTHR2022 atau bisa
melalui portal Kemnaker RI di
https://Poskothr.kemnaker.go.id. Tetapi
bisa juga langsung ke kantor setelah
penjadwalan, Mulai 18 April sampai
dengan 14 Mei 2022, setiap hari kerja
pukul 08.00-15.00 WIB," ujar Kepala

Dinas Tenaga Kerja Rudi Hartono, Sabtu,
23 April 2022.
262. 23 Geger! 47 Karyawan Pabrik
Negative Otomotifnet
April DFSK di Banten Kena PHK
2022 Dadakan, Manajemen Angkat
Bicara

Baru-baru ini ramai kabar 47 pekerja di
pabrik PT Sokonindo Automobilekena
PHK. "Tetapi yang dilakukan DFSK justru
secara sepihak melakukan PHK terhadap
karyawan tetap. Saat itu para buruh
masih bekerja, lalu dikumpulkan oleh
manajemen dan diinformasikan jika di
PHK. Padahal sebelumnya perusahaan
tidak pernah merundingkan
permasalahan ini, dengan pihak serikat
pekerja maupun pekerja yang di PHK.

263. 23 Bolehkah Pekerja yang Cuti
April Melahirkan di-PHK? Ini Kata
2022 Kemnaker

Kementerian Ketenagakerjaan
menjelaskan soal pekerja perempuan
yang sedang cuti melahirkan. Dikutip
dari akun Instagram resmi @kemnaker
pada Kamis (21/4/2022), dalam pasal
153 ayat (1) huruf e Undang-Undang
Ketenagakerjaan (UUK), Kemnaker
melarang perusahaan memberhentikan
pekerja perempuan karena alasan cuti
haid dan melahirkan. "Pengusaha
dilarang melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) dengan alasan
pekerja/buruh perempuan hamil, gugur
kandungan atau menyusui bayinya,"
tulis Kemnaker. Diatur dalam Pasal 153
(1) huruf e UUK, jika pekerja perempuan
tersebut sudah terlanjut di-PHK, maka
perusahaan diminta kembali
mempekerjakan yang bersangkutan.

Neutral Okezone

264. 23 BSU 2022 Kapan Cair? Simak Positive Pikiran Rakyat
April Jadwal dan Cara Cek BLT
Depok
2022 Subsidi Gaji Rp1 Juta di
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
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Simak jadwal dan cara cek BLT Subsidi
Gaji Rp1 Juta, login
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Sebelumnya, jadwal pencairan BSU 2022
dikabarkan akan cair pada April 2022, di
mana pekerja akan mendapatkan BLT
Subsidi Gaji Rp1 Juta. Sebagaimana
dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com
dari website Kemnaker, berikut ini cara
cek BLT subsidi gaji Rp 1juta, dari
bantuan BSU 2022. BSU 2022 kapan
cair? BSU 2022 ini nantinya hanya akan

cair untuk para pekerja yang memenuhi
syarat, salah satunya memiliki gaji di
bawah Rp3,5 juta.
265. 23 Jelang Lebaran, Ombudsman
April RI Temukan Masalah
2022 Penyaluran BSU

Negative Idx Channel

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi
Jaweng mengatakan, letak masalahnya
ada pada proses validasi data pekerja
penerima manfaat BSU. Menjelang
lebaran, Ombudsman Republik
Indonesia menemukan permasalahan
dalam program penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Ketenagakerjaan
kepada 8,8 juta tenaga kerja yang
memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per
bulan. "Kami melihat ada masalah pada
proses validasi data penerima BSU. Perlu
di crosscheck.

266. 23 Siapkan Posko untuk Mediasi, Positive Surya
April Kadin Surabaya Imbau Pelaku
2022 Usaha Bayar THR Sesuai
Aturan

Kadin Surabaya mengimbau, para pelaku
industri dan perdagangan di Kota
Pahlawan untuk membayar Tunjangan
Hari Raya (THR) sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh
pemerintah. Ini adalah komitmen Kadin
untuk selalu taat aturan, sekaligus upaya
kita bersama untuk terus menciptakan
iklim usaha yang baik," kata Ketua Kadin
Surabaya, M Ali Affandi, Jumat
(22/4/2022). Kadin Surabaya membuka
Posko Konsultasi THR untuk memediasi
permasalahan yang timbul dalam
pembayaran THR. Misalnya ingin
konsultasi soal detil aturan, soal
mekanisme dan sebagainya, monggo
bisa memanfaatkan Posko THR Kadin
Surabaya," beber Andi.

267. 23 8-20 April, Kemnaker Terima
April 2.114 Laporan THR 2022
2022

Posko Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2022 Kementerian
Ketenagakerjaan telah menerima 2.114
laporan pemberian THR selama periode
8- 20 April 2022. "Jadi hingga saat ini,
jumlah dari konsultasi dan pengaduan
yang masuk ke Posko THR 2022
sebanyak 2.114 laporan," kata Chairul di
Jakarta, Kamis (21/4/2022), demikian
dikutip siaran pers Kemnaker. Jumlah

Neutral Batam Today
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tersebut mencakup 1.556 konsultasi
online dan 558 pengaduan online.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul
Fadhly Harahap, menyatakan terdapat
sejumlah topik pelaporan yang masuk ke
Posko THR 2022.
268. 23 Plt Wali Kota Imbau
Positive Harian Umum
April Perusahaan di Tanjungbalai
Sinar Indonesia
2022 Bayarkan THR Karyawan Tepat
Baru
Waktu

Tanjungbalai (harianSIB.com). Plt Wali
Kota H Waris Tholib mengimbau setiap
perusahaan yang ada di Tanjungbalai
untuk segera membayarkan THR bagi
karyawannya tepat pada waktunya,
menjelang hari raya Idul Fitri tahun ini.
Imbauan itu disampaikan Plt Wali Kota
saat melakukan kunjungan dan
monitoring ke beberapa perusahaan
yakni, Kilang Pelita dan Sumatera Baru
yang berada di Jalan Yos Sudarso,
Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk
Nibung, Sabtu (23/4/2022). "Pemkot
Tanjungbalai meminta agar perusahaan
segera membayar THR tepat waktu
kepada para karyawannya. Sebab THR
merupakan hak bagi para pekerja dan
merupakan intruksi dari pemerintah
dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan, "ujar Plt Wali Kota
didampingi Disnaker, Camat,
Bhabinkamtibmas dan Babinsa saat
monitoring di Perusahaan Sumatera
Baru.

269. 23 MUFFEST+ 2022 Resmi Digelar, Positive Suara.com
April Didukung 6 Kementerian,
2022 BUMN, Pemda dan Swasta

Tak hanya menampilkan fashion show,
MUFFEST kembali menggelar Seminar
Trend Forecasting 23/24 bertema "CoExist" oleh Fashion Trend Forecasting
yang didukung Kemendikbudristek RI.
MUFFEST 2022 terselenggara atas
dukungan dan kerjasama sinergis
dengan berbagai pihak, yaitu Wardah
Cosmetic sebagai Official Make up
Partner dan BliBli. Dengan konsep
hybrid, kegiatan MUFFEST 2022
dilakukan secara offline dengan
memperhatikan protokol kesehatan
sesuai peraturan Pemerintah, dan secara
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virtual agar dapat disaksikan oleh
masyarakat luas. MUFFEST 2022 dapat
diakses secara streaming melalui
YouTube Channel: Muslim Fashion
Festival dan Instagram Live di akun
@muslimfashionfestival.
270. 23 Sudah Terima THR? Berikut
Positive Kabar Banten
April Tips Agar Tunjangan Hari Raya
2022 Tidak Hanya Numpang Lewat

Setelah terbitnya Surat Edaran (SE)
Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan
Tahun 2022, THR harus segera diberikan
perusahaan kepada para pekerja. Dalam
surat edaran tersebut, Kementerian
Ketenagakerjaan mengimbau dua hal
kepada perusahaan atau pengusaha
atau pemberi kerja tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022.
Oleh karena itu, bagi Anda yang bekerja
di perusahaan, tentunya merasa senang
apabila THR Keagamaan Tahun 2022
sudah cair. Kalau THR keagamaan sudah
cair, lantas apa yang harus diilakukan?

271. 23 Imigrasi Medan Mudahkan
Positive Tribun News
April Permohonan Paspor bagi
Medan
2022 Peserta Magang ke Jepang
dengan Layanan Eazy Passport

Pemohon paspor ini akan
diberangkatkan ke Jepang untuk
melaksanakan Pelatihan Pra
Pemberangkatan Tahap I. Oleh karena
itu, para peserta pelatihan yang
keseluruhan berasal dari Sumatera Utara
ini memerlukan dokumen perjalanan
dalam hal ini paspor. Kakanimsus
Medan, Tato Juliadin Hidayawan
mengimbau agar pemohon paspor yang
didaftarkan oleh Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Sumatera Utara ini dapat
dilayani dengan baik mengingat adanya
program pelatihan ini merupakan
program pemerintah. Eazy Passport
merupakan program layanan
pengurusan paspor secara kolektif untuk
pemohon yang sudah terlebih dahulu
mengajukan permohonan ke. Kantor
untuk sekian kalinya melayani
permohonan paspor bagi masyarakat
tanpa harus datang ke Kantor Imigrasi
melalui program Layanan bertempat di
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Aula Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara (UMSU), Sabtu
(23/4/2022).
272. 23 Plt Wali Kota Tanjungbalai
April Imbau Perusahaan Untuk
2022 Segera Bayarkan THR
Karyawan

Neutral Sumut 24

273. 23 MUFFEST+ 2022: Upaya
April Kebangkitan Industri Fesyen
2022 Muslim Pasca Pandemi

Positive Bisnis Indonesia Muslim Fashion Festival (MUFFEST )
2022 persembahan Indonesian Fashion
Chamber (IFC) dihelat untuk
mempercepat kebangkitan industri
fesyen muslim tanah air pasca pandemi
dalam mewujudkan Indonesia sebagai
pusat fesyen muslim dunia. Teten
Masduki, Menteri Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia
menyatakan penyelenggaraan MUFFEST
penting untuk mempromosikan muslim
fesyen Indonesia ke luar negeri dan
mempertemukan berbagai pihak seperti
UMKM, desainer, akademisi, asosiasi,
dan pelaku bisnis. MUFFEST ditargetkan
menjadi event skala internasional untuk
mewujudkan Indonesia sebagai kiblat
fesyen muslim dunia. Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan
Teknologi Republik Indonesia, Nadiem
Makarim menyampaikan apresiasi
terhadap komitmen MUFFEST dalam
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Plt Wali Kota Tanjungbalai, H Waris
Tholib melakukan kunjungan dan
memonitor beberapa perusahaan yang
ada di Kota Tanjungbalai. Plt Wali Kota
Waris turut didampingi Camat Teluk
Nibung Mhd Ali, mewakili Disnaker
Tanjungbalai, Bhabinkamtibmas Sei
Merbau dan Babinsa Sei Merbau. Pada
kesempatan tersebut, Plt Wali Kota
Waris Tholib mengimbau perusahaan
yang ada di Kota Tanjungbalai untuk
segera membayarkan Tunjangan Hari
Raya (THR) tepat pada waktunya kepada
para karyawan sesuai instruksi
Pemerintah. "Pemerintah Kota (Pemkot)
Tanjungbalai meminta agar perusahaan
segera membayar Tunjangan Hari Raya
(THR) kepada para karyawannya.

menggaungkan kampanye sustainable
fashion.
274. 23 Pelanggaran Sistem Jaminan
April Sosial Jadi Pekerjaan Rumah
2022 yang Panjang dalam
Penegakan Hukum

Positive Wartakotalive Pertama, mendukung penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan yakni BPJS
Kesehatan dan berbagai penyelenggara
Negara lainnya yang dimandatkan oleh
Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun
2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional
untuk melakukan pengawasan dan
penegakan hukum dalam kepatuhan
program Jaminan Kesehatan Nasional.
Hal itu mengemuka dalam seminar
hukum yang digelar Program Magister
Hukum Universitas Kristen Indonesia
(UKI) Angkatan 2022 pada Rabu
(20/4/2022). Siswandi selaku Deputi
Direksi Bidang Bidang Pengawasan
Pemeriksaan dan Pelayanan Hukum BPJS
Kesehatan mengatakan jaminan sosial
nasional merupakan hak yang terdapat
dalam Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 serta bernyawa prinsip
gotong royong. Penegakan hukum masih
memiliki pekerjaan rumah yang panjang
bagi penyelenggaraan sistem jaminan
sosial di Indonesia.

275. 23 Jadwal Pencairan BSU Rp 1
Neutral Tribun News
April Juta, Cek Penerima BSU BPJS
Pekanbaru
2022 Ketenagakerjaan 2022 dengan
4 Cara Ini

153

Berikut ini 4 cara cek data peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang mungkin
menerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah Rp
1 juta. - Program BSU BPJS
Ketenagakerjaan tahun 2022 akan
segera disalurkan bulan ini. Semua
pelan-pelan, satu-satu kita selesaikan,"
tegas Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, dikutip
dari Kompas.com. Penerima BSU ini
nantinya tetap mengacu pada basis data
peserta BPJS Ketenagakerjaan, dikutip
dari laman Kominfo. 6. Tunggu hingga
muncul nama dan data diri peserta yang
menunjukkan status aktif atau tidaknya
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
serta nomor rekening.

276. 23 Cara Cek BLT BPJS
Neutral Pikiran Rakyat
April Ketenagakerjaan 2022 dengan
Depok
2022 KTP, Login
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
agar Dapat BSU Rp1 Juta

Cara cek BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022
dengan KTP, login
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id agar
dapatkan BSU Rp1 juta bagi pekerja.
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022
akan dicairkan oleh pemerintah kepada
8,8 juta pekerja yang memenuhi kriteria.
Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan atau Kemenaker baru
saja mengumumkan bahwa BSU 2022
akan disalurkan pada bulan April ini.
Pekerja yang terpilih sebagai penerima
BSU 2022 akan mendapatkan BLT BPS
Ketenagakerjaan sebesar Rp1 juta dari
pemerintah.

277. 23 Bantuan Subsidi Upah 2022
April Kapan Cair? Ini Syarat Resmi
2022 Pencairan, Supir Ojol Dapat?

Ombudsman RI adakan konferensi pers
pada Jumat, 22 April 2022 yang berisi
pengawasan pembayaran Bantuan
Subsidi Upah 2022. Selain itu, ada
evaluasi sasaran dari Ombudsman RI
soal pencairan Bantuan Subsidi Upah
2022, yaitu penekanan pada para
pekerja sektor Non-Formal dengan
kategori tertentu seperti ojol, pekerja
bengkel, toko dan lain sebagainya. Atas
hal tersebut, Ombudsman RI memberi
saran agar para pekerja sektor NonFormal dengan kategori tertentu
tersebut dapat dimasukan pada data
penerima Bantuan Subsidi Upah 2022. :
Usaha Kuliner Menggeliat saat Pandemi,
UMKM Tasikmalaya Didorong Kreatif
dan Inovatif. Dilakukan secara luring
sekaligus daring, konferensi pers
Ombudsman RI dilaksanakan pada hari
Jumat, 22 April 2022 membahas soal
pengawasan pembayaran THR dan
Bantuan Subsidi Upah 2022.

Neutral Ayo Bandung

278. 23 BLT Subsidi Gaji 2022 Kapan Negative Pikiran Rakyat
April Cair? Berikut Jadwal Pencairan
Depok
2022 serta Syarat agar Dapatkan
BSU Rp1 Juta
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BLT subsidi gaji 2022 kapan cair? Banyak
yang lantas bertanya 'BLT subsidi gaji
2022 kapan cair?' usai pemerintah
mengumumkan penyaluran kembali BSU
tahun ini. Berikut jadwal pencairan serta
syarat agar dapatkan BSU Rp1 juta dari

pemerintah. Bantuan Subsidi Upah atau
BSU 2022 kembali disalurkan oleh
pemerintah bagi pekerja yang
memenuhi kriteria atau syarat.
279. 23 LEWAT Layanan Eazy Passport, Positive Tribun News
April Imigrasi Medan Permudah
Medan
2022 Urus Paspor Bagi Peserta
Magang ke Jepang

"Kebetulan ada kerjasama dari Disnaker
Sumatra Utara dalam rangka
memfasilitasi masyarakat dalam rangka
magang ke Jepang. kembali
melaksanakan program Eazy Passport di
Aula Utara (UMSU), Sabtu (23/4/2022).
Kasi dokumen Perjalanan Keimigrasian
Khusus Adityo Ari Wibowo menyebutkan
jika ada sekitar 54 pendaftar yang
melakukan pengurusan paspor untuk
keberangkatan pelatihan vokasi dan
pemagangan Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas Kemenaker RI. Ada sekitar
54 calon peserta yang akan berangkat ke
Jepang untuk pengurusan paspor,"
ungkap Adityo.

280. 23 BSU Rp1 Juta Kapan Cair?
April Simak 2 Cara Cek Penerima
2022 BLT Subsidi Gaji 2022 di
Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan

Positive Pikiran Rakyat Simak informasi bantuan BSU Rp1 juta
Depok
kapan cair dan dua cara cek penerima
BLT Subsidi Gaji 2022 dalam artikel ini.
Lantas BSU Rp 1 juta kapan cair? untuk
jadwal pencairan BLT Subsidi Gaji 2022
belum diumumkan secara resmi oleh
Kemnaker. Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) kembali melanjutkan
program Bantuan Subsidi Upah (BSU)
BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2022 ini.
Sebelum mengecek apakah Anda
termasuk penerima BSU Rp 1 juta
ketahui dahulu syarat penerima BLT
Subsidi Gaji 2022.

281. 23 Lima Tips agar Lebih
April Kompeten di Tempat Kerja,
2022 Yuk Disimak!

Positive Idx Channel
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Dikutip dari akun Instagram resmi
Kementerian Ketenagakerjaan
@kemnaker, ada lima tips agar Anda
lebih kompeten di tempat kerja. Berikut
lima tips agar lebih kompeten di tempat
kerja:. Saat bekerja tentunya Anda ingin
terlihat sebagai seseorang yang
kompeten dan profesional. Di mana,

persaingan di tempat kerja pun
merupakan hal yang wajar.
282. 23 Bagikan Paket Sembako
April Ramadan , Menaker : Ini
2022 Sebagai Bentuk Kepedulian
Kepada Pekerja dan
Masyarakat di Surabaya

Positive Progresnews.in Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
fo
membagikan paket sembako ramadan
kepada pekerja dan masyarakat sekitar
lingkungan Kampus Universitas Islam
Negeri UIN Sunan Ampel (UINSA),
Surabaya, Jawa Timur, Sabtu
(23/4/2022). Menaker mengatakan,
paket sembako yang disalurkan ini
sebagai bentuk kepedulian kepada
pekerja dan masyarakat yang ada di
sekitar UIN Sunan Ampel. "Kami alumni
Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UINSA
sekedar ingin memberikan tali kasih
kepada para pekerja UIN Sunan Ampel
dan masyarakat sekitarnya," kata
Menaker. Penyaluran paket sembako
ramadan ini, menurut Menaker, adalah
sebagai bentuk silaturahmi dari IKA
UINSA kepada pekerja dan masyarakat
yang ada di lingkungan UIN Sunan
Ampel.

283. 23 Penyaluran THR Honorer
April Tunggu Kebijakan Walikota
2022 Metro

Neutral Harian
Momentum
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Pemberian tunjangan hari raya (THR)
bagi tenaga harian lepas (THL) atau
honorer bisa disalurkan tergantung pada
kebijakan Walikota Metro. Sehingga,
saat ini sangat diperlukan kebijakan dari
Walikota Metro agar tenaga honorer di
Metro bisa mendapatkan THR. Sebab,
dia menambahkan, jika Walikota Metro
tidak memberikan kebijakan dalam
pelaksanaan pemberian THR maka
tenaga honorer tidak akan menerima
haknya. Dikatakan Sekretaris Komisi I
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Metro, Amrulloh, kebijakan
kepala daerah tersebut sesuai intruksi
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) atas pemberian THR bagi
pegawai honorer di daerah masingmasing.

284. 23 Menaker Ida Bagikan Paket
April Sembako Ramadan di
2022 Surabaya

Neutral Jawa Post
National
Network

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah membagikan paket sembako
ramadan kepada pekerja dan
masyarakat di lingkungan Kampus
Universitas Islam Negeri UIN Sunan
Ampel (UINSA), Surabaya, Jawa Timur,
Sabtu (23/4). "Kami alumni Ikatan
Keluarga Alumni (IKA) UINSA sekadar
ingin memberikan tali kasih kepada para
pekerja UIN Sunan Ampel dan
masyarakat sekitarnya," kata Menaker
Ida di Surabaya. Penyaluran paket
sembako ramadan itu, menurut
Menaker, merupakan bentuk silaturahmi
dari IKA UINSA kepada pekerja. "Semoga
membawa manfaat besar bagi kita
semua," ucap Menaker Ida.

285. 23 Menaker Salurkan Paket
April Sembako Ramadan bagi
2022 Pekerja di UIN Sunan Ampel

Neutral Infopublik.id

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah, membagikan paket sembako
ramadan kepada pekerja dan
masyarakat sekitar lingkungan Kampus
Universitas Islam Negeri UIN Sunan
Ampel (UINSA), Surabaya, Jawa Timur,
Sabtu (23/4/2022). Menaker
mengatakan, paket sembako yang
disalurkan itu sebagai bentuk kepedulian
kepada pekerja dan masyarakat yang
ada di sekitar UIN Sunan Ampel. "Kami
alumni Ikatan Keluarga Alumni (IKA)
UINSA sekedar ingin memberikan tali
kasih kepada para pekerja UIN Sunan
Ampel dan masyarakat sekitarnya," kata
Menaker. Penyaluran paket sembako
ramadan ini, menurut Menaker, adalah
sebagai bentuk silaturahmi dari IKA
UINSA kepada pekerja dan masyarakat
yang ada di lingkungan UIN Sunan
Ampel.

286. 23 Cek Nama Penerima BSU BPJS Positive Tribun News
April Ketenagakerjaan, BLT
Pontianak
2022 Karyawan April 2022
Disalurkan Pemerintah
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Pemerintah menyalurkan BLT BPJS
Ketenagakerjaan atau BSU April 2022.
Cek Nama Penerima BSU BPJS
Ketenagakerjaan. Penyaluran
ditargetkan sebelum lebaran 2022 yang
ditransfer langsung pada rekening

penerima di Bank Himbara. BSU
disalurkan kepada pekerja dan buruh
yang terdaftar oleh pihak BPJS
Ketenagakerjaan dan Kementerian
Ketenagakerjaan.
287. 23 BSU BPJS Ketenagakerjaan
April 2022 Kapan Cari Lagi: Ini
2022 Jawaban BP Jamsostek

Neutral Ayo Bandung

BSU atau bantuan subsidi upah yang
menggunakan data BPJS
Ketenagakerjaan 2022 kapan cair lagi
menjadi pertanyaan yang kerap
disampaikan warga di media sosial.
Pasalnya, sampai dengan pekan terakhir
April 2022 belum ada kejelasan tentang
kapan bantuan subsidi upah (BSU) 2022
dari Kemnaker yang menggunakan data
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan akan cair.
Padahal, Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto dan Menaker Ida
Fauziyah sudah mengumumn rencana
pemerintah mengucurkan lagi bantuan
subsidi upah (BSU) untuk para pekerja
atau buruh yang tercatat sebagai
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Basis data penerima BSU juga masih
menggunakan data pekerja atau buruh
peserta BPJS Kenagakerjaan.

288. 24 Jika Tak Dilayani Posko
April Pengaduan THR, Kamu Bisa
2022 Melapor Ke Lembaga Ini

Positive Req News

Ombudsman juga meminta Kemnaker
untuk melaporkan data konsultasi dan
pengaduan yang masuk ke Posko THR,
termasuk pelaku pelanggaran dan
menindaklanjutinya sesuai peraturan.
Bagi masyarakat yang memiliki masalah
dengan pemberian Tunjangan Hari Raya
(THR) atau tak dilayani dengan baik oleh
Posko Pengaduan THR 2022, disarankan
untuk mengadu kepada Ombudsman RI.
"Ombudsman berfokus pada
pengawasan pelaksanaan Posko THR
keagamaan yang dibuat oleh Kemnaker.
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endo
Jaweng mengatakan, pihaknya ikut
melakukan pengawasan terhadap
persoalan THR tahun ini, terutama
terkait pelayanan posko pengaduan
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yang dididikan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).
289. 24 Kilang Pelita dan Sumatera
April Baru Dihimbau Segera Bayar
2022 THR Karyawan

Neutral Sumut Media

Perusahaan yang dikunjungi yakni Kilang
Pelita dan Sumatera Baru yang berada di
Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sei
Marbau, Kecamatan Teluk Nibung, Sabtu
(23/4/2022). Saat tiba di Sumatera Baru,
Plt Wali Kota diterima Direktur Sumatera
Baru, Bakar Oedy dan di Kilang Pelita
diterima Asisten Manager, HOK Kuang.
Dalam peninjauan tersebut, Plt Wali
Kota juga menyerahkan bantuan CSR
dari perusahaan Kilang Pelita dan
Sumatera Baru kepada 500 warga
berupa sembako. Plt Wali Kota
Tanjungbalai, H Waris Tholib melakukan
kunjungan dan memonitor beberapa
perusahaan yang ada di Kota
Tanjungbalai.

290. 24 BLT BPJS Ketenagakerjaan Cair Neutral Tribun News
April Minggu Ini! Cek di
Pontianak
2022 sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
& bsu.kemnaker.go.id

Cek daftar nama Anda hanya di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id dan
bsu.kemnaker.go.id. Berikut jadwal,
kriteria penerima, skema pencairan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022:. Cek
daftar nama atau data Anda apakah
lolos sebagai penerima BLT Karyawan
atau BSU 2022. Pencairan BLT Pekerja
dijadwalkan bulan April 2022 dan bulan
April tersisa satu pekan terakhir.
Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi
mengatakan bahwa Program Bantuan
Subsidi Upah yang ditujukan bagi
pekerja itu akan cair pada April 2022.

291. 24 Ini 'Biang Kerok' yang Bikin BLT Neutral Okezone
April Subsidi Gaji Rp1 Juta Tak
2022 Kunjung Cair, Kenapa?

Ada permasalahan penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) kepada 8,8 juta
tenaga kerja. Kami berharap Kemnaker
melakukan verifikasi data calon
penerima BSU sehingga dapat
menyajikan data yang valid serta
meminimalisir gagal bayar," ujar Robert
dikutip Sabtu (23/4/2022). "Kemudian,
bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)
yang PHK atau dipulangkan, pekerja non
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formal atau Bukan Penerima Upah (BPU)
iuran mandiri agar dapat dimasukkan
menjadi penerima BSU," katanya. Masih
cukup banyak pekerja yang belum
menjadi peserta juga mereka yang
pekerja informal.
292. 24 Cara Cek Cek Penerima BSU
April atau Subsidi Gaji Rp 1 Juta
2022 Tahun 2022

Positive Tribun News
Papua

Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi
pekerja/buruh kembali disalurkan oleh
pemerintah di tahun 2022. Kapan
Subsidi Gaji Tahun 2022 Dicairkan?. Ada
8,8 juta tenaga kerja yang ditargetkan
menerima BSU kali ini. Masing-masing
penerima BSU akan mendapatkan dana
sebesar Rp1 juta.

293. 24 Ombudsman Awasi Titik
April Krusial Pembayaran THR
2022 Lebaran

Negative Okezone

Pekerja yang ada kendala dengan
pencairan THR bisa segera malapor ke
Ombudsman. Ombudsman menilai ada
tiga titik krusial dalam pembayaran THR
Keagamaan. Anggota Ombudsman
Robert Na Endi Jaweng mengungkapkan
bahwa tiga titik krusial dalam
pengawasan pembayaran THR. Terkait
posko pengaduan yang dibuka oleh
Kemnaker, Ombudsman meminta
Kemnaker memastikan Posko berjalan
efektif dalam melayani publik.

294. 24 Cek Penerima BSU Rp1 Juta
April Tahun 2022, Akses
2022 bpjsketenagakerjaan.go.id
atau kemnaker.go.id

Neutral Tribun News

Pemerintah kembali menyalurkan
Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi
pekerja/buruh di tahun 2022. Kapan
Subsidi Gaji Tahun 2022 Dicairkan?.
Rencananya, subsidi gaji ini ditargetkan
untuk 8,8 juta tenaga kerja dengan
masing-masing penerima BSU akan
mendapatkan dana sebesar Rp1 juta.
Kriteria penerima BSU sementara
didesain untuk pekerja/buruh yang
memiliki upah di bawah Rp3,5 juta.

295. 24 Buruan Cek, BSU 2022 Rp 1
April Juta Siap Ditransfer, Siapkan
2022 KTP hingga Nomor KPJ Aktif

Positive Bangka Post

Buruan Cek, BSU 2022 Rp 1 Juta Siap
Ditransfer, Siapkan KTP hingga Nomor
KPJ Aktif. Com dengan judul Cair Bulan
April 2022, Ini Syarat Penerima BSU Rp 1
Juta, Penghasilan Dibawah Rp 3,5 Juta.
BSU 2022 Rp 1 juta cair lagi, simak cara
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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.
296. 24 Kapan BSU 2022 Cair? Simak
April Cara Daftar BLT Subsidi Gaji
2022 Rp1 Juta, Penuhi Syarat
Berikut

Positive Pikiran Rakyat Sejak pengumuman BSU 2022,
Depok
pemerintah hingga saat ini masih belum
memastikan tanggal pencairan BLT
subsidi gaji sebesar Rp1 juta. Dalam
penyalurannya, BSU 2022 akan langsung
diberikan 2 bulan sekaligus, yang mana
pekerja atau buruh akan menerima BLT
subsidi gaji sebesar Rp1 juta. Kapan BSU
2022 cair? Simak cara daftar BLT subsidi
gaji Rp1 juta, lengkap dengan syaratnya.

297. 24 Cair Bertahap Sebelum
April Lebaran, Simak Cara Cek
2022 Penerima BLT BPJS atau BSU
2022 Rp 1 Juta

Neutral Kata Kini

BSU 2022 Rp 1 juta 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. 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. 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. "Pemerintah
mengalokasikan anggaran BSU 2022
sebesar Rp 8,8 triliun dengan alokasi
bantuan per penerima sebesar Rp 1 juta.

298. 24 Peduli terhadap Pekerja,
April Menaker Salurkan Paket
2022 Sembako Ramadhan di
Surabaya

Positive Suara.com

Sebagai bentuk kepedulian kepada
pekerja dan masyarakat yang ada di
sekitar UIN Sunan Ampel, Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
membagikan paket sembako ramadhan
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kepada pekerja dan masyarakat sekitar
lingkungan Kampus Universitas Islam
Negeri UIN Sunan Ampel (UINSA),
Surabaya, Jawa Timur, Sabtu
(23/4/2022). "Kami alumni Ikatan
Keluarga Alumni (IKA) UINSA sekedar
ingin memberikan tali kasih kepada para
pekerja UIN Sunan Ampel dan
masyarakat sekitarnya," ucap Ida.
Menurut Ida, penyaluran paket sembako
ramadan ini merupakan bentuk
silaturahmi dari IKA UINSA kepada
pekerja dan masyarakat yang ada di
lingkungan UIN Sunan Ampel. "Ini adalah
bentuk silaturahmi kami untuk bapakibu yang bekerja di lingkungan UIN
Sunan Ampel, dan semoga membawa
manfaat besar bagi kita semua,"
ucapnya.
299. 24 Bagaimana Hukum THR dalam Neutral Haluan
April Islam? Simak Info Ini - Harian
2022 Haluan
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Menurut sejarahnya, THR muncul pada
1994 dan itu pun berdasarkan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per04/Men/1994 mengenai Tunjangan Hari
Raya Keagamaan bagi pekerja di
perusahaan. THR menjadi salah satu
budaya di Indonesia menjelang lebaran
yang menyangkut aspek ekonomi
maupun kesejahteraan bagi kebanyakan
orang, selain mudik dan ngabuburit
selama berpuasa Ramadan. Jelang Hari
Raya Idul Fitri 1443 H, kebanyakan umat
muslim pun tentu mengharapkan THR
atau tunjangan hari raya, yang
selanjutnya menjadi keharusan bagi
instansi atau perusahaan tertentu dan
para pekerja mapan yang seakan
diwajibkan memberikan THR kepada
orang yang lebih muda atau belum
bekerja sama sekali. Dari peraturan
tersebut, perusahaan diwajibkan
mengeluarkan THR bagi para
pegawainya.

300. 24 Jadwal Penyaluran BSU Gaji
Neutral Tribun News
April 2022 Cek Nama Penerima BSU
Pontianak
2022 di Kemnaker /
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id

Cara Cek BSU 2022 Lewat Kemnaker dan
BPJS Ketenagakerjaan A.
Kemnaker.go.id. 1. Hal itu disampaikan
Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi
memastikan BSU akan mulai disalurkan
pada April 2022. Berikut Langkahnya :. Pilih "Informasi Calon Penerima BSU
2021 setelah direspon. Seperti tahun
sebelumnya (BSU) merupakan bantuan
yang diberikan sebesar Rp 1 juta bagi
peserta yang memenuhi ketentuan.

301. 24 BSU Rp1 Juta untuk Pekerja,
April Cek Penerima Via
2022 bpjsketenagakerjaan.go.id
atau kemnaker.go.id

Neutral Tribun Bali

BSU Rp1 Juta untuk Pekerja, Cek
Penerima Via bpjsketenagakerjaan.go.id
atau kemnaker.go.id. Sebanyak 8,8 juta
tenaga kerja bakal mendapat Bantuan
Subsidi Gaji/Upah (BSU) dari pemerintah
di tahun 2022. 1. Masuk ke laman
kemnaker.go.id;. Menurut rencana,
masing-masing pekerja yang memenuhi
syarat sebagai penerima BSU akan
mendapatkan dana sebesar Rp1 juta.
Salah satu kriteria penerima BSU antara
lain pekerja/buruh yang memiliki upah
di bawah Rp3,5 juta.

302. 24 Menaker salurkan paket
April sembako Ramadhan di
2022 Surabaya

Neutral Antara Sulteng Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
membagikan paket sembako bertepatan
Ramadhan 1443 Hijriah ini kepada
pekerja dan masyarakat sekitar
lingkungan Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel (UINSA), Surabaya, Jawa
Timur. Melalui siaran pers yang diterima
ANTARA di Jakarta, Minggu, Menaker
Ida Fauziyah mengatakan, paket
sembako yang disalurkan ini sebagai
bentuk kepedulian kepada pekerja dan
masyarakat yang ada di sekitar UIN
Sunan Ampel. Penyaluran paket
sembako Ramadhan ini, menurut
Menaker adalah sebagai bentuk
silaturahmi dari IKA UINSA kepada
pekerja dan masyarakat yang ada di
lingkungan kampus UIN Sunan Ampel.
Sementara itu salah seorang penerima
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bantuan, Titin (36), merasa bersyukur
atas bantuan sembako Ramadhan dari
Menaker.
303. 24 Menaker salurkan paket
April sembako Ramadhan di
2022 Surabaya

Neutral Antara

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
membagikan paket sembako bertepatan
Ramadhan 1443 Hijriah ini kepada
pekerja dan masyarakat sekitar
lingkungan Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel (UINSA), Surabaya, Jawa
Timur. Melalui siaran pers yang diterima
ANTARA di Jakarta, Minggu, Menaker
Ida Fauziyah mengatakan, paket
sembako yang disalurkan ini sebagai
bentuk kepedulian kepada pekerja dan
masyarakat yang ada di sekitar UIN
Sunan Ampel. Penyaluran paket
sembako Ramadhan ini, menurut
Menaker adalah sebagai bentuk
silaturahmi dari IKA UINSA kepada
pekerja dan masyarakat yang ada di
lingkungan kampus UIN Sunan Ampel.
Sementara itu salah seorang penerima
bantuan, Titin (36), merasa bersyukur
atas bantuan sembako Ramadhan dari
Menaker.

304. 24 Menteri Ketenagakerjaan Ida Negative Kontan
April Fauziyah: Perusahaan Tak
2022 Bayar THR Akan Disanksi

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Tak lama
lagi Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah akan
tiba. Salah satu momen yang banyak
dinantikan para pekerja menjelang
Lebaran adalah tunjangan hari raya
(THR). Pemerintah sendiri sudah
mewajibkan pengusaha untuk
membayarkan THR paling lambat H-7
Lebaran.

305. 24 Menaker salurkan paket
April sembako Ramadhan di
2022 Surabaya

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
membagikan paket sembako bertepatan
Ramadhan 1443 Hijriah ini kepada
pekerja dan masyarakat sekitar

Neutral Antara Papua
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lingkungan Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel (UINSA), Surabaya, Jawa
Timur. Melalui siaran pers yang diterima
ANTARA di Jakarta, Minggu, Menaker
Ida Fauziyah mengatakan, paket
sembako yang disalurkan ini sebagai
bentuk kepedulian kepada pekerja dan
masyarakat yang ada di sekitar UIN
Sunan Ampel. Penyaluran paket
sembako Ramadhan ini, menurut
Menaker adalah sebagai bentuk
silaturahmi dari IKA UINSA kepada
pekerja dan masyarakat yang ada di
lingkungan kampus UIN Sunan Ampel.
Sementara itu salah seorang penerima
bantuan, Titin (36), merasa bersyukur
atas bantuan sembako Ramadhan dari
Menaker.
306. 24 Menaker salurkan paket
April sembako Ramadhan di
2022 Surabaya

Neutral Antara Riau

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
membagikan paket sembako bertepatan
Ramadhan 1443 Hijriah ini kepada
pekerja dan masyarakat sekitar
lingkungan Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel (UINSA), Surabaya, Jawa
Timur. Melalui siaran pers yang diterima
ANTARA di Jakarta, Minggu, Menaker
Ida Fauziyah mengatakan, paket
sembako yang disalurkan ini sebagai
bentuk kepedulian kepada pekerja dan
masyarakat yang ada di sekitar UIN
Sunan Ampel. Penyaluran paket
sembako Ramadhan ini, menurut
Menaker adalah sebagai bentuk
silaturahmi dari IKA UINSA kepada
pekerja dan masyarakat yang ada di
lingkungan kampus UIN Sunan Ampel.
Sementara itu salah seorang penerima
bantuan, Titin (36), merasa bersyukur
atas bantuan sembako Ramadhan dari
Menaker.

307. 24 BSU Tahun 2022 BPJS
April Ketenagakerjaan, Berikut
2022 Syarat, Ketentuan, Cara Cek
dan Waktu Pencairannya

Neutral Fajar
Pendidikan

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022
dari pemerintah melalui Kementrian
Tenaga Kerja yang menggunakan data
peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. 2.
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Peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
s.d Maret 2022. 7. Semua data Calon
Penerima BSU dikirimkan BPJS
Ketenagakerjaan ke Kemnaker untuk
diverifikasi sebagai Penerima BSU. 1. Cek
penerima BSU 2022 di BPJS
Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.
308. 24 Ketua Bidang Ketenagakerjaan Neutral Kontan
April Apindo Anton Supit: Jangan
2022 Langsung Hukum Pengusaha

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, tuntutan
para pekerja agar perusahaan segera
membayar tunjangan hari raya (THR)
semakin menguat. Selama dua tahun
terakhir, pekerja sudah rela gaji dan
THR-nya dikebiri. Tapi tidak dengan
Lebaran tahun ini. Pekerja menuntut
THR dibayar penuh menyusul telah
dilonggarkannya kegiatan ekonomi
hingga aktivitas perusahaan kembali
normal.

309. 24 Kapan BSU BLT
Neutral Ayo Bandung
April Ketenagakerjaan 2022 Cair ?
2022 Simak Penjelasan Lengkapnya

Kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
cair? Jawaban pertanyaan kapan BSU
BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair
akan berusaha dijelaskan dalam artikel
ini. Akhir bulan April sudah di depan
mata, namun belum ada kepastian soal
kapan sebenarnya BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022 akan cair. Namun
hingga kini laman pengecekan resmi BSU
BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih
belum dapat dibuka dengan alasan
peningkatan kapasitas.

310. 24 Asik, Masuk Singapura Bebas Positive Bisnis Indonesia Semua pelancong yang divaksinasi
April Tes Covid Buat yang Sudah
penuh yang memasuki Singapura melalui
2022 Vaksin Lengkap
pos pemeriksaan udara atau laut tidak
perlu lagi mengikuti tes covid prakeberangkatan mulai 26 April. "Dengan
langkah ini, berarti wisatawan yang
sudah divaksinasi lengkap dan sehat
tidak akan memerlukan tes apapun
untuk masuk ke Singapura," kata
Kementerian Kesehatan (MOH) dilansir
dari CNA. Mulai 1 Mei, pemegang izin
kerja non-Malaysia yang divaksinasi
penuh juga tidak perlu lagi mengajukan
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izin masuk untuk masuk ke Singapura,
kata Depkes. Pelancong yang tidak
divaksinasi lengkap berusia 13 tahun ke
atas harus mengikuti tes prakeberangkatan dalam waktu dua hari
sebelum keberangkatan ke Singapura,
menjalani pemberitahuan tinggal di
rumah selama tujuh hari, dan mengikuti
tes polymerase chain reaction (PCR)
COVID-19 di akhir dari pemberitahuan.
311. 24 Menaker Ida Bagikan Paket
Neutral Cara Pandang
April Sembako kepada Pekerja dan
2022 Masyarakat di Surabaya, Jawa
Timur

CARAPANDANG- Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
membagikan paket sembako bertepatan
Ramadhan 1443 Hijriah ini kepada
pekerja dan masyarakat sekitar
lingkungan Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel (UINSA), Surabaya, Jawa
Timur. Melalui siaran pers yang diterima
ANTARA di Jakarta, Minggu, Menaker
Ida Fauziyah mengatakan, paket
sembako yang disalurkan ini sebagai
bentuk kepedulian kepada pekerja dan
masyarakat yang ada di sekitar UIN
Sunan Ampel. Penyaluran paket
sembako Ramadhan ini, menurut
Menaker adalah sebagai bentuk
silaturahmi dari IKA UINSA kepada
pekerja dan masyarakat yang ada di
lingkungan kampus UIN Sunan Ampel.
Sementara itu salah seorang penerima
bantuan, Titin (36), merasa bersyukur
atas bantuan sembako Ramadhan dari
Menaker.

312. 24 Pastikan Pekerja Terima THR, Neutral Kabar Publik
April Tim Pemko Payakumbuh
2022 Monitor Ke Lokasi Usaha

Untuk memastikan pembayaran
tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja di
Kota Randang, Dinas Tenaga Kerja Dan
Perindustrian Kota Payakumbuh lakukan
monitoring pada perusahaan atau badan
usaha, Kamis (21/4). "Kami dari
Disnakerin bentuk tim untuk melakukan
monitoring dengan turun langsung ke
perusahaan yang ada di kota
Payakumbuh," kata Kepala Dinas Yunida
Fatwa didampingi Sekdis Usfa Haryanti,
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Kabid Naker Gesmalindra, beserta
jajaran bidang tenaga kerja kepada
media. "Atas nama Pemerintah Kota
Payakumbuh kami menghimbau kepada
seluruh perusahaan yang berada di Kota
Payakumbuh agar dapat memahami
serta menaati aturan tersebut dan bagi
pengusaha/pekerja kalau butuh
nformasi lebih jelasnya silahkan datang
ke Kantor Disnakerin Kota Payakumbuh
yang beralamat di kawasan Padang
Kaduduak, Jalan Puti Elok Kelurahan Tigo
Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh
Utara. Kegiatan ini merupakan amanat
undang-undang sesuai dengan
Permenaker Nomor 06 Tahun 2016
tentang tunjangan hari raya keagamaan
dan Surat Edaran Menaker Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 Tentang
Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022
bagi pekerja/buruh di perusahaan.
313. 24 Komisi 2 DPRD Medan Minta
April PT JSG Segera Banyar THR
2022

Neutral Sumut Media

314. 24 THR Wajib Dibayar Penuh,
April Tidak Boleh Dicicil
2022

Neutral Radar Bengkulu Hal ini sesuai dengan Surat Edaran
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan
2022 bagi pekerja di perusahaan pada
tanggal 6 April lalu. SE tersebut
mewajibkan perusahaan untuk
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Hal itu dikatakan Sudari ST menyikapi
pemberitaan nasib puluhan pekerja yang
belum menerima THP dari PT JSG,
Minggu (24/4/2022). Pekerja demo di
depan rumah pemilik PT JSG di kawasan
Martubung, Kel. Besar, Kec. Medan
Labuhan. Wakil Ketua Komis 2 DPRD
Kota Medan Sudari ST. Wakil Ketua
Komis 2 DPRD Kota Medan Sudari ST
meminta PT Jala Samudera Gemilang
(JSG) segera membayar THR pekerja
sesuai surat edaran Menteri Ketenaga
Kerjaan (Menaker)
No.M/1/HK.04/IV/2022 Tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya Keagamaan tahun 2022 bagi
Pekerja Buruh di Perusahaan.

memberikan THR sesuai peraturan
perundang-undangan. "Perusahaan
dilarang keras membayar THR
pekerjanya dengan menyicil, itu
melanggar aturan," tegas Kepala
Disnakertranskab Benteng Tarmizi
kepada radarbengkuluonline. Dijelaskan
dia, larangan pihak perusahaan
membayar THR dengan mencicil sesuai
dengan surat edaran yang dikeluarkan
Kementerian Ketenagakerjaaan saat ini
sudah pulih kembali seperti dulu, jadi
tidak boleh pihak perusahaan mencaricari alasan tidak membayar THR
karyawannya secara penuh.
315. 24 Info Terbaru BSU BPJS
April Ketenagakerjaan 2022 Akan
2022 Segera Cair? CEK dengan 4
Cara ini

Neutral Ayo Bandung

Berikut info terbaru BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 akan segera cair?
Segera cek dengan 4 cara ini. Bantuan
Subsidi Upah (BSU) BPJS
Ketenagakerjaan 2022 merupakan
bantuan yang dikeluarkan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). BLT (BSU)

316. 24 Tips Cara Bijak Atur
April Pengeluaran THR
2022

Positive Kompas

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan
hal yang tak terpisahkan dalam perayaan
Idul Fitri. Berdasarkan pasal 1 ayat (1)
Permenaker 6/2016 dan pasal 9 ayat (1)
PP 36/2021, membayar THR adalah
kewajiban setiap orang yang
mempekerjakan orang lain dengan
imbalan upah, baik itu berbentuk
perusahaan, perorangan, yayasan, atau
perkumpulan. THR yang diberikan
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
dalam merayakan hari raya keagamaan.
Yang perlu diperhatikan adalah ketika
menerima hak dari THR, jangan lupa
untuk dipergunakan dengan sebaikbaiknya.

317. 24 Menaker Ida Silaturahmi
April sambil Tebar Paket Sembako
2022 Ramadan di Surabaya

Positive Liputan 6

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
membagikan paket sembako ramadan
kepada pekerja dan masyarakat sekitar
lingkungan Kampus Universitas Islam
Negeri UIN Sunan Ampel (UINSA),
Surabaya, Jawa Timur, Sabtu
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(23/4/2022). Menaker Ida mengatakan,
paket sembako yang disalurkan ini
sebagai bentuk kepedulian kepada
pekerja dan masyarakat yang ada di
sekitar UIN Sunan Ampel. "Kami alumni
Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UINSA
sekedar ingin memberikan tali kasih
kepada para pekerja UIN Sunan Ampel
dan masyarakat sekitarnya," kata
Menaker. Penyaluran paket sembako
ramadan ini, menurut Menaker, adalah
sebagai bentuk silaturahmi dari IKA
UINSA kepada pekerja dan masyarakat
yang ada di lingkungan UIN Sunan
Ampel.
318. 24 Menaker Salurkan Paket
April Bantuan buat Masyarakat
2022 Sekitar UINSA Surabaya

Neutral Suara Surabaya Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), membagikan paket bahan
kebutuhan pokok bertepatan Ramadan
1443 Hijriah kepada pekerja dan
masyarakat sekitar lingkungan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
(UINSA), Surabaya, Jawa Timur. Menaker
mengatakan, paket bantuan yang
disalurkan itu merupakan bentuk
kepedulian kepada pekerja dan
masyarakat yang ada di sekitar UIN
Sunan Ampel. "Kami alumni Ikatan
Keluarga Alumni (IKA) UINSA sekadar
ingin memberikan tali kasih kepada para
pekerja UIN Sunan Ampel dan
masyarakat sekitarnya," katanya melalui
keterangan pers dilansir Antara, Minggu
(24/4/2022). Penyaluran paket bantuan
Ramadan itu menurut Ida, merupakan
bentuk silaturahmi dari IKA UINSA
kepada pekerja dan masyarakat yang
ada di lingkungan Kampus UIN Sunan
Ampel.

319. 24 Imigrasi Medan Gelar Layanan Neutral Analisa Daily
April Eazy Passport Peserta Magang
2022 ke Jepang
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Kantor Imigrasi Medan untuk sekian
kalinya melayani permohonan paspor
bagi masyarakat tanpa harus datang ke
Kantor Imigrasi melalui program
Layanan Eazy Passport, bertempat di
Aula Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara (UMSU). Pemohon
Paspor dalam hal ini adalah para calon
peserta pelatihan yang akan
diberangkatkan ke Jepang dalam
program penyelenggaraan pelatihan
vokasi dan pemagangan Direktorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas Kementerian
Ketenagakerjaan RI. Pemohon paspor ini
akan diberangkatkan ke Jepang untuk
melaksanakan Pelatihan Pra
Pemberangkatan Tahap I. Oleh karena
itu, para peserta pelatihan yang
keseluruhan berasal dari Sumatera Utara
ini memerlukan dokumen perjalanan
dalam hal ini paspor. Kakanimsus
Medan, Tato Juliadin Hidayawan,
mengimbau agar pemohon paspor yang
didaftarkan oleh Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Sumatera Utara ini dapat
dilayani dengan baik mengingat adanya
program pelatihan ini merupakan
program pemerintah.
320. 24 Menaker Salurkan Paket
April Sembako Ramadan di
2022 Surabaya

Neutral Merdeka
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Menaker mengatakan, paket sembako
yang disalurkan ini sebagai bentuk
kepedulian kepada pekerja dan
masyarakat yang ada di sekitar UIN
Sunan Ampel. "Kami alumni Ikatan
Keluarga Alumni (IKA) UINSA sekedar
ingin memberikan tali kasih kepada para
pekerja UIN Sunan Ampel dan
masyarakat sekitarnya," kata Menaker.
Penyaluran paket sembako ramadan ini,
menurut Menaker, adalah sebagai
bentuk silaturahmi dari IKA UINSA
kepada pekerja dan masyarakat yang
ada di lingkungan UIN Sunan Ampel. "Ini
adalah bentuk silaturahmi kami untuk
bapak-ibu yang bekerja di lingkungan
UIN Sunan Ampel, dan semoga
membawa manfaat besar bagi kita
semua," ucap Menaker.

321. 24 Jangan Dihabiskan, Ini 5 Tips
April Anti Boros Kelola Uang THR
2022

Positive Jawa Pos

Dalam keterangan resmi Zipmex,
Minggu (24/4), berikut merupakan 5 tips
yang bisa kita lakukan untuk
memanfaatkan uang THR dengan bijak.
Itu artinya sebagian besar masyarakat
Indonesia telah menerima Tunjangan
Hari Raya alias THR. THR di luar gaji
pokok, hanya diperoleh setahun sekali.
Menurut peraturan Kementerian
Ketenagakerjaan, THR wajib dibayarkan
paling lambat tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan.

322. 24 Jangan Dihabiskan, Ini 5 Tips
April Antiboros Kelola Uang THR
2022

Positive Jawa Pos

Dalam keterangan resmi Zipmex,
Minggu (24/4), berikut merupakan 5 tips
yang bisa kita lakukan untuk
memanfaatkan uang THR dengan bijak.
Itu artinya sebagian besar masyarakat
Indonesia telah menerima Tunjangan
Hari Raya alias THR. THR di luar gaji
pokok, hanya diperoleh setahun sekali.
Menurut peraturan Kementerian
Ketenagakerjaan, THR wajib dibayarkan
paling lambat tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan.

323. 24 Manpower minister distributes Neutral Antara Kalsel
April staple food packages to
2022 UINSA's workers
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Manpower Minister Ida Fauziyah has
distributed staple food packages to
workers and other community members
residing near the Sunan Ampel State
Islamic University (UINSA) in Surabaya
City, East Java, ahead of the end of the
holy fasting month of Ramadan. The
minister said in a press statement made
available to ANTARA here Sunday that
the basic food assistance showed a
solidarity and care for workers and those
living near the UIN Sunan Ampel. "As
part of the UINSA Alumni, we just want
to provide assistance to the workers at
UIN Sunan Ampel and to local
residents," she said. The distribution of
the Ramadan food aid was part of
efforts to strengthen the relationship by
IKA UINSA to workers and community

members around the university's
campus area.
324. 24 Menaker Salurkan Paket
April Sembako Ramadan di
2022 Surabaya

Neutral Tempo.co

325. 24 Cara Cek Status Penerima BSU Neutral Tribun Wow
April Rp 1 Juta Tahun 2022, Akses
2022 bsu.kemnaker.go.id

326. 24 Jangan Dihabiskan, Ini 5 Tips
April Antiboros Kelola Uang THR
2022

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
membagikan paket sembako Ramadan
kepada pekerja dan masyarakat sekitar
lingkungan Kampus Universitas Islam
Negeri UIN Sunan Ampel (UINSA),
Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 23 April
2022. Penyaluran paket sembako
Ramadan ini, menurut Menaker, adalah
sebagai bentuk silaturahmi dari IKA
UINSA kepada pekerja dan masyarakat
yang ada di lingkungan UIN Sunan
Ampel. Sementara itu, Titin (36), salah
seorang penerima bantuan, merasa
bersyukur atas bantuan sembako
ramadan dari Menaker. Menaker
mengatakan, paket sembako yang
disalurkan ini sebagai bentuk kepedulian
kepada pekerja dan masyarakat yang
ada di sekitar UIN Sunan Ampel.
Kriteria dan cara mengecek status
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tahun 2022 Rp 1 juta secara online ada
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.

Positive Andalan News Dalam keterangan resmi Zipmex,
Minggu (24/4), berikut merupakan 5 tips
yang bisa kita lakukan untuk
memanfaatkan uang THR dengan bijak.
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Itu artinya sebagian besar masyarakat
Indonesia telah menerima Tunjangan
Hari Raya alias THR. THR di luar gaji
pokok, hanya diperoleh setahun sekali.
Menurut peraturan Kementerian
Ketenagakerjaan, THR wajib dibayarkan
paling lambat tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan.
327. 24 Menaker Salurkan Paket
April Bantuan buat Masyarakat
2022 Sekitar UINSA Surabaya

Neutral Portal Sidoarjo Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), membagikan paket bahan
kebutuhan pokok bertepatan Ramadan
1443 Hijriah pada pekerja serta
masyarakat sekitar lingkungan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
(UINSA), Surabaya, Jawa Timur. Menaker
mengatakan, paket bantuan yang
disalurkan itu merupakan bentuk
kepedulian pada pekerja serta
masyarakat yang ada di sekitar UIN
Sunan Ampel. "Kami alumni Ikatan
Keluarga Alumni (IKA) UINSA sekadar
ingin memberikan tali kasih pada para
pekerja UIN Sunan Ampel serta
masyarakat sekitarnya," katanya melalui
keterangan pers dilansir Antara, Minggu
(24/4/2022). Penyaluran paket bantuan
Ramadan itu menurut Ida, merupakan
bentuk silaturahmi dari IKA UINSA pada
pekerja serta masyarakat yang ada di
lingkungan Kampus UIN Sunan Ampel.

328. 24 BSU 2022 Segera Cair, Simak Neutral Pikiran Rakyat
April Cara Cek Penerima dan Syarat
Depok
2022 Pekerja Dapatkan BLT Gaji Rp1
Juta
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Informasi tentang BSU 2022 segera cair,
lengkap dengan cara cek penerima dan
syarat pekerja mendapatkan BLT gaji
Rp1 juta telah tersedia dalam artikel ini.
BSU 2022 atau BLT gaji Rp1 juta akan
kembali disalurkan oleh pemerintah
kepada para pekerja. Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
(Kemnaker), telah menargetkan
sebanyak 8,8 juta pekerja, yang akan
menerima subsidi BLT gaji atau BSU
2022 tersebut. Dikutip PikiranrakyatDepok.com dari laman
bsu.kemnaker.go.id, untuk

mendapatkan BSU 2022 ini para pekerja
harus memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta,
dan juga harus mempunyai Kartu Tanda
Penduduk (KTP).
329. 24 Jadwal Libur Lebaran Idul Fitri Neutral Galamedia
Jadwal libur lebaran Idul Fitri 2022 bagi
April 2022 bagi Anak Sekolah, Cek
Bandung Raya anak sekolah sudah ditetapkan oleh
2022 Selengkapnya di Sini
pemerintah. Sedangkan di Jawa Barat,
diperkirakan libur Lebaran Idul Fitri 2022
bagi anak sekolah yaitu pada 25 April-8
Mei 2022. Biasanya, pemerintah
mengumumkan jadwal libur lebaran Idul
Fitri 2022 bagi anak sekolah itu melalui
lembaga atau instansi terkait dalam hal
ini Kemendikbud Ristek atau Kemenag.
Mereka memperkirakan libur Lebaran
Idul Fitri 2022 bagi anak sekolah yakni
antara tanggal 27 April-9 Mei 2022.
330. 24 Menaker Bagikan Ratusan
April Paket Sembako untuk Porter
2022 Stasiun Pasar Senen

Neutral Detik

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
membagikan ratusan paket sembako
kepada porter di Stasiun Pasar Senen,
Jakarta. Selain porter, ratusan paket
sembako tersebut juga dibagikannya
kepada pekerja stasiun. "Kalau hari ini
saya sebenarnya dampingi pak Ketum
PKB dan juga sekaligus dampingin Wakil
Ketua DPR RI untuk menyerahkan
sembako kepada porter yang dikoordinir
oleh perempuan bangsa," ujar Ida
kepada wartawan, Minggu (24/4/2022).
Ida mengatakan seharusnya yang
membagikan paket sembako tersebut
adalah Wakil Ketua DPR RI Muhaimin
Iskandar yang akrab disapa Cak Imin.

331. 24 Apindo dan Pemkab Bogor
April Ingatkan Waktu dan Besar
2022 Pembayaran THR

Neutral Inilah Koran

Pemkab Bogor dan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor
mengingatkan para pengusaha akan
kewajibannya membayar tunjangan hari
raya (THR) 1443 Hijriyah. Ketua DPK
Apindo Kabupaten Bogor Alexander
Frans menuturkan kepada jajaran
anggotanya, ia menghimbau agar
pembayaran THR sesuai Permenaker
nomor 6 Tahun 2016. Selain meminta
psngusaha membayar THR H-7 sebelum
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Hari Raya Idhul Fitri, sesuai dengan
peraturan Menteri Teaga Kerja
(Permenaker) nomor 6 Tahun 2016
maka besar THR sesua perjanjian kerja,
peraturan perusahaan (PP), atau
Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau
kebiasaan yang memuat ketentuan
jumlah THR lebih besar dari ketentuan 1
(satu) bulan upah, maka yang berlaku
adalah THR yang jumlahnya lebih besar
tersebut. "Bupati Bogor Ade Yasin sudah
mengedarkan surat ke pengusaha untuk
membayar THR kepada karyawanya,
besarnya sesuai Permenaker nomor 6
Tahun 2016," kata Kepala Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Bogor Zaenal Ashari
kepada wartawan, Minggu, 24 April
2022.
332. 24 BSU 2022 Cair Kapan? Simak
April Waktu Pencairan dan Syarat
2022 Penerima BLT Karyawan Rp1
Juta

Neutral Pikiran Rakyat Bagi Anda yang bertanya soal BLT
Depok
Karyawan atau Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 kapan cair tidak tidak perlu
khawatir. Pasalnya, dalam artikel ini, ada
info dan penjelasan atas pertanyaan
mengenai BLT Karyawan 2022 kapan
cair. Menaker Ida Fauziyah
mengungkapkan, kriteria penerima BLT
Karyawan atau BSU 2022 sementara
dirancang untuk pekerja yang memiliki
upah atau gaji di bawah Rp3,5 juta. Basis
data penerima BLT Karyawan atau BSU
2022 juga masih menggunakan data
peserta BPJS Ketenagakerjaan.

333. 24 Pemerintah Tanjabtim
April Ingatkan Perusahaan Terkait
2022 THR

Neutral Tribun News
Jambi
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Pemerintah Kabupaten Tanjabtim
melalui Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi mengingatkan kepada
seluruh perusahaan untuk bisa
menindaklanjuti Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan terkait THR. "Intinya,
pembayaran THR karyawan wajib
dilakukan perusahaan sesuai dengan SE
tersebut," kata Plt Kepala Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Tanjabtim, Mariontoni.
Minggu (24/4/2022). Sesuai amanat

edaran Menteri Nomor :
M/1/HK.04/IV/2022 tentang
pelaksanaan pemberian THR keagamaan
bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
Dimana setiap perusahaan wajib
memberikan THR kepada seluruh
pekerja atau karyawannya tanpa alasan
apapun dengan waktu paling lambat
sebelum atau H-7 hari raya Idul Fitri
1443 H/2022 M mendatang.
334. 24 Ombudsman Pastikan Awasi
April Posko THR
2022

Positive Rrinews

335. 24 Kapan Bantuan Subsidi Upah Positive Tribun News
April BSU Rp 1 Juta Cair? Cek Kamu
Kupang
2022 Termasuk Penerima atau Tidak
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"Ombudsman akan segera menindak
posko THR yang ditemukan tidak
menjalankan fungsi konsultasi,
merespons pengaduan, ataupun
melakukan pengawasan secara proaktif
kepada perusahaan," ucap Robert saat
berbincang dengan Pro3 RRI, Minggu
(24/4/2022). Oleh karena itu,
Ombudsman meminta Posko THR untuk
melaporkan data konsultasi dan
pengaduan dari sisi jumlah, termasuk
pelanggaran, dan menindaklanjuti sesuai
peraturan yang ditentukan. Ombudsman
juga merekomendasikan kepada
Kemnaker untuk membuat mekanisme
pengendalian dan pengawasan Posko
THR yang terintegrasi. Selanjutnya,
terkait dengan pelayanan di Posko THR
yang diterima masyarakat, pihaknya juga
membuka diri dalam menerima
pengaduan dari masyarakat dan aduan
tersebut akan ditindaklanjuti.
2. Pada halaman utama, cari bagian Cek
Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima
BSU?;. Pemerintah kembali menyalurkan
Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi
pekerja/buruh di tahun 2022. Anda lolos
verfikasi dan validasi BPJS
Ketenagakerjaan sebagai calon
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU),
untuk verifikasi selanjutnya akan
dilakukan oleh Kemnaker. Rencananya,
subsidi gaji ini ditargetkan untuk 8,8 juta
tenaga kerja dengan masing-masing

penerima BSU akan mendapatkan dana
sebesar Rp1 juta.
336. 24 Menaker Ida Fauziyah
Positive Jawa Post
April Apresiasi Pelayanan Porter ke
National
2022 Penumpang di Stasiun Pasar
Network
Senen

"Terima kasih Bapak-Bapak semua yang
selama ini telah memberikan pelayanan
yang terbaik kepada para penumpang,"
kata Menaker Ida Fauziyah di acara
berbagi bersama para porter dan
pekerja di Stasiun Pasar Senen, Jakarta
Pusat, Minggu (24/4). Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengapresiasi para porter yang telah
memberikan pelayanan secara baik
kepada para penumpang kereta api.
Menaker Ida pun mengenang masa lalu
saat dirinya dan keluarga pulang
kampung sering memakai transportasi
kereta api dan menggunakan jasa
porter. Menurut Menaker, dengan
banyaknya masyarakat yang sudah
mengikuti vaksinasi diyakini kesehatan
dan ekonomi masyarakat kembali
membaik.

337. 24 Menaker Apresiasi Pelayanan Positive Rrinews
April Porter Stasiun ke Penumpang
2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah, mengapresiasi para porter
stasiun kereta api yang telah
memberikan pelayanan secara baik
kepada penumpangnya. Menurut
Menaker, keberadaan porter sangat
membantu penumpang yang
membutuhkan jasanya. "Terima kasih
Bapak-Bapak semua yang selama ini
telah memberikan pelayanan yang
terbaik kepada para penumpang," ucap
Menaker di Stasiun Pasar Senen, Jakarta
Pusat, pada acara berbagi bersama para
Porter dan pekerja di Stasiun Pasar
Senen, Minggu (24/4/2022) dalam siaran
pers Kemnaker yang diterima RRI.co.id.
Menaker menyatakan bahwa dahulu,
jika ia dan keluarga pulang kampung,
sering memakai transportasi kereta api
dan menggunakan jasa porter. Menaker
lantas mengungkapkan rasa syukurnya
karena aktivitas para porter kembali
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menuju normal seiring dengan
melandainya Covid-19.
338. 24 Menaker Apresiasi Pelayanan Positive Progresnews.in "Terima kasih Bapak-Bapak semua yang
April Porter ke Penumpang di
fo
selama ini telah memberikan pelayanan
2022 Stasiun Pasar Senen
yang terbaik kepada para penumpang,"
ucap Menaker di Stasiun Pasar Senen,
Jakarta Pusat, pada acara berbagi
bersama para Porter dan pekerja di
Stasiun Senin, Minggu (24/4/2022).
Menurut Menaker, keberadaan porter
sangat membantu penumpang yang
membutuhkan jasanya. Menaker
menyatakan bahwa dahulu, jika ia dan
keluarga pulang kampung, sering
memakai transportasi kereta api dan
menggunakan jasa porter. Menaker
lantas mengungkapkan rasa syukurnya
karena aktivitas para porter kembali
menuju normal seiring dengan
melandainya Covid-19.
339. 24 Ida Fauziyah Bagikan 100
April Paket Sembako untuk Porter
2022 Stasiun Senen

Neutral Cnn Indonesia Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mendistribusikan paket
sembako kepada seratus porter di
Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat,
Minggu (24/4). "Jumlahnya banyak,
seluruh porter pokoknya tadi 100 porter.
Jadi seluruh porter di sini dibagi
sembako. Acara berbagi dengan pekerja
stasiun ini terutama para porter," tutur
Ida kepada wartawan, Minggu (24/4).

340. 24 Sekdaprov Dorong Penguatan Positive Harian Umum Kemudian pada PP 86/2013 tentang Tata
April Pemahaman Masyarakat
Sinar Indonesia Cara Pengenaan Sanksi Administratif
2022 Tentang Jaminan Sosial
Baru
Kepada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara dan Setiap Orang
selain Pemberi Kerja, Pekerja dan
Penerima Bantuan Iuran dalam
Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pj
Sekdaprov 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
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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.
Medan (SIB)
341. 24 Bagikan Ratusan Paket
April Sembako di Stasiun Pasar
2022 Senen, Menaker Apresiasi
Pelayanan Porter

Positive Suara.com

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah membagi-bagikan ratusan
paket sembako kepada porter di Stasiun
Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Minggu,
(24/4/2022). Pada kesempatan tersebut,
Ida juga sekaligus melihat bagaimana
aktivitas di Stasiun Pasar Senen saat ini.
"Kita bersyukur karena kondisinya sudah
mulai normal meskipun belum
sepenuhnya. Ini karena pemerintah
berhasil mengendalikan Covid-19, dan
kerja pemerintah ini disambut oleh
masyarakat dengan cara mau vaksin
sampai booster dan taat prokes," ucap
Ida.

342. 24 Bunga Utang Diperkirakan
Negative Baliexpress
April Naik, Celios Sarankan Gunakan
2022 THR Untuk Bayar Utang

Dampak pemberian THR ASN plus Tukin
setidaknya bisa menggerakan belanja 16
juta penduduk secara langsung. Dirinya
menyarankan, setidaknya sisakan 10
persen dari THR untuk dana darurat atau
kompensasi ketika harga barang naik.
Meskipun dampak THR ASN cukup
penting dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi sepanjang kuartal ke II 2022,
dimana konsumsi rumah tangga
berperan setidaknya 54 persen dari total
PDB. Namun, menurut dia, pembayaran
THR bagi pekerja swasta tidak kalah
pentingnya.

343. 24 Menaker Ida Kenang Jasa
April Porter Saat Pulang Kampung
2022 Jelang Lebaran di Stasiun
Senen

Menurut Menaker, keberadaan porter
sangat membantu penumpang yang
membutuhkan jasanya. "Terima kasih
Bapak-Bapak semua yang selama ini
telah memberikan pelayanan yang
terbaik kepada para penumpang," ucap

Neutral Liputan 6

180

Menaker Ida di Stasiun Pasar Senen,
Pusat, pada acara berbagi bersama para
Porter dan pekerja di Stasiun Senin,
Minggu (24/4/2022). Menaker
menyatakan bahwa dahulu, jika ia dan
keluarga pulang kampung, sering
memakai transportasi kereta api dan
menggunakan jasa porter. Menaker
lantas mengungkapkan rasa syukurnya
karena aktivitas para porter kembali
menuju normal seiring dengan
melandainya Covid-19.
344. 24 Bantuan Subsidi Gaji Kembali Positive Tribun News
April Disalurkan, Begini Cara Cek
Kaltim
2022 Penerima BSU Rp 1 Juta

Kapan Subsidi Gaji Tahun 2022
Dicairkan?. Pemerintah tahun 2022 ini
akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) Rp 1 juta kepada 8,8 juta tenaga
kerja. Salah satu kriteria penerima BSU
antara lain pekerja/buruh yang memiliki
upah di bawah Rp3,5 juta. Sementara
kriteria lainnya masih sedang didesain
oleh pemerintah.

345. 24 BSU Rp 1 Juta Mulai Cair, Cek Positive Tribun News
April Rekening BNI, BRI, Mandiri,
Kaltim
2022 Cek Penerima Subsidi Gaji
Login BPJSTKU

BSU Rp 1 juta mulai cair, cek rekening
BNI, BRI, Mandiri, cek penerima subsidi
gaji dengan login di BPJSTKU.
Berdasarkan infomasi, BSU 2022 ini
mulai cair bertahap sebelum Lebaran.
Namun hingga kini masih banyak pekerja
yang belum mendapat subsidi gaji
tersebut. Namun, ada juga yang
mengaku sudah mendapat BSU Rp 1 juta
itu.

346. 24 Apindo Serahkan Mekanisme Neutral Media
April Cuti Bersama pada Pemberi
Indonesia
2022 Kerja

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
menuturkan, ketentuan mengenai
pemberian cuti pekerja bergantung pada
kebijakan tiap perusahaan. Kalau dari
Apindo tidak ada keharusan untuk
dipercepat atau lainnya. Karenanya, dia
menyerahkan sepenuhnya mekanisme
cuti karyawan kepada pemberi kerja.
"Itu ditentukan oleh perusahaan masingmasing.
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347. 24 *Di Stasiun Pasar Senen,
Positive Pripos
April Menaker Apresiasi Pelayanan
2022 Porter ke Penumpang

"Terima kasih Bapak-Bapak semua yang
selama ini telah memberikan pelayanan
yang terbaik kepada para penumpang,"
ucap Menaker di Stasiun Pasar Senen,
Jakarta Pusat, pada acara berbagi
bersama para Porter dan pekerja di
Stasiun Senin, Minggu (24/4/2022).
Menurut Menaker, keberadaan porter
sangat membantu penumpang yang
membutuhkan jasanya. Menaker
menyatakan bahwa dahulu, jika ia dan
keluarga pulang kampung, sering
memakai transportasi kereta api dan
menggunakan jasa porter. Menaker
lantas mengungkapkan rasa syukurnya
karena aktivitas para porter kembali
menuju normal seiring dengan
melandainya Covid-19.

348. 24 Tinjau Pelayanan di Stasiun
April Pasar Senen, Menaker Ida
2022 Fauziyah Sampaikan Ini ke
Petugas Porter

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
meninjau pelayanan porter di Stasiun
Pasar Senen, Jakarta Pusat jelang mudik
lebaran 2022. "Terima kasih BapakBapak semua yang selama ini telah
memberikan pelayanan yang terbaik
kepada para penumpang," ucap
Menaker di Stasiun Pasar Senen dalam
keterangannya, Minggu (24/4/2022).
Menurut Menaker, keberadaan porter
sangat membantu penumpang
transportasi kereta api yang
membutuhkan jasanya. Menaker
bersyukur karena aktivitas para porter
kembali menuju normal seiring dengan
melandainya kasus Covid-19.

Positive Tribun News

349. 24 BSU Rp 1 Juta Hanya Ditransfer Neutral Tribun News
April ke Rekening Ini, Berikut Syarat
Cirebon
2022 Penerimanya
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Berikut ini jadwal dan syarat penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS
Ketenagakerjaan Rp 1 juta. BSU Rp 1 juta
hanya akan cair ke penerima yang
memiliki rekening yang sudah
ditetapkan pemerintah untuk program
ini. Berikut ini 4 cara cek data peserta
BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin
menerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah Rp
1 juta. Kemudian besaran BSU 2022 yang

akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per
penerima.
350. 24 Mendag Berharap
Neutral Obsession
April MUFFEST+2022 Bisa Jadi Kiblat
News
2022 Fesyen Muslim Dunia

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi
resmi menutup ajang tahunan Muslim
Fashion Festival (MUFFEST ) 2022 di
Grand Ballroom Ritz Carlton Pacific
Place, Jakarta, pada Sabtu (23/4/2022).
MUFFEST 2022 yang diselenggarakan
Indonesia Fashion Chamber (IFC) sejak
2016 dan tahun ini didukung oleh
Kinarya Cipta Kreasi sebagai Organizer.
Kesuksesan MUFFEST ini karena sinergi
dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di
panggung penutupan MUFFEST 2022,
National Chairman Indonesian Fashion
Chamber (IFC), Ali Charisma pun
menyatakan, perhelatan ini sukses
karena didukung oleh berbagai pihak.

351. 24 Pencairan BSU BPJS
April Ketenagakerjaan April 2022
2022 Disalurkan Pemerintah, Cek
Penerima BLT Karyawan

Pemerintah rencananya menyalurkan
BLT BPJS Ketenagakerjaan atau BSU April
2022. Penyaluran ditargetkan sebelum
lebaran 2022 yang ditransfer langsung
pada rekening penerima di Bank
Himbara. BSU disalurkan kepada pekerja
dan buruh yang terdaftar oleh pihak
BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian
Ketenagakerjaan. Informasi calon
penerima BSU 2022 segera diketahui.

Positive Tribun News
Pontianak

352. 24 Di Stasiun Pasar Senen,
Positive Merdeka
April Menaker Apresiasi Pelayanan
2022 Porter ke Penumpang

183

"Terima kasih Bapak-Bapak semua yang
selama ini telah memberikan pelayanan
yang terbaik kepada para penumpang,"
ucap Menaker di Stasiun Pasar Senen,
Pusat, pada acara berbagi bersama para
Porter dan pekerja di Stasiun Senin,
Minggu (24/4/2022). Menurut Menaker,
keberadaan porter sangat membantu
penumpang yang membutuhkan
jasanya. Menaker menyatakan bahwa
dahulu, jika ia dan keluarga pulang
kampung, sering memakai transportasi
kereta api dan menggunakan jasa
porter. Menaker lantas mengungkapkan
rasa syukurnya karena aktivitas para

porter kembali menuju normal seiring
dengan melandainya Covid-19.
353. 24 Menaker Yakin Pengusaha
Neutral Gempita.co
April Bakal Bayar THR Secara Penuh
2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyakini para pengusaha
bakal membayar tunjangan hari raya
(THR) Keagamaan 2022 secara penuh
kepada pekerja atau buruh. "Saya
memiliki keyakinan penuh bahwa
pembayaran THR itu akan bisa dilakukan
oleh pengusaha seperti sebelum adanya
pandemi Covid-19," kata Menaker Ida
Fauziyah melalui keterangan yang
dikutip pada Minggu (24/4/2022). Dia
menyatakan keyakinannya tersebut
mengingat kondisi perekonomian saat
ini yang sudah jauh lebih baik
dibandingkan dengan pelaksanaan THR
dua tahun sebelumnya. "Hal tersebut
dapat dilihat dari kemampuan dan
keberhasilan kita mengendalikan
penyebaran Covid-19 dan cakupan
vaksinasi yang tinggi sampai booster.

354. 24 Peduli Kepada Pekerja dan
Positive Wartapembaru Peduli Kepada Pekerja dan Masyarakat,
April Masyarakat, Menaker Salurkan
an.co.id
Menaker Salurkan Paket Sembako
2022 Paket Sembako Ramadhan di
Ramadhan di Sekitar UINSA Surabaya.
Sekitar UINSA Surabaya
Surabaya, Wartapembaruan.co.idMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah, membagikan paket sembako
ramadhan kepada pekerja dan
masyarakat sekitar lingkungan Kampus
Universitas Islam Negeri UIN Sunan
Ampel (UINSA), Surabaya, Jawa Timur,
Sabtu (23/4/2022). Menaker
mengatakan, paket sembako yang
disalurkan ini sebagai bentuk kepedulian
kepada pekerja dan masyarakat yang
ada di sekitar UIN Sunan Ampel. "Kami
alumni Ikatan Keluarga Alumni (IKA)
UINSA sekedar ingin memberikan tali
kasih kepada para pekerja UIN Sunan
Ampel dan masyarakat sekitarnya," kata
Menaker.
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355. 24 Menaker Berbagi Bersama
Positive Wartapembaru Menaker Berbagi Bersama Porter dan
April Porter dan Pekerja di Stasiun
an.co.id
Pekerja di Stasiun Pasar Senen Jakarta.
2022 Pasar Senen Jakarta
Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah, mengapresiasi para porter
stasiun kereta api yang telah
memberikan pelayanan secara baik
kepada penumpangnya. Pasalnya,
keberadaan porter sangat membantu
penumpang yang membutuhkan
jasanya. "Terima kasih Bapak-Bapak
semua yang selama ini telah
memberikan pelayanan yang terbaik
kepada para penumpang," ucap
Menaker di Stasiun Pasar Senen, Jakarta
Pusat, pada acara berbagi bersama para
Porter dan pekerja di Stasiun Senin,
Minggu (24/4/2022).
356. 25 Peringati May Day,
Neutral Pena Sultra
April Konfederasi SBSI Sultra
2022 Bersama BPVP Kendari dan
Dinas Nakertrans Gelar Lomba
Tadarus Al-Qur'an
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Dalam rangka memperingati Hari Buruh
Internasional atau May Day yang jatuh
tiap 1 Mei, Konfederasi Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Sulawesi
Tenggara (Sultra) bersama Balai
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Kendari dan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi
Sulawesi Tenggara menggelar Lomba
Tadarus Al-Qur'an, di Aula Serbaguna
BPVP Kendari, Minggu, 24 April 2022.
Sementara itu, Kepala BPVP Kendari Dr
La Ode Haji Polondu di tempat yang
sama juga menuturkan, jika pihaknya
sangat bersyukur dan berbangga atas
terselenggaranya Lomba Tadarus AlQur'an, pasalnya hal itu menjadi sejarah
baru bagi BPVP Kendari atau BLK Kendari
sejak berdirinya 40 tahun silam atau
tahun 1982 yang lalu dan ini bisa
menjadi yang pertama untuk dunia
dalam Perayaan May Day. Ditempat
yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Kadis Nakertrans)
Sultra, La Ode Muhammad Ali
Haswandy, S.E, M.Si. Juga
mengharapkan, perayaan May Day yang

terlaksana di Aula BPVP Kendari bisa
menjadi agenda tahunan untuk
dilakukan, mengingat manfaatnya yang
begitu besar. Dalam giat Lomba Tadarus
Al Qur 'an ini, Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BPVP) Kendari, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Sultra, Bupati Konawe
Utara, KADIN Sultra, BPJS Kesehatan
Sultra, BPJS Ketenagakerjaan Sultra,
BIGLAND Kendari, McDonalds Kendari,
PT. Wilayah Inti Nusantara (WIN)
Kendari dan PHRI Sultra turut menjadi
pelopor suksesnya kegiatan yang baru
pertama kali diselenggarakan tersebut.
357. 25 Daftar Penerima BSU Subsidi
April Gaji 2022 Minta Direvisi,
2022 Driver Ojek Online Harus
Masuk!!

Neutral Ayo Bandung

Bantuan Subsidi Upah 2022 sudah
menemui sedikit titik terang,
Ombudsman RI adakan konferensi pers
pada hari Jum'at, 22 April 2022 yang
berisi pengawasan pembayaran Bantuan
Subsidi Upah 2022. Selain itu ada
evaluasi sasaran dari Ombudsman RI
soal pencairan Bantuan Subsidi Upah
2022 ini yaitu penekanan pada para
pekerja sektor Non-Formal dengan
kategori tertentu seperti ojol, pekerja
bengkel, toko dan lain sebagainya belum
masuk pada kategori penerima. Atas hal
tersebut, Ombudsman RI memberi saran
agar para pekerja sektor Non-Formal
dengan kategori tertentu tersebut dapat
dimasukan pada data penerima Bantuan
Subsidi Upah 2022. Dilakukan secara
luring sekaligus daring, konferensi pers
Ombudsman RI dilaksanakan pada hari
Jum'at, 22 April 2022 membahas soal
pengawasan pembayaran THR dan
Bantuan Subsidi Upah 2022.

358. 25 Jangan Kalap, Ini 4 Tips Atur
April THR Biar Gak Boncos!
2022

Positive Idn Times

Dikutip dari Lifepal.co.id, IDN Times akan
membagikan 4 tips yang berguna bagi
kamu untuk memastikan THR yan kamu
dapatkan bisa dipergunakan dengan
cara yang semestinya agar keuangan
tetap sehat. Tunjangan Hari Raya (THR)
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menjadi salah satu ciri khas dari
perayaan Idul Fitri. Berdasarkan pasal 1
ayat (1) Permenaker 6/2016 dan pasal 9
ayat (1) PP 36/2021, membayar THR
merupakan kewajiban setiap orang yang
mempekerjakan orang lain dengan
imbalan upah, baik itu berbentuk
perusahaan, perorangan, yayasan, atau
perkumpulan. Pemberian THR bertujuan
untuk memenuhi segala kebutuhan saat
merayakan hari raya Idul Fitri.
359. 25 BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Tak Negative Okezone
April Kunjung Cair, Ini Penyebabnya
2022

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU)
kepada 8,8 juta tenaga kerja ada
permasalahan. Di mana permasalahan
ini diungkap oleh Anggota Ombudsman
RI Robert Na Endi Jaweng. Dia menyebut
kalau masalah ini datang dari proses
validasi data pekerja penerima manfaat
BSU. "Kami melihat ada masalah pada
proses validasi data penerima BSU.

360. 25 Di Stasiun Pasar Senen,
Positive Nusakini.com
April Menaker Apresiasi Pelayanan
2022 Porter ke Penumpang

"Terima kasih Bapak-Bapak semua yang
selama ini telah memberikan pelayanan
yang terbaik kepada para penumpang,"
ucap Menaker di Stasiun Pasar Senen,
Jakarta Pusat, pada acara berbagi
bersama para Porter dan pekerja di
Stasiun Senin, Minggu (24/4/2022).
Menurut Menaker, keberadaan porter
sangat membantu penumpang yang
membutuhkan jasanya. Menaker
menyatakan bahwa dahulu, jika ia dan
keluarga pulang kampung, sering
memakai transportasi kereta api dan
menggunakan jasa porter. Menaker
lantas mengungkapkan rasa syukurnya
karena aktivitas para porter kembali
menuju normal seiring dengan
melandainya Covid-19.

361. 25 KEPASTIAN Pencairan BSU Rp1 Positive Tribun News
April Juta BLT BPJS Ketenagakerjaan
Pontianak
2022 Tanggal Berapa Janji
Pemerintah Cair April

Penerima BSU ini nantinya tetap
mengacu pada basis data peserta BPJS
Ketenagakerjaan, dikutip dari laman
Kominfo. Berikut ini 4 cara cek data
peserta BPJS Ketenagakerjaan yang
mungkin menerima Bantuan Subsidi

187

Gaji/Upah Rp 1 juta: Cek Penerima BSU
melalui sso.bpjsketenagakerjaan.go.id..
Tunggu hingga muncul nama dan data
diri peserta yang menunjukkan status
aktif atau tidaknya sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan serta nomor rekening.
Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang
terdaftar akan menerima bantuan saat
BSU disalurkan oleh Kemnaker.
362. 25 Pemerintah Diminta
April Tingkatkan Pengawasan
2022 Pembayaran THR

Neutral Investor Daily

- Pemerintah diminta meningkatkan
pengawasan dalam pelaksanaan
pembayaran tunjangan hari raya (THR)
keagamaan 2022. Alasannya, pendirian
posko THR keagamaan dinilai belum
cukup menyelesaikan masalah THR.
"Posko THR bersifat pasif dan hanya
menunggu laporan dari masalah yang
terjadi di lapangan. Artinya, Kemnaker
(Kementerian Ketenagakerjaan) belum
memiliki strategi preventif dalam
menangani masalah THR ini," ujar
Koordinator Advokasi BPJS Watch
Timboel Siregar, Minggu (24/4).

363. 25 Pemkab Pulang Pisau Imbau Neutral Borneonews
April Perusahaan Segera Bayar THR
2022

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Pulpis
mengingatkan perusahaan wajib bayar
THR karyawan 7 hari sebelum hari raya.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana
tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Pulang
Pisau, Widi Harsono saat dihubungi,
Minggu (24/04/2022). "Kami
menghimbau dan mengingatkan kepada
perusahaan agar jangan lupa kewajiban
THR 7 hari sebelum hari H," kata Widi
Harsono via whatsapp. Ia mengatakan,
apalagi sampai hari ini pandemi Covid19 masih berlangsung, maka perusahaan
wajib membayar penuh THR kepada
karyawan.

364. 25 Fakta-Fakta BLT Subsidi Gaji
April Cair ke 8,8 Juta Pekerja,
2022

BLT subsidi gaji cair Rp1 juta unutk 8,8
juta pekerja. Okezone pun merangkum
fakta menarik BLT subsidi gaji yang
sudah sangat ditunggu para pekerja,

Positive Okezone
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Nomor 5 Tanda BSU Rp1 Juta
Masuk Rekening

Senin (25/4/2022):. 1. Masih Tunggu
Data BLT Subsidi Gaji. Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Anwar Sanusi mengungkapkan jika data
penerima BLT subsidi gaji sudah
rampung, maka BLT subsidi gaji Rp1 juta
siap disalurkan.

365. 25 Soal Bantuan Subsidi Upah
April 2022 untuk Ojek Online,
2022 Ombudsman RI Bilang Begini

Neutral Trans Online
Watch

366. 25 Jadwal Libur Lebaran Bank
April Indonesia 2022
2022

Neutral Cnn Indonesia Bank Indonesia (BI) menyesuaikan jam
operasional-nya selama hari raya
Lebaran di Tanah Air. - Kegiatan
Operasional Sistem Kliring Nasional Bank
Indonesia (SKNBI). - Kegiatan
Operasional Bank Indonesia Fast
Payment (BI-FAST). BI menyebut jadwal
layanan Lebaran 2022 mengacu pada
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia.
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Bantuan Subsidi Upah 2022 sudah
menemui sedikit titik terang,
Ombudsman RI adakan konferensi pers
pada hari Jum'at, 22 April 2022 yang
berisi pengawasan pembayaran Bantuan
Subsidi Upah 2022. Selain itu ada
evaluasi sasaran dari Ombudsman RI
soal pencairan Bantuan Subsidi Upah
2022 ini yaitu penekanan pada para
pekerja sektor Non-Formal dengan
kategori tertentu seperti ojol, pekerja
bengkel, toko dan lain sebagainya belum
masuk pada kategori penerima. Atas hal
tersebut, Ombudsman RI memberi saran
agar para pekerja sektor Non-Formal
dengan kategori tertentu tersebut dapat
dimasukan pada data penerima Bantuan
Subsidi Upah 2022. Dilakukan secara
luring sekaligus daring, konferensi pers
Ombudsman RI dilaksanakan pada hari
Jum'at, 22 April 2022 membahas soal
pengawasan pembayaran THR dan
Bantuan Subsidi Upah 2022.

367. 25 Cek Ya, Ini Daftar Pekerja yang Positive Okezone
April Diusulkan Dapat BLT Subsidi
2022 Gaji Rp1 Juta

"Kemudian, bagi Pekerja Migran
Indonesia (PMI) yang PHK atau
dipulangkan, pekerja non formal atau
Bukan Penerima Upah (BPU) iuran
mandiri agar dapat dimasukkan menjadi
penerima BSU," lanjut Robert.
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) diminta untuk melakukan
verifikasi data calon penerima BLT
subsidi gaji. Masih cukup banyak pekerja
yang belum menjadi peserta juga
mereka yang pekerja informal. Pasalnya
ada masalah pada proses validasi data
pekerja penerima manfaat BSU.

368. 25 Menaker apresiasi pelayanan Positive Antara
April porter stasiun kereta api ke
2022 penumpang

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengapresiasi para porter stasiun
kereta api yang telah memberikan
pelayanan secara baik kepada
penumpangnya dan kehadiran mereka
dinilai sangat membantu. "Terima kasih
Bapak-bapak semua yang selama ini
telah memberikan pelayanan yang
terbaik kepada para penumpang," ujar
Menaker dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Senin. Apresiasi dari
Menaker itu disampaikan saat ia
meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta
Pusat. Menaker lantas mengungkapkan
rasa syukurnya karena aktivitas para
porter kembali menuju normal seiring
dengan melandainya COVID-19.

369. 25 4 Golongan Pekerja Penerima Negative Ayo Semarang
April BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 2022, Kapan Cair? Cek Nama di
Sini

Kemnaker menetapkan empat golongan
pekerja yang memenuhi syarat
penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022. Penerima Bantuan Subsidi Upah
atau BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
akan mendapatkan uang sebesar Rp1
juta. Berikut syarat penerima BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022:. Lantas siapa saja
empat golongan pekerja penerima BSU
2022?.
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370. 25 Menaker apresiasi pelayanan Positive Antara Sulteng Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
April porter stasiun kereta api ke
mengapresiasi para porter stasiun
2022 penumpang
kereta api yang telah memberikan
pelayanan secara baik kepada
penumpangnya dan kehadiran mereka
dinilai sangat membantu. "Terima kasih
Bapak-bapak semua yang selama ini
telah memberikan pelayanan yang
terbaik kepada para penumpang," ujar
Menaker dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Senin. Apresiasi dari
Menaker itu disampaikan saat ia
meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta
Pusat. Menaker lantas mengungkapkan
rasa syukurnya karena aktivitas para
porter kembali menuju normal seiring
dengan melandainya COVID-19.
371. 25 Menaker apresiasi pelayanan Positive Antara Papua
April porter stasiun kereta api ke
2022 penumpang

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengapresiasi para porter stasiun
kereta api yang telah memberikan
pelayanan secara baik kepada
penumpangnya dan kehadiran mereka
dinilai sangat membantu. "Terima kasih
Bapak-bapak semua yang selama ini
telah memberikan pelayanan yang
terbaik kepada para penumpang," ujar
Menaker dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Senin. Apresiasi dari
Menaker itu disampaikan saat ia
meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta
Pusat. Menaker lantas mengungkapkan
rasa syukurnya karena aktivitas para
porter kembali menuju normal seiring
dengan melandainya COVID-19.

372. 25 Menaker apresiasi pelayanan Positive Antara Riau
April porter stasiun kereta api ke
2022 penumpang

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengapresiasi para porter stasiun
kereta api yang telah memberikan
pelayanan secara baik kepada
penumpangnya dan kehadiran mereka
dinilai sangat membantu. "Terima kasih
Bapak-bapak semua yang selama ini
telah memberikan pelayanan yang
terbaik kepada para penumpang," ujar
Menaker dalam keterangan tertulis yang
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diterima di Jakarta, Senin. Apresiasi dari
Menaker itu disampaikan saat ia
meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta
Pusat. Menaker lantas mengungkapkan
rasa syukurnya karena aktivitas para
porter kembali menuju normal seiring
dengan melandainya COVID-19.
373. 25 Menaker beri pujian ke para
April porter stasiun kereta api
2022

Positive Antara Bali

374. 25 4 CARA Cek Penerima BSU Rp Neutral Tribun News
April 1 Juta Tahun 2022, Target 8,8
2022 Juta Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengapresiasi para porter stasiun
kereta api yang telah memberikan
pelayanan secara baik kepada
penumpangnya dan kehadiran mereka
dinilai sangat membantu. "Terima kasih
Bapak-bapak semua yang selama ini
telah memberikan pelayanan yang
terbaik kepada para penumpang," ujar
Menaker dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Senin. Apresiasi dari
Menaker itu disampaikan saat ia
meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta
Pusat. Menaker lantas mengungkapkan
rasa syukurnya karena aktivitas para
porter kembali menuju normal seiring
dengan melandainya COVID-19.
Pemerintah kembali menyalurkan
Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi
pekerja/buruh di tahun 2022. Kapan
Subsidi Gaji Tahun 2022 Dicairkan?.
Seperti tahun lalu, BSU tahun ini akan
diberikan sebesar Rp 1 juta per
pekerja/buruh. Rencananya, subsidi gaji
ini ditargetkan untuk 8,8 juta tenaga
kerja.

375. 25 THR Lebaran 2022 Tidak Cair? Negative Ayo Semarang Jika pembayaran THR Lebaran 2022
April 3 Cara Lapor ke Kemnaker
tidak cair, maka pekerja bisa
2022
melaporkannya ke Kemnaker melalui
tiga cara. Simak cara lapor THR Lebaran
2022 tidak cair ke Kemnaker:. Tidak
dapat THR Lebaran 2022? Berikut cara
lapor THR tidak cair ke Kemnaker.
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376. 25 THR Tak Dibayar, Lapor ke
April Posko Pengaduan
2022

Negative Sumut Pos

Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
Sumatera Utara (Pemprov Sumatra
Utara) membuka Posko Pengaduan
Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2022.
Baharuddin mengungkapkan,
pembukaan Posko Pengaduan THR ini
dilakukan Pemprov Sumatra Utara
mengacu pada Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022.
Elemen buruh dari DPW Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Sumatra Utara juga telah membuka
Posko Pengaduan Pembayaran THR Idul
Fitri kepada seluruh pekerja atau buruh
di Sumatra Utara, sejak Rabu (20/4) lalu.
Kepala Dinas (Kadis) Ketenagakerjaan
Sumatra Utara, Baharuddin Siagian
mengatakan, pihaknya memberikan
nomor telepon yang bisa dihubungi
secara langsung oleh pekerja yang
bermasalah dengan THR.

377. 25 Apakah Pekerja dengan Gaji di Neutral Pikiran Rakyat
April Atas Rp3,5 Juta Bisa Dapat BSU
Depok
2022 2022? Simak Penjelasannya
dan Akses 2 Link Ini

Pekerja dengan gaji di atas Rp3,5 juta
bisa dapat Bantuan Subsidi Upah atau
BSU 2022 atau tidak? Setelah
pemerintah mengumumkan akan
kembali mengadakan program BLT
subsidi upah, mungkin tak sedikit yang
mencari tahu apakah pekerja dengan
gaji di atas Rp3,5 juta bisa dapat BSU
2022 yang cair sebesar Rp1 juta. Sebagai
informasi, pemerintah menegaskan
bahwa BSU 2022 akan menyasar para
pekerja maupun karyawan yang memiliki
gaji di bawah Rp3,5 juta. - Pekerja
mempunyai gaji/upah paling banyak
sebesar Rp3,5 juta.

378. 25 Cara Cek Status Penerima BSU Neutral Tribun Wow
April Rp 1 Juta, Akses
2022 bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
atau kemnaker.go.id

Berikut ini cara mengecek status
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)
atau BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta pada
tahun 2022. BSU tahun ini yang akan
diberikan sebesar Rp 1 juta per
pekerja/buruh. "Pemerintah
mengalokasikan anggaran BSU 2022
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sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi
bantuan per penerima sebesar Rp1
juta." Kriteria penerima BSU sementara
didesain untuk pekerja/buruh yang
memiliki upah di bawah Rp3,5 juta.
379. 25 Pujian Khusus Menaker Buat
April Porter di Stasiun
2022

Positive Rrinews

380. 25 Lakukan Hal Ini untuk Ketahui Positive Ayo Bandung
April Kepastian Pencairan BSU BLT
2022 BPJS Ketenagakerjaan
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Menaker Ida Fauziyah mengapresiasi
para porter stasiun kereta api yang
memberikan pelayanan secara baik
kepada penumpang kereta api. "Terima
kasih bapak-bapak semua yang selama
ini telah memberikan pelayanan terbaik
kepada para penumpang," kata Menaker
Ida kepada wartawan, Senin
(25/4/2022). Apresiasi dari Menaker itu
disampaikan saat meninjau Stasiun
Pasar Senen, Jakarta Pusat. Menaker
lantas mengungkapkan rasa syukur
karena aktivitas porter kembali menuju
normal, seiring dengan melandainya
COVID-19.
Sudahkah anda melakukan hal ini untuk
pencairan BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi
Upah 2022 ?. Semua orang masih
menunggu informasi resmi mengenai
pencairan BSU BLT BPJS Ketenagakejaan
atau Bantuan Subsidi Upah 2022 yang
dikabarkan akan cair pada bulan April
ini. Dikutip dari laman resmi Kemnaker
BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan
merupakan bantuan Pemerintah berupa
subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh
bertujuan untuk melindungi,
mempertahankan dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja/buruh
dalam penanganan dampak Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19). Tahap
Pencairan BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi
Upah 2022. BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi
Upah 2022 akan segera cair.

381. 25 Kehadirannya Sangat
Positive Idn Pos
April Membantu, Menaker Apresiasi
2022 Pelayanan Porter Stasiun
Kereta Api ke Penumpang

JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengapresiasi para porter
stasiun kereta api yg telah memberikan
pelayanan secara bagus kepada
penumpangnya dan juga serta kehadiran
mereka dinilai sangat membantu.
"Terima kasih Bapak-bapak semua yg
selama ini telah memberikan pelayanan
yg terbaik kepada para penumpang,"
ungkap Menaker di dalam keterangan
tertulis yg diterima di Jakarta, Hari Senin
25 April. Apresiasi berasal dari Menaker
itu disampaikan saat ia meninjau Stasiun
market Senen, Jakarta Pusat. Menaker
lantas mengungkapkan rasa syukurnya
karena aktivitas para porter kembali
menuju normal seiring dengan
melandainya Corona.

382. 25 Jelang Lebaran 2022, DPRD
April Barsel Ingatkan Soal THR
2022

Neutral Infopublik.id

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito
Selatan (Barsel), Hermanes SE,
menyebut pemberian tunjangan hari
raya (THR) bagi pekerja merupakan hal
krusial dan wajib diberikan perusahaan
kepada para pegawainya. Ia menilai, jika
ada pengusaha yang mau mencicil THR,
bisa disampaikan terlebih dahulu kepada
pegawainya lantaran perlu
menyesuaikan kondisi keuangan di
perusahaan. Ia melanjutkan, di Barsel
sendiri tingkat kepatuhan dari
perusahaan besar sudah baik terhadap
ketentuan dari Kemenaker RI. Meski
begitu, turut diketahui bahwa
perusahaan tak semuanya mampu
mengikuti peraturan seperti yang
ditetapkan Kemenaker RI dalam PP
Nomor 16/2022.

383. 25 Berita Populer Senin 25 April Positive Ayo Bandung
April 2022, dari BSU Kemnaker
2022 sampai Profil Mantan Arachuu

Berita Populer Senin 25 April 2022, dari
BSU Kemnaker sampai Profil Mantan
Arachuu yang banyak diburu oleh
netizen usai klarifikasi. Com pada Senin
25 April 2022. 1. BSU Kemnaker via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 Jadi Cair Gak Sih:
Cek Di Sini Nanti. Demikian informasi
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tentang berita populer Senin 25 April
2022.
384. 25 Moms Wajib Tahu! Begini Cara Neutral Nakita.id
April Mencairkan JHT BPJS
2022 Ketenagakerjaan Tahun 2022

Moms, begini cara mencairkan JHT BPJS
Ketenagakerjaan tahun 2022. Mengutip
Kompas, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziah mengeluarkan
aturan baru bahwa Jaminan Hari Tua
atau JHT yang disimpan di BPJS
Ketenagakerjaan baru bisa cair saat
peserta memasuki usia 56 tahun.
Sebagai informasi, JHT merupakan salah
satu program jaminan sosial dari
pemerintah untuk memberikan
perlindungan sosial ekonomi kepada
masyarakat. Selain JHT, program
jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan di
antaranya adalah Jaminan Kematian,
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Pensiun, dan Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.

385. 25 Kehadirannya Sangat
Positive Voi
April Membantu, Menaker Apresiasi
2022 Pelayanan Porter Stasiun
Kereta Api ke Penumpang

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengapresiasi para porter stasiun
kereta api yang telah memberikan
pelayanan secara baik kepada
penumpangnya dan kehadiran mereka
dinilai sangat membantu. "Terima kasih
Bapak-bapak semua yang selama ini
telah memberikan pelayanan yang
terbaik kepada para penumpang," ujar
Menaker dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Senin 25 April.
Apresiasi dari Menaker itu disampaikan
saat ia meninjau Stasiun Pasar Senen,
Jakarta Pusat. Menaker lantas
mengungkapkan rasa syukurnya karena
aktivitas para porter kembali menuju
normal seiring dengan melandainya
COVID-19.
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Negative

Summary Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mendesak perusahaan membayarkan
tunjangan hari raya () keagamaan bagi buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)
sekurang-kurangnya H-30 sebelum hari raya. Pembayaran THR juga berlaku bagi buruh yang
sedang dalam proses pemecatan.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mendesak perusahaan membayarkan tunjangan hari
raya () keagamaan bagi buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sekurang-kurangnya H-30
sebelum hari raya. Pembayaran THR juga berlaku bagi buruh yang sedang dalam proses
pemecatan."Buruh yang sedang dalam proses penyelesaian tetapi belum ada penetapan dari Pengadilan
Hubungan Industrial, THR beserta upahnya harus tetap dibayarkan," ujar Presiden FSPMI Riden Hatam
Aziz dalam keterangannya, Jumat, 22 April 2022.Ketentuan ini, ucap Riden, mengacu pada Undangundang . Selama proses penyelesaian PHK masih berlangsung dan belum ada penetapan dari lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perusahaan berkewajiban untuk tetap membayarkan
hak-hak buruh.Riden mencontohkan di salah satu pabrik di Semarang yang terkena PHK sejak tahun lalu.
Karena sampai saat ini proses penyelesaian masih berlangsung, dia menyebut perusahaan harus
mencairkan upah serta THR buruh sesuai ketentuan.Selain itu, Riden mengingatkan perusahaan untuk
membayarkan THR maksimal H-7 hari raya kepada para pekerja. Lantaran sesuai dengan kalender Idul
Fitri jatuh pada 2 Mei 2022, selambat-lambatnya Senin 25 April, kata dia, perusahaan harus sudah
menerima THR.Adapun besaran THR adalah satu bulan upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja
minimal 1 tahun. Sedangkan jika masa kerja kurang dari 1 tahun, nilai THR yang diberikan bersifat
proporsional.Riden meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan mengawasi perusahaan yang tidak
memenuhi ketentuan THR. "Ini bertujuan untuk memastikan agar H-7 nanti, semua buruh di Indonesia
sudah mendapatkan THR," kata Riden.
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Negative

Summary "Buruh yang sedang dalam proses penyelesaian PHK tetapi belum ada penetapan dari
Pengadilan Hubungan Industrial, THR beserta upahnya harus tetap dibayarkan," tegas Riden
Hatam Aziz.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengingatkan kepada
perusahaan, bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) selambat-lambatnya adalah H-7 hari
raya."Sesuai kalender, hari raya jatuh pada tanggal 2 Mei 2022. Dengan demikian, selambat-lambatnya
pada hari Senin tanggal 25 April, perusahaan harus sudah membayarkan THR kepada buruhnya," ujar
Riden Hatam Aziz dalam keterangannya, Jumat (22/4/2022).Riden menghimbau, jika memang sudah ada,
tidak perlu menunggu hari Senin untuk membayarkan THR. Hari ini pun perusahaan bisa mencairkan THR
buruh. Lebih cepat lebih baik."Sesuai dengan ketentuan yang ada, dan kembali ditegaskan melalui Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan, perusahaan harus membayar THR secara penuh dan tepat waktu, yakni
selambat-lambatnya H-7 sebelum lebaran" lanjutnya.Adapun besaran THR sekurang-kurangnya adalah 1
bulan upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Sedangkan jika masa kerja kurang
dari 1 tahun, maka nilai THR yang diberikan bersifat proporsional.Pemberian THR, kata Riden, juga harus
diberikan kepada buruh yang di PHK H-30 sebelum hari raya. Termasuk, buruh yang sedang dalam proses
penyelesaian PHK, meski prosesnya sudah berlangsung lebih dari H-30."Buruh yang sedang dalam proses
penyelesaian PHK tetapi belum ada penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, THR beserta
upahnya harus tetap dibayarkan," tegas Riden Hatam Aziz."Misalnya buruh GS Battery di Semarang yang
di PHK sejak tahun lalu dan saat ini masih dalam proses penyelesaian, maka perusahaan tetap
berkewajiban untuk membayar hak buruh yang biasa diterima, seperti upah dan THR," jelasnya.Hal ini
mengacu pada ketentuan UU Ketenagakerjaan. Bahwa selama proses penyelesaian PHK masih
berlangsung dan belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
maka perusahaan berkewajiban untuk tetap membayar hak-hak yang biasa diterima buruh.
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Positive

Summary Percepatan inj mengingat peran dari Balai K3 yang ada sangat penting dalam upaya
memberikan pelindungan aspek keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. "Kemnaker
tengah melakukan revitalisasi salah satunya di Balai K3 Samarinda ini."kata, Ida Fauziyah
dikutip priangantimurnews. Menaker Ida menjelaskan saat ini upaya yang terus dilakukan
Kemnaker dalam merevitalisasi Balai K3 antara lain:. Revitalisasi Balai K3 secara
komprehensif, revitalisasi peralatan uji K3, dan revitalisasi pengembangan laboratorium
keselamatan kerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, kita tengah mempercepat revitalisasi Balai
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ada di Indonesia.Percepatan inj mengingat peran dari Balai
K3 yang ada sangat penting dalam upaya memberikan pelindungan aspek keselamatan dan kesehatan
bagi para pekerja."Kemnaker tengah melakukan revitalisasi salah satunya di Balai K3 Samarinda ini."kata,
Ida Fauziyah dikutip priangantimurnews. com dari Instagram @kemenaker Jumat 22 April 2022.Menurut,
Ida, lab khusus K3 ini akan dibangun dengan fungsi pengujian keselamatan kerja, kerja di ketinggian dan
ruang terbatas.Harapannya balai K3 ini dapat menjadi pusat pengetahuan di bidang K3 dan sekaligus
menunjang pembangunan IKN.Menaker Ida menjelaskan saat ini upaya yang terus dilakukan Kemnaker
dalam merevitalisasi Balai K3 antara lain:Revitalisasi Balai K3 secara komprehensif, revitalisasi peralatan
uji K3, dan revitalisasi pengembangan laboratorium keselamatan kerja."Alhamdulillah Kementerian
PPN/Bappenas telah menyetujui usulan kebutuhan anggaran guna merevitalisasi Balai K3 yaitu untuk
pengembangan SDM, penyediaan peralatan pengujian K3, serta pembangunan sarana dan prasarana,"
kata Ida.Balai K3 yang dimiliki oleh Kemnaker ini, merupakan satu-satunya yang ada di seluruh
Kementerian, di mana ini seharusnya menjadi program keunggulan."Saya melihat potensi di Balai K3 ini
sangat besar, maka dari itu, kami coba untuk memulai pendekatan melalui skema G to G dengan negara
lain, baik dari sisi pengembangan sarana dan prasarana maupun dari sisi kurikulum yang menyesuaikan
standar Internasional,"ujar Ida.Revitalisasi Balai K3 ini sangat penting, apalagi, isu K3 termasuk salah satu
isu prioritas pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, yakni adapting labour policies for a more
effective protection and increased resilience of all workers."Untuk isu ini pada Employment Working
Group II ini, kami akan membahas lebih lanjut suatu langkah pelindungan bagi para pekerja dalam
periode recovery dan era otomasi,"ujarnya.
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Neutral

Summary , Manado- Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani meminta perusahaan di
daerah, untuk tepat waktu membayarkan THR kepada karyawan dan pekerja. Sulhan juga
mendorong pemerintah lewat dinas terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Bolmong, untuk membuat posko pengaduan pembayaran THR. "Saya harap
perusahaan tepat waktu bayarkan hak karyawan dan pekerja sesuai ketentuan yang
berlaku," ujar Politisi Golkar itu. Sulhan menegaskan, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk
menunda atau tidak membayarkan THR karyawan pada tepat waktu.

, Manado - Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani meminta perusahaan di daerah, untuk
tepat waktu membayarkan THR kepada karyawan dan pekerja."Saya harap perusahaan tepat waktu
bayarkan hak karyawan dan pekerja sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Politisi Golkar itu.Sulhan
menegaskan, 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 Covid19."Ini sudah menjadi kewajiban perusahaan dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,"
kata Sulhan.Sulhan juga mendorong pemerintah lewat dinas 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.Kadis Disnakertrans Deddy
Mokodongan 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
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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
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Negative

Summary Sejak dibuka pada Senin, 18 April lalu, Posko Pengaduan THR di Disnakertrans Sulawesi
Selatan telah menerima satu laporan dari pekerja terhadap salah satu perusahaan yang ada
di Barru. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi
Selatan menyiapkan 25 titik posko layanan pengaduan THR keagamaan yang tersebar di 24
kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Tunjangan Hari Raya (THR) yang ditunggu-tunggu oleh
para karyawan tak lama lagi dibayarkan. Satu lainnya posko yang didirikan Disnakertrans
sendiri di kantor," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Akhryanto,
Kamis (21/4).

Hari Raya Idulfitri segera dijelang. Tunjangan Hari Raya (THR) yang ditunggu-tunggu oleh para karyawan
tak lama lagi dibayarkan. Namun, bisa saja ada perusahaan yang tidak menunaikan hak pekerjanya.Untuk
itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan 25 titik
posko layanan pengaduan THR keagamaan yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan."Dari
surat edaran yang dikeluarkan Pemprov Sulawesi Selatan ke masing-masing kabupaten/kota diminta
membentuk posko, berarti ada 24 titik. Satu lainnya posko yang didirikan Disnakertrans sendiri di kantor,"
kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Akhryanto, Kamis (21/4).Sejak dibuka pada
Senin, 18 April lalu, Posko Pengaduan THR di Disnakertrans Sulawesi Selatan telah menerima satu laporan
dari pekerja terhadap salah satu perusahaan yang ada di Barru."Sudah ada satu aduan. Saya hanya
disampaikan ada masuk aduan, tetapi nama perusahaannya belum tahu. Itu ada di daerah Barru," kata
Anto, sapaannya.Dari aduan yang diterima, perusahaan tersebut diketahui tidak mampu membayarkan
penuh THR kepada para karyawan yang dipekerjakan. Buntutnya, beberapa pekerja yang tidak terima
kemudian melaporkan pihak perusahaan ke posko aduan THR."Perusahaan hanya mampu membayar
setengah karena masih terpuruk. Ada beberapa tenaga kerjanya setuju karena kondisi perusahaannya
memang dalam kondisi terburuk. Tapi ada juga yang tidak setuju. Mereka inilah yang mengadu,"
ungkapnya.Sementara jika merujuk pada surat edaran yang diterbitkan Menteri Ketenangan (Menaker)
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Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya( THR) Keagamaan
Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh, THR wajib dibayarkan penuh oleh perusahaan."Kalau kembali ke awal,
aturan sebelum pandemi, tidak ada pemotongan seperti dua tahun terakhir. Jadi harus dibayar penuh,"
katanya.Di aturan tersebut juga tidak memberikan toleransi kepada perusahaan yang dengan kondisi
tertentu boleh menyicil atau membayar setengah dari gaji pokok pekerja."Perusahaan yang masih
terburuk boleh bayar setengah itu tidak ada . Aturannya, yah bayar full." tandasnya.Berbeda dari dua
tahun sebelumnya, kata Anto, ada kebijakan yang bisa dibicarakan secara musyawarah dan mufakat
antara pekerja dan perusahaan."Kalau sekarang ketentuannya sudah kembali ke aturan awal sesuai surat
edaran menteri yang menegaskan kembali ke aturan awal. Akan disanksi sesuai aturan yang berlaku jika
perusahaan ada yang melanggar," jelasnya.
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Neutral

Summary BSU 2022 tidak cair ke tiga tipe pekerja ini, segera cek status BLT gaji Rp1 juta di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Kementrian Ketenagakerjaan atau Kemnaker belum lama ini
mengumumkan bakal kembali menggelontorkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022
senilai Rp1 juta. BSU 2022 akan diberikan kepada 8,8 juta penerima yang berasal dari data
peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui seleksi ketat agar BLT Subsidi Gaji Rp1 juta tepat
sasaran. BSU 2022 juga tidak cair ke sembarang pekerja lantaran ada tiga tipe yang tak bakal
dapat BLT Subsidi Gaji Rp1 juta dari Kemnaker. Pekerja berstatus peserta BPJS
Ketenagakerjaan pun bisa cek statusnya apakah terdaftar sebagai penerima BLT Subsidi Gaji
Rp1 juta melalui cara berikut.

BSU 2022 tidak cair ke tiga tipe pekerja ini, segera cek status BLT gaji Rp1 juta di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.Kementrian Ketenagakerjaan atau Kemnaker belum lama ini
mengumumkan bakal kembali menggelontorkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 senilai Rp1
juta.BSU 2022 akan diberikan kepada 8,8 juta penerima yang berasal dari data peserta BPJS
Ketenagakerjaan melalui seleksi ketat agar BLT Subsidi Gaji Rp1 juta tepat sasaran.BSU 2022 juga tidak
cair ke sembarang pekerja lantaran ada tiga tipe yang tak bakal dapat BLT Subsidi Gaji Rp1 juta dari
Kemnaker.Pekerja berstatus peserta BPJS Ketenagakerjaan pun bisa cek statusnya apakah terdaftar
sebagai penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 juta melalui cara berikut.1. Melalui Aplikasi BPJSTK Mobile- Unduh
aplikasi BPJSTKU Mobile di Android, iOS, dan BlackBerry
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 2.114 laporan terkait pemberian
tunjangan hari raya (THR) yang dilaporkan kepada Posko THR 2022 selama periode 8 April
sampai 20 April 2022. "Rincian dari 2.114 laporan yang diterima sejauh ini terbagi dalam
1.556 konsultasi daring atau online dan 558 pengaduan daring," kata dia dalam
keterangannya, Kamis (21/4/2022). Kepala Biro Humas Kemenaker, Chairul Fadhly Harahap
menyatakan, terdapat sejumlah topik pelaporan masuk ke Posko THR 2022. Topik-topik
tersebut antara lain perhitungan THR yang tidak sesuai ketentuan, THR belum dibayarkan
dan THR tidak dibayar.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 2.114 laporan terkait pemberian tunjangan
hari raya (THR) yang dilaporkan kepada Posko THR 2022 selama periode 8 April sampai 20 April
2022.Kepala Biro Humas Kemenaker, Chairul Fadhly Harahap menyatakan, terdapat sejumlah topik
pelaporan masuk ke Posko THR 2022.Topik-topik tersebut antara lain perhitungan THR yang tidak sesuai
ketentuan, THR belum dibayarkan dan THR tidak dibayar."Rincian dari 2.114 laporan yang diterima sejauh
ini terbagi dalam 1.556 konsultasi daring atau online dan 558 pengaduan daring," kata dia dalam
keterangannya, Kamis (21/4/2022).Chairul memastikan, Kemenaker akan mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari konsultasi dan pengaduan masyarakat yang masuk ke Posko
THR.Dia menjelaskan, masyarakat yang berkonsultasi dilayani langsung oleh petugas mediator hubungan
industrial melalui kolom konsultasi di situs Posko THR 2022.Sementara pengaduan yang masuk
ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan untuk
memastikan THR dibayarkan sesuai ketentuan."Tentu pengaduan baru akan ditindaklanjuti setelah batas
waktu pembayaran THR berakhir. Pengawas ketenagakerjaan Kemnaker akan berkoordinasi dengan
pengawas ketenagakerjaan daerah," katanya.Dia menjelaskan, keberadaan Posko THR itu merupakan
bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja untuk mendapatkan THR bisa dibayarkan sesuai
ketentuan."Hadirnya posko THR keagamaan Tahun 2022 ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan
mekanisme dan ketentuan perundangan," ujar Chairul.Dia menambahkan, Posko THR 2022 diadakan
secara virtual juga untuk memudahkan masyarakat berkonsultasi dan menyampaikan keluhan dalam
pelaksanaan pembayaran THR tanpa dibatasi ruang dan waktu.Posko tersebut dapat dimanfaatkan oleh
pekerja dan pengusaha mulai 8 April hingga 8 Mei 2022 selama jam kerja, yaitu pukul 08.00 WIB sampai
dengan pukul 15.00 WIB dan secara online melalui situs https://poskothr.kemnaker.go.id.
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Neutral

Summary Bagaimana cara agar pekerja bisa dapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 Rp1 juta? Seperti
diketahui, pemerintah mengumumkan kembali mengadakan program BSU 2022 yang
menargetkan para pekerja maupun karyawan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulannya.
Sejak pengumuman bahwa pemerintah kembali mengadakan BSU 2022, tak sedikit para
pekerja yang ingin tahu cara agar dapat BSU 2022 Rp1 juta. Pekerja ingin mengetahui cara
mendapatkan BSU 2022 Rp1 juta agar dapat memastikan apakah tergolong sebagai
penerima BLT atau tidak.

Bagaimana cara agar pekerja bisa dapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 Rp1 juta? Simak penjelasannya
pada artikel ini.Seperti diketahui, pemerintah mengumumkan kembali mengadakan program BSU 2022
yang menargetkan para pekerja maupun karyawan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulannya.Sejak
pengumuman bahwa pemerintah kembali mengadakan BSU 2022, tak sedikit para pekerja yang ingin
tahu cara agar dapat BSU 2022 Rp1 juta.Pekerja ingin mengetahui cara mendapatkan BSU 2022 Rp1 juta
agar dapat memastikan apakah tergolong sebagai penerima BLT atau tidak.Sebelum mengetahui cara
agar dapat BSU 2022 Rp1 juta, para pekerja wajib mengetahui enam kriteria penerima BLT subsidi gaji
yang tercantum pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.- Pekerja merupakan Warga Negara Indonesia
(WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP.- Pekerja merupakan peserta aktif program jaminan
sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.- Pekerja mempunyai gaji paling banyak sebesar Rp3,5 juta.
Pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari
Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) 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 Rp 4.798.312 juta dibulatkan menjadi Rp4,8 juta.
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Summary Chairul Fandly Harahap mengatakan, keberadaan Posko Pengaduan THR ini merupakan
bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR benar-benar
bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada. "Hingga saat ini jumlah konsultasi dan
pengaduan yang masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 2.114 laporan," kata Kepala Biro Humas
Kemnaket Chairul Fandly Harahap di Jakarta, dikutip dari laman Kemnaker, Jumat (22/4).
"THR keagamaan merupakan pendapatan upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha
kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam konferensi pers virtual, Jumat (8/4). Kementerian
Ketenagakerjaan telah menerima 2.114 laporan pemberian THR selama 12 hari terakhir.

Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 2.114 laporan pemberian THR selama 12 hari terakhir.
Pada periode 8 hingga 20 April 2022 itu terekam ada 1.556 konsultasi online dan 558 pengaduan
online."Hingga saat ini jumlah konsultasi dan pengaduan yang masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 2.114
laporan," kata Kepala Biro Humas Kemnaket Chairul Fandly Harahap di Jakarta, dikutip dari laman
Kemnaker, Jumat (22/4).Ada beragam masalah yang dilaporkan ke Posko THR 2022. Di antaranya
perhitungan THR yang tidak sesuai ketentuan, THR belum dibayarkan, dan THR tidak dibayar oleh
perusahaan.Chairul memastikan, Kemnaker akan menindalanjuti dari konsultasi dan pengaduan
masyarakat tersebut. Masyarakat yang berkonsultasi dilayani langsung oleh petugas Mediator Hubungan
Industrial melalui kolom konsultasi di website https://poskothr.kemnaker.go.id.Pengaduan yang masuk,
jelas dia, akan ditindaklanjuti oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Mereka akan memeriksa ke
perusahaan untuk memastikan THR dibayarkan sesuai ketentuan."Pengaduan baru akan ditindaklanjuti
setelah batas waktu pembayaran THR berakhir. Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker akan
berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan daerah," ujar Chairul.Wajib dibayar H-7Kemnaker
mewajibkan perusahaan membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. "THR
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keagamaan merupakan pendapatan upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau
buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
dalam konferensi pers virtual, Jumat (8/4).Kemnaker, kata Ida, telah menerbitkan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Di Surat Edaran itu dijelaskan tentang jenisjenis status pekerja yang berhak atas THR, yaitu pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), buruh harian, pekerja rumah tangga, pekerja outsourcing,
tenaga honorer dan lain-lain.Intinya, kata Ida, mewajibkan pengusaha memberi THR sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.Tanpa batas ruang-waktuChairul Fandly Harahap
mengatakan, keberadaan Posko Pengaduan THR ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak
pekerja/buruh untuk mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang
ada."Hadirnya posko THR keagamaan tahun 2022 ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan
mekanisme dan ketentuan perundangan," kata dia.Posko THR Virtual untuk memudahkan masyarakat
berkonsultasi maupun menyampaikan keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR tanpa dibatasi
ruang dan waktu. Tujuannya, seluruh pekerja/buruh mendapatkan THR.Posko dapat dimanfaatkan oleh
pekerja/buruh dan pengusaha mulai 8 April hingga 8 Mei 2022 selama jam kerja (08.00 WIB s.d 15.00
WIB) dan secara daring (online) melalui https://poskothr.kemnaker.go.id.
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Neutral

Summary Cara cek daftar penerima BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 bisa dilakukan dengan Login
ke dashboard BSU Kemenaker bsu.kemnaker.go.id untuk cek nama penerima bantuan
subsidi gaji Rp1 Juta Periode 2022 yang segera cair. Cara mudah cek BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan atau bantuan subsidi upah sebesar Rp1 juta bagi karyawan yang terdaftar
di situs bsu.kemnaker.go.id. BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 kembali dilanjutkan oleh
Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja.

Cara cek daftar penerima BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 bisa dilakukan dengan Login ke dashboard
BSU Kemenaker bsu.kemnaker.go.id untuk cek nama penerima bantuan subsidi gaji Rp1 Juta Periode
2022 yang segera cair.Cara mudah cek BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan atau bantuan subsidi upah sebesar
Rp1 juta bagi karyawan yang terdaftar di situs bsu.kemnaker.go.id.BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022
kembali dilanjutkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja. Bantuan Subsidi Upah ini bakal
dicairkan secara bertahap kepada nasabah bank himbara mencakup BRI, BTN, Mandiri, BNI maupun
nasabah bank swasta seperti BCA.Mekanisme pencairan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan itu sedang di
bahas oleh Kemnaker bersama bank penyalur dan BPJS Ketenagakerjaan. Siapkan data untuk verifikasi
agar tidak gagal transferMereka akan memperoleh bantuan senilai Rp1 juta bagi karyawan yang
memenuhi persyaratan diantaranya bergaji di bawah 3 juta. seperti tahun lalu, pencairan nantinya
disalurkan secara kolektif melalui rekening bank himbara.Berikut Cara Membuka Rekening Kolektif bank
Himbara untuk BSU BLT BPJS KetenagakerjaanBPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker akan memfasilitasi
pekerja untuk membuka akun rekening bank secara kolektif di bank bagi pekerja penerima BLT BPJS
Ketenagakerjaan yang tidak memiliki rekening Bank Himbara.: Harga Emas Antam Jumat 22 April 2022
Turun Rp1.000Nantinya, setiap perusahaan wajib mengumpulkan data penerima BLT BPJS
Ketenagakerjaan mengenai:

209

Title

Wanti-wanti Serikat Buruh Ke Perusahaan Soal THR: Yang Dalam Author
Proses Penyelesaian PHK Juga Harus Dapat

Bangun
Santoso

Media

Suara.com

Reporter

Date

22 April 2022

Tone

Link

http://www.suara.com/news/2022/04/22/104114/wanti-wanti-serikat-buruh-keperusahaan-soal-thr-yang-dalam-proses-penyelesaian-phk-juga-harus-dapat

Neutral

Summary "Buruh yang sedang dalam proses penyelesaian PHK tetapi belum ada penetapan dari
Pengadilan Hubungan Industrial, THR beserta upahnya harus tetap dibayarkan," papar
Riden. Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz
mengingatkan kepada perusahaan, bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
selambat-lambatnya adalah H-7 hari raya Idul Fitri. "Sesuai dengan ketentuan yang ada, dan
kembali ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, perusahaan harus
membayar THR secara penuh dan tepat waktu, yakni selambat-lambatnya H-7 sebelum
lebaran" lanjutnya. Pemberian THR, kata Riden, juga harus diberikan kepada buruh yang di
PHK H-30 sebelum hari raya.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengingatkan kepada
perusahaan, bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) selambat-lambatnya adalah H-7 hari raya
Idul Fitri.Sehingga, paling lambat tanggal 25 April perusahaan harus membayarkan THR kepada
buruhnya."Sesuai kalender, hari raya jatuh pada tanggal 2 Mei 2022. Dengan demikian, selambatlambatnya pada hari Senin tanggal 25 April, perusahaan harus sudah membayarkan THR kepada
buruhnya," ujar Riden Hatam Aziz.Riden mengimbau, jika memang sudah ada, tidak perlu menunggu hari
Senin untuk membayarkan THR. Hari ini pun perusahaan bisa mencairkan THR buruh. Lebih cepat lebih
baik."Sesuai dengan ketentuan yang ada, dan kembali ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan, perusahaan harus membayar THR secara penuh dan tepat waktu, yakni selambatlambatnya H-7 sebelum lebaran" lanjutnya.Adapun besaran THR sekurang-kurangnya adalah 1 bulan
upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Sedangkan jika masa kerja kurang dari 1
tahun, maka nilai THR yang diberikan bersifat proporsional.Pemberian THR, kata Riden, juga harus
diberikan kepada buruh yang di PHK H-30 sebelum hari raya. Termasuk, buruh yang sedang dalam proses
penyelesaian PHK, meski prosesnya sudah berlangsung lebih dari H-30."Buruh yang sedang dalam proses
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penyelesaian PHK tetapi belum ada penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, THR beserta
upahnya harus tetap dibayarkan," papar Riden."Misalnya buruh GS Battery di Semarang yang di PHK sejak
tahun lalu dan saat ini masih dalam proses penyelesaian, maka perusahaan tetap berkewajiban untuk
membayar hak buruh yang biasa diterima, seperti upah dan THR," sambungnya.Riden menuturkan hal
tersebut mengacu pada ketentuan UU Ketenagakerjaan.Yakni bahwa selama proses penyelesaian PHK
masih berlangsung dan belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial, maka perusahaan berkewajiban untuk tetap membayar hak-hak yang biasa diterima
buruh.Riden juga meminta agar Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk
melakukan pengawasan yang optimal dan menindak tegas perusahaan yang melanggar ketentuan
THR."Hal ini bertujuan untuk memastikan agar H-7 nanti semua buruh di Indonesia sudah mendapatkan
THR," katanya.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
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Positive

Summary Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima
2.114 laporan pemberian THR, terkait perhitungan THR yang tidak sesuai ketentuan, THR
belum dibayarkan dan THR tidak dibayar, dikutip dari Pikiran-Rakyat.com, 21 April 2022.
Salah satu alasan seseorang bekerja adalah untuk mendapatkan imbalan, THR merupakan
salah satu bentuk imbalan yang diperoleh oleh pegawai dari pemberi kerja. Pegawai yang
sejahtera adalah pegawai yang bahagia, pegawai yang bahagia adalah pegawai yang. Akan
memberikan segenap kemampuannya kepada tempat di mana ia bekerja sehingga
tempatnya bekerja itu akan semakin maju.

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 2.114
laporan pemberian THR, terkait perhitungan THR yang tidak sesuai ketentuan, THR belum dibayarkan
dan THR tidak dibayar, dikutip dari Pikiran-Rakyat.com, 21 April 2022.Tentu hal ini amat sangat
disayangkan karena dapat mengurangi kebahagiaan pegawai untuk merayakan lebaran. Salah satu alasan
seseorang bekerja adalah untuk mendapatkan imbalan, THR merupakan salah satu bentuk imbalan yang
diperoleh oleh pegawai dari pemberi kerja.THR sebagai salah satu bentuk imbalan memegang peranan
penting dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Pegawai yang sejahtera adalah
pegawai yang bahagia, pegawai yang bahagia adalah pegawai yangakan memberikan segenap
kemampuannya kepada tempat di mana ia bekerja sehingga tempatnya bekerja itu akan semakin
maju.Sebaliknya jika pegawai tidak sejahtera, tidak bahagia gara-gara THR tidak dibayarkan maka sudah
pasti pegawai itu hanya akan bekerja setengah hati. Tidak dapat disangkal bahwa salah satu alasan
pemberi kerja memberikan THR kepada pegawai bukan hanya sebatas untuk memenuhi peraturan yang
berlaku saja. Tetapi THR juga juga merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh
pemberi kerja kepada pegawai, karena mereka telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk
memajukan tempatnya bekerja.Dengan memberikan THR kepada pegawai, pemberi kerja juga
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sebenarnya akan menerima manfaat dalam bentuk peningkatan kinerja pegawai. Karena kinerja pegawai
ini tidak terjadi begitu saja tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah imbalan dalam
bentuk THR ini.Memberikan THR kepada pegawai merupakan cara jitu pemberi kerja untuk
meningkatkan kinerja pegawai. Menjelang lebaran kebutuhan pegawai akan lebih banyak daripada
biasanya sehingga wajar jika mereka membutuhkan tambahan dana untuk membeli kebutuhan mereka,
agar bisa merayakan lebaran dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga dan teman-teman
mereka.Bisa dibayangkan jika pegawai di hari raya, tidak mendapatkan THR maka tentunya pegawai akan
sulit untuk memenuhi kebutuhan lebaran akibatnya kebahagiaan pegawai juga akan enurun. Ditambah
jika ia melihat teman-temannya yang bekerja di tempat lain memperoleh THR sementara dirinya tidak,
maka akan timbul semacam perasaan diperlakukan tidak adil dalam dirinya.Kalau kebahagiaan pegawai
sudah menurun, merasa mendapatkan perlakuan tidak adil dari tempat di mana ia bekerja maka sudah
dapat ditebak, kinerjanya akan seperti apa. Kinerjanya akan menurun tajam, kalau sudah begini maka
yang sulit juga pemberi kerja, bisnis sulit berkembang karena pegawainya bekerja asal-asalan akibat tidak
menerima THR yang diberikan hanya setahun sekali.Lebaran tidak datang setiap bulan, hanya satu tahun
satu kali, bukan sebuah dosa jika memberikan kesempatan kepada pegawai untuk dapat merayakan
kebahagian bersama dengan keluarga tercinta.Supaya pegawai bisa merayakan lebaran dengan penuh
kebahagiaan, maka pemberi kerja perlumemenuhi kewajibannya kepada pegawai, salah satunya dengan
memberikan THR yang menjadi hak pegawai, ingat kebahagiaan pegawai akan mempengaruhi kinerja
pegawai yang bersangkutan.***
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Positive

Summary Sekretaris Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sidoarjo,
Choirul Anam, menyoroti pengusaha yang dengan sengaja tidak memberikan Tunjangan Hari
Raya (THR) kepada para buruh sesuai aturan. Choirul menambahkan FSPMI Sidoarjo telah
membuka posko pengaduan THR. KC FSPMI Sidoarjo menyayangkan tindakan oknum
pengusaha yang sengaja tidak memberikan THR sesuai ketentuan.

Sekretaris Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sidoarjo, Choirul Anam,
menyoroti pengusaha yang dengan sengaja tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para
buruh sesuai aturan. Dia menegaskan para pengusaha harus patuh pada Surat Edaran Kemenaker dan SE
Gubernur Jawa Timur mengenai ketentuan pembayaran THR.google.com, pub-9591068673925608,
DIRECT, f08c47fec0942fa0Choirul mengapresiasi terbitnya SE Kemenaker yang ditindaklanjuti dengan SE
Gubernur Jawa Timur. Tetapi, dua aturan tersebut belum sepenuhnya membuat buruh atau pekerja bisa
bernapas lega."Masih ada laporan adanya pengusaha-pengusaha yang tidak membayar THR sesuai
dengan aturan yang berlaku," ujar Choirul, Jumat (22/4/2022).Choirul menambahkan FSPMI Sidoarjo
telah membuka posko pengaduan THR. Para buruh yang tidak mendapatkan THR sesuai ketentuan yang
berlaku dapat melayangkan aduan ke posko tersebut.Beberapa pengaduan soal THR seperti pembayara
secara diangsur, PHK menjelang Idul Fitri, dan THR yang diberikan bukan dalam bentuk uang namun
bingkisan. KC FSPMI Sidoarjo menyayangkan tindakan oknum pengusaha yang sengaja tidak memberikan
THR sesuai ketentuan."Untuk itu kami sudah membentuk Posko pengaduan THR tahun 2022 dengan call
center 085237159182," sebutnya.Tidak hanya itu, Choirul juga menegaskan setelah adanya pelaporan
pihaknya akan segera melakukan tindakan. Diantaranya adalah melakukan litigasi dengan melaporkan ke
Dinas Tenaga Kerja.Untuk secara non litigasi memberikan surat peringatan ke perusahaan yang nakal
untuk tetap memathui aturan berkaitan dengan pemberian THR. "Laporan dan pengaduan masuk, akan
segera kami tindaklanjuti," tegasnya.
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Negative

Summary Selama periode 8-20 April 2022 Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun
menerima 2.114 laporan pemberian THR konsultasi online dan 558 pengaduan online.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap, menyatakan bahwa terdapat
sejumlah topik pelaporan yang masuk ke Posko THR 2022. "Jadi hingga saat ini, jumlah dari
konsultasi dan pengaduan yang masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 2.114 laporan," kata
Chairul dalam siaran persnya, Kamis (21/04/2022) kemarin. Dikatakan Chairul, keberadaan
Posko Pengaduan THR ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh
untuk mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada.

Selama periode 8-20 April 2022 Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun menerima 2.114
laporan pemberian THR konsultasi online dan 558 pengaduan online.Kepala Biro Humas Kemnaker,
Chairul Fadhly Harahap, menyatakan bahwa terdapat sejumlah topik pelaporan yang masuk ke Posko
THR 2022. Topik-topik tersebut di antaranya perhitungan THR yang tidak sesuai ketentuan, THR belum
dibayarkan, dan THR tidak dibayar."Jadi hingga saat ini, jumlah dari konsultasi dan pengaduan yang
masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 2.114 laporan," kata Chairul dalam siaran persnya, Kamis
(21/04/2022) kemarin.Chairul pun memastikan bahwa pihaknya akan mengambil langkah-langkah
sebagai tindak lanjut dari konsultasi dan pengaduan masyarakat.Masyarakat yang berkonsultasi dilayani
langsung oleh petugas Mediator Hubungan Industrial melalui kolom konsultasi di website
https://poskothr.kemnaker.go.id.Sedangkan pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Pegawai
Pengawas Ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan untuk memastikan THR
dibayarkan sesuai ketentuan."Tentu pengaduan baru akan ditindaklanjuti setelah batas waktu
pembayaran THR berakhir. Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker akan berkoordinasi dengan Pengawas
Ketenagakerjaan daerah," ujar Chairul.Dikatakan Chairul, keberadaan Posko Pengaduan THR ini
merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR benar-benar
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bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada."Hadirnya posko THR keagamaan tahun 2022 ini diharapkan
dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan. Posko THR Virtual ini juga untuk
memudahkan masyarakat untuk konsultasi maupun menyampaikan keluhan dalam pelaksanaan
pembayaran THR tanpa dibatasi ruang dan waktu, sehingga seluruh pekerja/buruh mendapatkan THR,"
ucapnya.Posko tersebut dapat dimanfaatkan oleh pekerja/buruh dan pengusaha mulai tanggal 8 April
hingga 8 Mei 2022 selama jam kerja (08.00 WIB s.d 15.00 WIB) dan secara daring (online) melalui
https://poskothr.kemnaker.go.id.
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Neutral

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Kuningan menegaskan
setiap perusahaan diwilayahnya harus membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tujuh hari
sebelum perayaan Idul Fitri 2022. Kepala Disnakertrans Kabupaten Kuningan Dr. Carlan,
SS.Pd, M.MPd mengatakan, berdasarkan surat edaran dari Kementrian Tenaga Kerja
(Kemenaker) pembagian THR harus diberikan tujuh hari sebelum perayaan hari Raya Idul
Fitri. Jadi, tujuh hari sebelum perayaan hari Raya Idul Fitri perusahaan wajib telah
membayarkan THRnya kepada para karayawanya paling lambat H-7 Hari Raya," ungkap Elon
saat di wawancara diruang kerjanya kamis (21/04/2022). Dalam surat edaran tersebut, kata
dia, untuk jumlah besaranya bagi karyawan yang telah bekerja diatas 12 bulan secara terus
menerus mendapat THR sebesar satu bulan upah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Kuningan menegaskan setiap
perusahaan diwilayahnya harus membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tujuh hari sebelum perayaan
Idul Fitri 2022.Kepala Disnakertrans Kabupaten Kuningan Dr. Carlan, SS.Pd, M.MPd mengatakan,
berdasarkan surat edaran dari Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) pembagian THR harus diberikan
tujuh hari sebelum perayaan hari Raya Idul Fitri. Jadi, tujuh hari sebelum perayaan hari Raya Idul Fitri
perusahaan wajib telah membayarkan THRnya kepada para karayawanya paling lambat H-7 Hari Raya,"
ungkap Elon saat di wawancara diruang kerjanya kamis (21/04/2022).Dalam surat edaran tersebut, kata
dia, untuk jumlah besaranya bagi karyawan yang telah bekerja diatas 12 bulan secara terus menerus
mendapat THR sebesar satu bulan upah.Untuk pekerja atau buruh yang bermasa kerja minimal satu bulan
kerja secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara porposional, dengan
menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 bulan lalu dikali satu bulan," jelasnya.Dr. Carlan menjelaskan,
pihaknya dalam waktu dekat bersama tim sudah membuat posko pengaduan THR tingkat kabupaten yang
terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja akan melakukan monitoring
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pembagian THR.Ia menambahkan, apabila dalam monitoring tersebut ditemukan perusahaan yang tidak
menjalankan surat edaran dari Kemenaker, akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi."Untuk pemberian
sanksi, hasil dari monitoring ini akan kita evaluasi dan disampaikan ke tingkat Provinsi. Karena ditingkat
Provinsi telah mendirikan posko pengaduan THR, sedangkan penindakanya akan disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku,"pungkasnya.
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Summary Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) telah menerima 2.114 laporan terkait pemberian THR, per 20 April 2022.
Jumlah tersebut mencakup 1.556 konsultasi dan 558 pengaduan daring. Kepala Biro Humas
Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap, menyatakan bahwa ribuan laporan itu terkait sejumlah
persoalan, mulai dari perhitungan THR yang tidak sesuai ketentuan, THR belum dibayarkan,
hingga THR tidak dibayar. Chairul memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti konsultasi
dan pengaduan dari ribuan pekerja itu.

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
telah menerima 2.114 laporan terkait pemberian THR, per 20 April 2022. Jumlah tersebut mencakup
1.556 konsultasi dan 558 pengaduan daring.Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap,
menyatakan bahwa ribuan laporan itu terkait sejumlah persoalan, mulai dari perhitungan THR yang tidak
sesuai ketentuan, THR belum dibayarkan, hingga THR tidak dibayar.Chairul memastikan, pihaknya akan
menindaklanjuti konsultasi dan pengaduan dari ribuan pekerja itu. Untuk pekerja yang berkonsultasi,
sudah dilayani langsung oleh petugas Mediator Hubungan Industrial melalui kolom konsultasi di lama
https://poskothr.kemnaker.go.id.Sedangkan pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Pegawai
Pengawas Ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan untuk memastikan THR
dibayarkan sesuai ketentuan."Tentu pengaduan baru akan ditindaklanjuti setelah batas waktu
pembayaran THR berakhir. Pengawas Ketenagakerjaan Kemenaker akan berkoordinasi dengan Pengawas
Ketenagakerjaan daerah," ujar Chairul dalam siaran persnya, Kamis (21/4).Untuk diketahui, Menteri
Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022. Dalam SE yang diteken pada 6 April 2022 itu
dinyatakan bahwa pekerja berhak menerima THR paling lambat sepekan sebelum Lebaran, yang berarti
25 April 2022.SE itu juga melarang pengusaha mencicil pembayaran THR. Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri
mengatakan, apabila pihak pengusaha melanggar ketentuan tersebut, maka akan dijatuhi sanksi.
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Sanksinya bertingkat, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara
sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha.Posko THR Kemenaker dapat
dimanfaatkan oleh pekerja/buruh dan pengusaha mulai tanggal 8 April hingga 8 Mei 2022 selama jam
kerja (08.00 WIB s.d 15.00 WIB) dan secara daring (online) melalui https://poskothr.kemnaker.go.id.Di
daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima 11 pengaduan
terkait masalah pembayaran THR. "Sampai 20 April ada 11 yang mengadu. Ada yang dari perusahaan
ritel, restoran, ada juga yang dari universitas atau perguruan tinggi," kata Kepala Bidang Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIY R Darmawan, Kamis.Menurut Darmawan,
11 aduan yang masuk berasal dari 2 pekerja dari Kota Yogyakarta, 8 dari Kabupaten Sleman, dan satu
pengadu dari Bantul. "Jumlah aduan menurun tajam jika dibandingkan Lebaran tahun lalu yang mencapai
160 aduan menjelang H-7," kata dia.Darmawan menjelaskan perusahaan yang diadukan sebagian karena
tidak sanggup membayar THR, ada yang hanya mampu membayar 75 persen, dan ada yang dicicil dua
kali. Ia mengatakan sebelum menerjunkan pegawai pengawas ke perusahaan yang diadukan,
Disnakertrans DIY masih memberikan kesempatan hingga H-7 atau 25 April 2022 untuk memenuhi
kewajiban membayar THR secara penuh.Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jawa Barat)
mengingatkan agar semua perusahaan di Jawa Barat membayarkan THR sesuai aturan yang berlaku. Saat
ini, THR kepada pekerja harus dibayarkan secara penuh.Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat, Uu
Ruzhanul Ulum, mengatakan, pemerintah telah membuat aturah bahwa pembayaran THR tidak boleh
lagi dilakukan dengan dicicil seperti tahun lalu. Sebab, saat ini perekonomian dinilai sudah mulai berjalan
normal."Karena itu, kami ingatkan kepada seluruh perusahaan di Jawa Barat untuk menyiapkan THR.
Mumpung masih ada waktu," kata Uu usai mengunjungi PT Changshin Reksa Jaya di Kecamatan Leles,
Kabupaten Garut, Kamis (21/4/2022). Ia mengingatkan, pembayaran THR paling telat dilakukan pada H7 Idulfitri. Apabila THR tak dibayarkan sesuai waktu yang ditentukan, perusahaan akan menerima
konsekuensi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.Uu menambahkan, Pemprov Jawa Barat juga akan
membuat posko pengaduan terkait pelanggaran THR. Sebab, menurut dia, tidak menutup kemungkinan
ada perusahaan yang nakal dalam pembayaran THR. "Kalau perlu, mengadu sama saya langsung tidak
masalah. Bisa lewat telepon maupun media sosial saya. Saya akan tindaklanjuti," kata dia.Uu
mengingatkan kepada seluruh perusahaan di Jawa Barat untuk menaati aturan terkait pembayaran THR.
Ia juga meminta para pekerja untuk melaporkan apabila tidak mendapatkan haknya sesuai
ketentuan.Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsadi,
menjelaskan, pembayaran THR harus dilakukan perusahaan kepada pekerjanya dengan nilai satu kali
besaran gaji. Pembayaran THR harus diberikan maksimal H-7 Lebaran.Menurut dia, pihakya saat ini terus
melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada perusahaan agar membayarkan THR pekerja sesuai
ketentuan. Setelah H-7 Lebaran, pihaknya akan terjunkan pengawas tenaga kerja ke lapangan. Apabila
ada perusahaan yang tidak membayarkan THR sesuai waktu yang ditentukan, perusahaan itu akan
dikenakan sanksi. "Sanksinya, perusahaan akan dikenakan denda 5 persen. Denda itu digunakan untuk
kesejahteraan di lingkungan itu. Namun, perusahaan tetap wajib bayar THR itu meski sudah denda," kata
dia.Rahmat menambahkan, apabila sanksi denda itu tidak juga diindahkan, akan ada sanksi pengurangan
produksi. Kalau tidak diindahkan juga, pemerintah bisa memberikan sanksi lebih berat, bahkan hingga
sanksi pencabutan izin usaha.
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Negative

Summary Buruh bisa melaporkan perusahaan yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) ke
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Bupati Malang, Muhammad Sanusi mengatakan
perusahaan harus membayar THR kepada karyawan. "Para pengusaha harus melaksanakan
kewajibannya sesuai peraturan," ujar Sanusi kepada SURYAMALANG.COM, Jumat
(22/4/2022). Sanusi belum mendengar dan menerima laporan polemik pembagian THR di
Kabupaten Malang.

Buruh bisa melaporkan perusahaan yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) ke Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Malang.Bupati Malang, Muhammad Sanusi mengatakan perusahaan harus membayar
THR kepada karyawan."Para pengusaha harus melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan," ujar
Sanusi kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (22/4/2022).Sanusi minta karyawan legowo dan menerima
keputusan perusahaan."Lakukan dialog musyawarah untuk melakukan yang terbaik," terang
Sanusi.Menurutnya, sudah ada instansi yang menangani polemik pemberian THR.Sanusi belum
mendengar dan menerima laporan polemik pembagian THR di Kabupaten Malang."Jika ada perusahaan
yang tidak membayar THR, laporkan ke Satgas THR di Kementrian Tenaga Kerja melalui Dinas Tenaga
Kerja," terangnya.Manajemen PT Ekamas Fortuna mengklaim telah membayarkan THR kepada seluruh
karyawannya pada 18 April 2022.Humas PT Ekamas Fortuna, Yuswanto mengatakan manajemen tidak
pernah telat membayar THR karyawan."Kami telah membayarkan THR ke 875 karyawan. Kami telah
membayarkan penuh sesuai peraturan," kata Yuswanto.Update berita terbaru di Google News
SURYAMALANG.
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Positive

Summary BSU 2022 untuk siapa saja? Segera cek daftar penerima BLT subsidi gaji di situs
kemnaker.go.id. Pakai KTP. Baru-baru ini, pemerintah melalui Kemnaker bakal melanjutkan
penyaluran BLT subsidi gaji senilai Rp1 juta dari program BSU 2022. Program BSU 2022
menyasar 8,8 juta pekerja yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Kemnaker.

BSU 2022 untuk siapa saja? Segera cek daftar penerima BLT subsidi gaji di situs kemnaker.go.id. pakai
KTP.Baru-baru ini, pemerintah melalui Kemnaker bakal melanjutkan penyaluran BLT subsidi gaji senilai
Rp1 juta dari program BSU 2022.Program BSU 2022 menyasar 8,8 juta pekerja yang memenuhi syarat
sesuai dengan ketentuan Kemnaker.Pekerja yang berhak dapat BSU 2022 dapat mengecek statusnya
penerima BLT subsidi gaji senilai Rp1 juta dengan akses ke kemnaker.go.id.Nantinya, pekerja yang telah
memenuhi syarat BSU 2022 pun bisa mendapat BLT subsidi gaji senilai Rp1 juta.Sebelum terdaftar atau
tidaknya sebagai penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta, sebaiknya Anda perlu tahu sasaran penerima BSU
2022.Diketahui bersama, Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa basis data penerima BSU 2022 yakni
mengambil dari peserta BPJS Ketenagakerjaan.
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Negative

Summary Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang telah membentuk posko pengaduan Tunjangan
Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2022 secara daring (online) maupun tatap muka di
Gedung Disnaker Kabupaten Tangerang, Jalan Raya Kresek, Parahu, Kecamatan Sukamulya,
Kabupaten Tangerang. "Untuk pengaduan atau konsultasi secara daring, pekerja dapat
mengadukan melalui portal https://bit.ly/PoskoTHR2022 atau bisa melalui portal Kemnaker
RI di https://Poskothr.kemnaker.go.id.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang telah membentuk posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR)
keagamaan tahun 2022 secara daring (online) maupun tatap muka di Gedung Disnaker Kabupaten
Tangerang, Jalan Raya Kresek, Parahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang."Untuk pengaduan
atau konsultasi secara daring, pekerja dapat mengadukan melalui portal https://bit.ly/PoskoTHR2022
atau bisa melalui portal Kemnaker RI di https://Poskothr.kemnaker.go.id. Tetapi bisa juga langsung ke
kantor setelah penjadwalan, Mulai 18 April sampai dengan 14 Mei 2022, setiap hari kerja pukul 08.0015.00 WIB," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Rudi Hartono.Dia mengatakan, posko yang sudah dibuka
sejak 18 April 2022 lalu, merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor M/1/HK.04/IV/2022 terkait pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya
keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan."Dengan adanya posko pengaduan THR
ini, untuk menampung aspirasi pekerja atau pun perusahaan dalam melayani konsultasi, informasi serta
pengaduan terkait teknis pembayaran tunjangan kepada pekerja," jelasnya.Selain itu, dalam skema
pembayaran THR oleh perusahaan harus dilakukan secara penuh tanpa pengecualian ini seiring dengan
tren pemulihan industri dari dampak pandemi dua tahun terakhir. THR juga wajib dibayarkan paling
lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan."THR tahun ini tidak ada relaksasi, harus dibayar penuh
karena pertumbuhan ekonomi mulai bergerak positif. Untuk besaran THR tahun 2022 ini juga dilihat dari
masa kerjanya," tuturnya.Meski begitu, lanjut dia, jika perusahaan tidak dapat diajak berkomunikasi,
pihaknya akan melaporkan ke Disnaker Provinsi Banten yang mempunyai fungsi pengawasan. Disnaker
Banten yang akan menindaklanjuti laporan tersebut.Sementara itu, Kabid Hubungan Industrial dan
Pengendalian Ketenagakerjaan Pada Disnaker Kabupaten Tangerang, Sapta Laelani menambahkan bagi
pekerja yang mengalami permasalahan dalam pencairan THR, pihaknya akan siap melakukan mediasi
kepada pemberi kerja ataupun perusahaan."Kita siap memfasilitasi pengaduan serta melakukan mediasi.
Untuk posko THR akan terus beroperasi hingga Idul Fitri usai," katanya dilansir dari
tangerangkab.go.id.Menurut dia, tak hanya membuka posko pengaduan, petugas juga melakukan
monitoring ke sejumlah perusahaan. Langkah tersebut guna memastikan tidak ada perusahaan yang
melanggar. "Semoga semua dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak ditemukan
pelanggaran," kata Sapta.
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Neutral

Summary Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) agar memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang terhadap perusahaan
yang tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR). Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan,
tahun 2021 banyak perusahaan yang tidak memberikan THR kepada pekerjanya. "Kemnaker
harus memanggil perusahaan-perusahaan agar segera membayarkan (THR) seminggu
sebelum lebaran, kasihan mereka para pekerja punya anak-istri dan mengharapkan sekali
THR itu," kata Elva di Jakarta, Kamis (21/4). "Harus diberikan sanksi, karena THR itu
kewajiban yang harus dibayarkan dari pengusaha," tutupnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar
memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang terhadap perusahaan yang tidak membayarkan
tunjangan hari raya (THR).Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, tahun 2021 banyak perusahaan yang
tidak memberikan THR kepada pekerjanya.Komisi IX DPR RI juga mendengar mereka tidak memenuhi
aturan tentang THR tersebut."Kemnaker harus memanggil perusahaan-perusahaan agar segera
membayarkan (THR) seminggu sebelum lebaran, kasihan mereka para pekerja punya anak-istri dan
mengharapkan sekali THR itu," kata Elva di Jakarta, Kamis (21/4)."Apalagi sekarang pandemi Covid sudah
mereda mereka ada yang ingin pulang kampung kan perlu biaya," jelasnya.Legislator daerah pemilihan
(dapil) Bengkulu itu menekankan hal tersebut karena masih banyak perusahaan yang belum
membayarkan THR tahun 2021 lalu."Harus diberikan sanksi, karena THR itu kewajiban yang harus
dibayarkan dari pengusaha," tutupnya.
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Summary Berikut syarat dan cara mendapatkan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 dari Kemnaker.
Penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 diberikan kepada
pekerja/buruh sebesar Rp 500.000,-/bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus
sebesar Rp 1.000.000,-. Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji atau Upah bagi
Pekerja/Buruh atau yang akrab dikenal dengan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan
untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi
pekerja/buruh dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Syarat
Mendapatkan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan.

Berikut syarat dan cara mendapatkan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 dari Kemnaker.Bantuan
Pemerintah berupa subsidi Gaji atau Upah bagi Pekerja/Buruh atau yang akrab dikenal dengan BSU BLT
BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan
ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Penyaluran
bantuan subsidi upah atau BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 diberikan kepada pekerja/buruh sebesar
Rp 500.000,-/bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp 1.000.000,-Syarat
Mendapatkan BSU BLT BPJS KetenagakerjaanBerikut syarat untuk mendapatkan BSU 2022:- Warga
Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK- Peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS - Ketenagakerjaan s/d Juni 2021: Link Download Nonton Film Kartun Wish Dragon
Sub Indo Diproduseri Jackie Chan- Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta.
Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari
Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) 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 Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah- Diutamakan yang bekerja pada
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sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan &
jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK)BSU 2022 akan diberikan
ke lebih dari 8 juta tenaga kerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.Pemerintah juga telah menyediakan
anggaran untuk BSU sebesar Rp 8,8 triliun. Lalu bagaimana cara pengecekan , apakah anda terdaftar atau
tidak.
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3 Cara Cek Status Penerima BSU 2022 dan Kategori Pekerja yang Author
Berhak Cairkan BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta
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http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094319704/3-cara-cek-status-penerima-bsu2022-dan-kategori-pekerja-yang-berhak-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta

Positive

Summary Simak 3 cara cek status pekerja untuk dapat BSU 2022 dan kategori pekerja yang berhak
mencairkan BLT subsidi gaji senilai Rp1 juta. Pemerintah melalui Kementrian
Ketenagakerjaan atau Kemnaker baru-baru ini mengumumkan akan kembali menggulirkan
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022. BSU 2022 rencananya akan diberikan kepada 8,8 juta
penerima yang berasal dari data peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui seleksi ketat agar BLT
subsidi gaji senilai Rp1 juta tepat sasaran. Pekerja dengan kategori yang memenuhi syarat
dapat BSU di 2022 bisa cek statusnya sebagai penerima dan berhak cairkan BLT subsidi gaji
senilai Rp1 juta melalui tiga cara.

Simak 3 cara cek status pekerja untuk dapat BSU 2022 dan kategori pekerja yang berhak mencairkan BLT
subsidi gaji senilai Rp1 juta.Pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan atau Kemnaker baru-baru
ini mengumumkan akan kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022.BSU 2022
rencananya akan diberikan kepada 8,8 juta penerima yang berasal dari data peserta BPJS
Ketenagakerjaan melalui seleksi ketat agar BLT subsidi gaji senilai Rp1 juta tepat sasaran.Pekerja dengan
kategori yang memenuhi syarat dapat BSU di 2022 bisa cek statusnya sebagai penerima dan berhak
cairkan BLT subsidi gaji senilai Rp1 juta melalui tiga cara.Adapun cara cek BSU 2022 jika merujuk pada
penyaluran 2021 lalu sebagai berikut.a. Melalui situs Kemnaker1. Kunjungi situs kemnaker.go.id
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BLT Subsidi Gaji 2022 Kapan Cair? Cek Jadwal, Syarat, Nama
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Reporter
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Link

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094319783/blt-subsidi-gaji-2022-kapan-caircek-jadwal-syarat-nama-penerima-bsu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid

Negative

Summary BLT subsidi gaji kembali cair di 2022, simak jadwal, syarat, dan cara cek nama penerima BSU
melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Seperti diketahui, BLT subsidi gaji atau BSU bagi
pekerja resmi diumumkan pencairannya pada April 2022. Pemerintah hanya mencairkan BLT
subsidi gaji bagi pekerja yang sudah memenuhi syarat penerimaan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Lantas, apa saja syarat dan cara
cek nama penerima BLT subsidi gaji 2022 di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id?. Mengenai
syarat penerima BLT subsidi gaji 2022, Kemnaker dikabarkan masih menggunakan
mekanisme pencairan BSU tahun 2020 dan 2021 termasuk dengan menggunakan basis data
BPJS Ketenagakerjaan.

BLT subsidi gaji kembali cair di 2022, simak jadwal, syarat, dan cara cek nama penerima BSU melalui situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Seperti diketahui, BLT subsidi gaji atau BSU bagi pekerja resmi
diumumkan pencairannya pada April 2022.Akan tetapi, tidak semua pekerja berhak mendapatkan BLT
subsidi gaji 2022 yang dikabarkan besarannya hingga Rp1 juta/pekerja.Pemerintah hanya mencairkan
BLT subsidi gaji bagi pekerja yang sudah memenuhi syarat penerimaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang
ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Lantas, apa saja syarat dan cara cek nama penerima BLT
subsidi gaji 2022 di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id?Mengenai syarat penerima BLT subsidi gaji 2022,
Kemnaker dikabarkan masih menggunakan mekanisme pencairan BSU tahun 2020 dan 2021 termasuk
dengan menggunakan basis data BPJS Ketenagakerjaan.Meski demikian, Kemnaker masih
mempersiapkan kebijakan terbaru pelaksanaan BSU 2022 guna memastikan program ini dapat dijalankan
dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.
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Positive

Summary RadarOnline.id, KOTA DEPOK, JAWA BARAT- Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Depok, Mohamad Thamrin membenarkan, bahwa pihaknya segera mensosialisasikan
sejumlah regulasi dan aturan baru terkait ketenagakerjaan kepada ratusan pimpinan
perusahaan di Kota Depok. "Untuk itu, pihaknya juga mendorong perusahaan di Kota Depok
agar semua pegawai atau karyawan yang bekerja memiliki BPJS Ketenagakerjaan," tutur
Thamrin. Ia juga menjelaskan, bahwa pihaknya juga akan menyampaikan Surat Edaran (SE)
Wali Kota Depok terkait pemberian THR. Disnaker Sosialisasikan SE Wali Kota Depok KePerusahaan Terkait Pemberian THR prime.

RadarOnline.id, KOTA DEPOK, JAWA BARAT - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok,
Mohamad Thamrin membenarkan, bahwa pihaknya segera mensosialisasikan sejumlah regulasi dan
aturan baru terkait ketenagakerjaan kepada ratusan pimpinan perusahaan di Kota Depok."Benar
sosialisasi tersebut, mulai dari regulasi terkait jaminan ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja
(PHK) hingga tunjangan hari raya (THR)," ujar Thamrin, Kamis, (21/4/2022) di kantornya.Ia menyebutkan,
bahwa terkait dengan PHK, pihaknya ingin menyampaikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan milik
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dengan program ini, tenaga kerja yang
terkena PHK akan mendapatkan pelatihan kerja atau bantuan lainnya."Artinya, kalau tenaga kerja ada
yang di PHK dan sudah menerima surat resmi dari perusahaan. Maka, perusahaan tersebut harus
melaporkan hal itu ke Disnaker," ucap Thamrin.Menurutnya, bahwa setelah menerima laporan dari
perusahaan, Disnaker akan membuat rekomendasi untuk tenaga kerja tersebut agar mendapatkan
bantuan. "Untuk itu, pihaknya juga mendorong perusahaan di Kota Depok agar semua pegawai atau
karyawan yang bekerja memiliki BPJS Ketenagakerjaan," tutur Thamrin.Ia juga menjelaskan, bahwa
pihaknya juga akan menyampaikan Surat Edaran (SE) Wali Kota Depok terkait pemberian THR. Sebagai
tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/1/Hk.04/IV/2022
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tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja atau Buruh
Di Perusahaan."Jadi, kami akan sampaikan batas maksimal waktu pemberian hingga hitungan besar
pemberian THR," jelas Thamrin.Thamrin menambahkan, bahwa pihaknya juga akan melaksanakan
pengawasan dalam pemberian THR tersebut. Selanjutnya, hasil dari pengawasan tersebut akan
dilaporkan ke provinsi."Untuk itu, kami berharap kepada pimpinan perusahaan yang sudah menerima
undangan kegiatan ini agar dapat mengikuti sosialisasi," imbuhnya.Disnaker Sosialisasikan SE Wali Kota
Depok Ke-Perusahaan Terkait Pemberian THR prime
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Positive

Summary Login ke kemnaker.go.id karena BLT subsidi gaji senilai Rp1 juta akan cair bagi pekerja yang
memenuhi syarat BSU 2022. Untuk itu, bagi pekerja yang telah memenuhi syarat dapat BSU
2022, bisa login melalui situs resmi Kemnaker yakni kemnaker.go.id jika sudah diresmikan
pemerintah untuk tahu dinyatakan sebagai penerima BLT subsidi gaji atau tidak. Kendati
direncanakan bakal kembali cair pada 2022 ini, tetapi belum ada keterangan lanjutan terkait
kapan waktu pencairan BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta bagi pekerja yang terdaftar sebagai
penerima BSU 2022. Bantuan Subsidi Upah atau BSU bagi pekerja dari pemerintah
rencananya bakal kembali cair di tahun 2022.

Login ke kemnaker.go.id karena BLT subsidi gaji senilai Rp1 juta akan cair bagi pekerja yang memenuhi
syarat BSU 2022.Bantuan Subsidi Upah atau BSU bagi pekerja dari pemerintah rencananya bakal kembali
cair di tahun 2022.BSU bagi pekerja yang rencana akan kembali cair tahun ini menyasar penerima dengan
kuota 8,8 juta pekerja.Untuk itu, bagi pekerja yang telah memenuhi syarat dapat BSU 2022, bisa login
melalui situs resmi Kemnaker yakni kemnaker.go.id jika sudah diresmikan pemerintah untuk tahu
dinyatakan sebagai penerima BLT subsidi gaji atau tidak.Sebagai informasi, BSU yang bakal kembali cair
tahun 2022 ini merupakan bantuan yang diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per
bulan.Kendati direncanakan bakal kembali cair pada 2022 ini, tetapi belum ada keterangan lanjutan
terkait kapan waktu pencairan BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta bagi pekerja yang terdaftar sebagai
penerima BSU 2022.Pasalnya, menurut keterangan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian,
Airlangga Hartarto, program BSU senilai Rp1 juta ini masih dimatangkan.
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Neutral

Summary Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang membuka Posko Tunjangan Hari Raya
(THR). Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujar Hendra mengatakan, Posko THR dibuka setiap
hari Senin sampai Jumat, pukul 08.00- 15.00 WIB. Posko tersebut berlokasi di Kantor Dinas
Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Cikokol, Kota
Tangetang. "Pembukaan Posko THR ini dua minggu sebelum hari lebaran atau hari raya
Idulfitri, dan tutup pada tanggal 29 April 2022 hari pertama cuti lebaran," jelas Ujang kepada
wartawan, Jumat (22/4/2022).

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang membuka Posko Tunjangan Hari Raya (THR).Posko
tersebut berlokasi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1,
Cikokol, Kota Tangetang.Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujar Hendra mengatakan, Posko THR dibuka
setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 08.00 - 15.00 WIB.Pembentukan Posko THR pun sesuai dengan
Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tentang pelaksanaan pemberian THR
keagamaan tahun 2022."Pembukaan Posko THR ini dua minggu sebelum hari lebaran atau hari raya
Idulfitri, dan tutup pada tanggal 29 April 2022 hari pertama cuti lebaran," jelas Ujang kepada wartawan,
Jumat (22/4/2022).Kata dia, Posko THR ini sebagai pusat layanan para pekerja yang memiliki perselisihan
dengan perusahaan, terutama terkait nominal THR ataupun waktu pemberiannya."Bagi yang memang
merasa memerlukan mediasi ataupun memerlukan bantuan kami Disnaker terkait pemberian ataupun
nominalnya bisa langsung datang ke kantor Disnaker," papar Ujang."Sebab untuk jumlah ataupun
pemberian sebenarnya sudah tertuang pada perjanjian kerja sama antara perusahaan dan tenaga kerja,"
lanjut dia.Disnaker setiap harinya juga 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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Neutral

Summary Informasi lowongan kerja pertambangan PT Adaro Energy pada April 2022. Lowongan kerja
PT Adaro Energy ini untuk lulusan S1 dan lulusan S2. Berikut ini informasi tentang
persyaratan lowongan kerja di PT. Adaro Energy Indonesia Tbk yang perlu diketahui pencari
kerja. Hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan PT. Adaro Energy Indonesia Tbk,
karena seluruh proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun.

Informasi lowongan kerja pertambangan PT Adaro Energy pada April 2022.Lowongan kerja PT Adaro
Energy ini untuk lulusan S1 dan lulusan S2.Terdapat dua program yang dibuka pada rekrutmen kali ini
yaitu Adaro Mining Profesional Program (AMPP) dan Adaro Logistics Professional Program (ALPP).AMPP
merupakan program yang dirancang untuk mengembangkan para calon pemimpin di pilar bisnis mining
Adaro.Sedangkan ALPP adalah program yang dirancang untuk mengembangkan para calon pemimpin di
pilar bisnis logistik Adaro.Berikut ini informasi tentang persyaratan lowongan kerja di PT. Adaro Energy
Indonesia Tbk yang perlu diketahui pencari kerja.Lowongan kerja Adaro Mining Profesional Program
(AMPP)1. Lulusan S1 Jurusan Teknik Tambang, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Metalurgi, dan Teknik
Geologi2. IPK minimal 3,00 dari 4,003. Terbuka bagi lulusan S2 maupun fresh graduates4. Maksimal usia
25 tahun untuk lulusan S1 dan 27 tahun untuk lulusan S25. Aktif dalam kegiatan organisasi
kemahasiswaan6. Memiliki kepemimpinan dan ketrampilan komunikasi yang baik7. Siap untuk
ditempatkan di seluruh area operasional kerja Adaro Mining & Services di KalimantanLowongan kerja
Adaro Logistics Professional Program (ALPP)1. Lulusan S1 Teknik Perkapalan, Sistem Perkapalan, Teknik
Elektro, dan Teknik Mesin2. IPK minimal 3,00 dari 4,003. Terbuka bagi lulusan S2 maupun fresh
graduates4. Maksimal usia 25 tahun untuk lulusan S1 dan 27 tahun untuk lulusan S25. Aktif dalam
kegiatan organisasi kemahasiswaan6. Memiliki kepemimpinan dan ketrampilan komunikasi yang baik
Siap untuk ditempatkan di seluruh area operasional kerja Adaro Logistics di Kalimantan SelatanPelamar
yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan bisa mendaftar secara online melalui tautan yang tersedia
di Instagram Kemnaker sebelum tanggal 6 Mei 2022.Hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan
PT. Adaro Energy Indonesia Tbk, karena seluruh proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya
apapun.Informasi lengkap tentang lowongan kerja terbaru 2022 di Adaro Energy, bisa Anda lihat di
Instagram @kemnaker.Upadate berita Tribun Jambi di Google News
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Negative

Summary Program BSU dengan nominal BLT gaji Rp1 juta bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta
yang segera cair April 2022 ini, dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kenaikan harga
komoditas pangan dan energi akibat perang antara Ukraina dan Rusia. Menurut keterangan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, program BSU
dengan nominal BLT gaji Rp1 juta yang segera cair April 2022, menyasar 8,8 juta pekerja yang
memenuhi sejumlah syarat. Untuk itu, bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta yang telah
memenuhi syarat dapat BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta dari program BSU yang segera cair
April 2022 tapi tak mendapatkan, bisa segera lapor ke pengaduan resmi kemnaker. Adapun
syarat agar dapat BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta dari program BSU yang segera cair April
2022 jika merujuk dari penyaluran 2021 lalu, yakni sebagai berikut.

Baru-baru ini, pemerintah memutuskan menyalurkan kembali program BSU dengan nominal BLT gaji Rp1
juta di 2022 ini bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta.Program BSU dengan nominal BLT gaji Rp1
juta bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta yang segera cair April 2022 ini, dimaksudkan sebagai
upaya mengatasi kenaikan harga komoditas pangan dan energi akibat perang antara Ukraina dan
Rusia.Menurut keterangan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto,
program BSU dengan nominal BLT gaji Rp1 juta yang segera cair April 2022, menyasar 8,8 juta pekerja
yang memenuhi sejumlah syarat.Untuk itu, bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta yang telah
memenuhi syarat dapat BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta dari program BSU yang segera cair April 2022
tapi tak mendapatkan, bisa segera lapor ke pengaduan resmi kemnaker.Adapun syarat agar dapat BLT
Subsidi Gaji senilai Rp1 juta dari program BSU yang segera cair April 2022 jika merujuk dari penyaluran
2021 lalu, yakni sebagai berikut.1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.2.
Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021.
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Neutral

Summary BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 sudah cair? Namun, sampai saat ini pencairan BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 belum juga cair kepada penerima. Program Bantuan Subsidi Upah
(BSU) BPJS Ketenegakerjaan 2022 diketahui akan cair pada bulan April ini. Bantuan Subsidi
Upah (BSU) 2022 merupakan bantuan yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker).

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 sudah cair? Segera cek status penerima melalui artikel ini.Program
Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenegakerjaan 2022 diketahui akan cair pada bulan April ini.Namun,
sampai saat ini pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 belum juga cair kepada penerima. Hal tersebut
membuat para pekerja terus menanyakan kapan pencairan akan dilakukan.: Link Nonton dan Download
Drakor Pachinko Episode 7 Sub Indo, Apa Telegram?Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 merupakan
bantuan yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).BLT (BSU) Rp 1 juta secara online
yang diharapkan dapat meringankan beban para pekerja di masa pandemi Covid-19 ini.BSU 2022 akan
diberikan kepada kategori tertenu dengan total 8,8 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per
bulan.: McDonalds Beri Kode Launching Produk Lama, Benarkah BTS Meal Kembali?Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan, BLT Subsidi Gaji 2022 kembali disalurkan kepada pekerja
dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Penyaluran dilakukan melalui 4 bank BUMN.

235

Title

Inilah Tanda jika BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta dari BSU BPJS
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Neutral

Summary Adapun tanda apabila BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta dari BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
sudah masuk ke rekening berdasarkan penyaluran tahun 2021 lalu, yakni sebagai berikut.
Artikel ini akan mengulas mengenai tanda apabila BLT Subsidi Gaji Rp1 juta dari program BSU
BPJS Ketenagakerjaan sudah masuk ke rekening penerima. Pemerintah melalui Kemnaker
kembali melanjutkan penyaluran program BSU BPJS Ketenagakerjaan dengan nominal BLT
Subsidi Gaji senilai Rp1 juta. BLT Subsidi Gaji Rp1 juta dari program BSU BPJS
Ketenagakerjaan direncanakan bakal cair pada April 2022.

Artikel ini akan mengulas mengenai tanda apabila BLT Subsidi Gaji Rp1 juta dari program BSU BPJS
Ketenagakerjaan sudah masuk ke rekening penerima.Pemerintah melalui Kemnaker kembali
melanjutkan penyaluran program BSU BPJS Ketenagakerjaan dengan nominal BLT Subsidi Gaji senilai Rp1
juta.BLT Subsidi Gaji Rp1 juta dari program BSU BPJS Ketenagakerjaan direncanakan bakal cair pada April
2022.Apabila BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta sudah cair, maka penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan bakal
dapat tanda bahwa bantuan sudah masuk ke rekening.Untuk diketahui, BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta
dari BSU BPJS Ketenagakerjaan ini nantinya akan ditransfer ke rekening masing-masing.Adapun tanda
apabila BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta dari BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 sudah masuk ke rekening
berdasarkan penyaluran tahun 2021 lalu, yakni sebagai berikut.1. Tersalurkan ke rekening Anda
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Negative

Summary "Buruh yang sedang dalam proses penyelesaian PHK tetapi belum ada penetapan dari
Pengadilan Hubungan Industrial, THR beserta upahnya harus tetap dibayarkan," tegas Riden
Hatam Aziz. "Misalnya buruh GS Battery di Semarang yang di PHK sejak tahun lalu dan saat
ini masih dalam proses penyelesaian, maka perusahaan tetap berkewajiban untuk
membayar hak buruh yang biasa diterima, seperti upah dan THR," jelasnya. Termasuk
membayar THR kepada buruh yang dalam proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja
(PHK). Riden juga meminta agar Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan
untuk melakukan pengawasan yang optimal dan menindak tegas perusahaan yang
melanggar ketentuan THR.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengingatkan kepada
perusahaan, bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) selambat-lambatnya adalah H-7 hari
raya.Termasuk membayar THR kepada buruh yang dalam proses penyelesaian pemutusan hubungan
kerja (PHK)."Sesuai kalender, hari raya jatuh pada tanggal 2 Mei 2022. Dengan demikian, selambatlambatnya pada hari Senin tanggal 25 April, perusahaan harus sudah membayarkan THR kepada
buruhnya," ujar Riden Hatam Aziz, dalam keterangannya, Jumat (22/4/2022).Riden menghimbau, jika
memang sudah ada, tidak perlu menunggu hari Senin untuk membayarkan THR.Menurutnya, sesuai
dengan ketentuan yang ada, dan kembali ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan,
perusahaan harus membayar THR secara penuh dan tepat waktu, yakni selambat-lambatnya H-7 sebelum
lebaran"Hari ini pun perusahaan bisa mencairkan THR buruh. Lebih cepat lebih baik," lanjutnya.Adapun
besaran THR sekurang-kurangnya adalah 1 bulan upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja minimal 1
tahun.Sedangkan jika masa kerja kurang dari 1 tahun, maka nilai THR yang diberikan bersifat
proporsional.Riden mengatakan, pemberian THR juga harus diberikan kepada buruh yang di PHK H-30
sebelum hari raya.Termasuk, buruh yang sedang dalam proses penyelesaian PHK, meski prosesnya sudah
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berlangsung lebih dari H-30."Buruh yang sedang dalam proses penyelesaian PHK tetapi belum ada
penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, THR beserta upahnya harus tetap dibayarkan," tegas
Riden Hatam Aziz."Misalnya buruh GS Battery di Semarang yang di PHK sejak tahun lalu dan saat ini masih
dalam proses penyelesaian, maka perusahaan tetap berkewajiban untuk membayar hak buruh yang biasa
diterima, seperti upah dan THR," jelasnya.Menurutnya, hal ini turut mengacu pada ketentuan undangundang Ketenagakerjaan.Undang-undang Ketenegakerjaan menyatakan selama proses penyelesaian
PHK masih berlangsung dan belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial, maka perusahaan berkewajiban untuk tetap membayar hak-hak yang biasa diterima
buruh.Riden juga meminta agar Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk
melakukan pengawasan yang optimal dan menindak tegas perusahaan yang melanggar ketentuan
THR."Hal ini bertujuan untuk memastikan agar H-7 nanti semua buruh di Indonesia sudah mendapatkan
THR," pungkasnya.
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Summary "Buruh yang sedang dalam proses penyelesaian PHK tetapi belum ada penetapan dari
Pengadilan Hubungan Industrial, THR beserta upahnya harus tetap dibayarkan. Pemberian
THR, kata Riden, juga harus diberikan kepada buruh yang di PHK H-30 sebelum hari raya.
Misalnya buruh GS Battery di Semarang yang di PHK sejak tahun lalu dan saat ini masih dalam
proses penyelesaian, maka perusahaan tetap berkewajiban untuk membayar hak buruh
yang biasa diterima, seperti upah dan THR," jelasnya. Presiden Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengingatkan kepada perusahaan, bahwa
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) selambat-lambatnya adalah H-7 hari raya.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengingatkan kepada
perusahaan, bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) selambat-lambatnya adalah H-7 hari
raya."Sesuai kalender, hari raya jatuh pada tanggal 2 Mei 2022. Dengan demikian, selambat-lambatnya
pada hari Senin tanggal 25 April, perusahaan harus sudah membayarkan THR kepada buruhnya," ujar
Riden Hatam Aziz, Jumat,(22/4/2022).Riden menghimbau, jika memang sudah ada, tidak perlu menunggu
hari Senin untuk membayarkan THR. Hari ini pun perusahaan bisa mencairkan THR buruh. Lebih cepat
lebih baik."Sesuai dengan ketentuan yang ada, dan kembali ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan, perusahaan harus membayar THR secara penuh dan tepat waktu, yakni selambatlambatnya H-7 sebelum lebaran" lanjutnya.Adapun besaran THR sekurang-kurangnya adalah 1 bulan
upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Sedangkan jika masa kerja kurang dari 1
tahun, maka nilai THR yang diberikan bersifat proporsional.Pemberian THR, kata Riden, juga harus
diberikan kepada buruh yang di PHK H-30 sebelum hari raya. Termasuk, buruh yang sedang dalam proses
penyelesaian PHK, meski prosesnya sudah berlangsung lebih dari H-30."Buruh yang sedang dalam proses
penyelesaian PHK tetapi belum ada penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, THR beserta
upahnya harus tetap dibayarkan. Misalnya buruh GS Battery di Semarang yang di PHK sejak tahun lalu
dan saat ini masih dalam proses penyelesaian, maka perusahaan tetap berkewajiban untuk membayar
hak buruh yang biasa diterima, seperti upah dan THR," jelasnya.Hal ini mengacu pada ketentuan UU
Ketenagakerjaan. Bahwa selama proses penyelesaian PHK masih berlangsung dan belum ada penetapan
dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka perusahaan berkewajiban untuk tetap
membayar hak-hak yang biasa diterima buruh.Riden juga meminta agar Pemerintah dalam hal ini
Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan yang optimal dan menindak tegas
perusahaan yang melanggar ketentuan THR."Hal ini bertujuan untuk memastikan agar H-7 nanti semua
buruh di Indonesia sudah mendapatkan THR," pungkasnya.
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Neutral

Summary "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh
pengusaha seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 (THR dibayar secara penuh)," ucap
Menaker di Jakarta, dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis 14 April 2022. Menaker
menyatakan, keyakinannya tersebut mengingat kondisi perekonomian saat ini yang sudah
jauh lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR dua tahun sebelumnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyakini para pengusaha akan membayar Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan tahun 2022 secara penuh kepada pekerja/buruh."Saya memiliki keyakinan penuh
bahwa pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh pengusaha seperti sebelum adanya pandemi Covid19 (THR dibayar secara penuh)," ucap Menaker di Jakarta, dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis 14 April
2022.Menaker menyatakan, keyakinannya tersebut mengingat kondisi perekonomian saat ini yang sudah
jauh lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR dua tahun sebelumnya."Hal tersebut dapat dilihat
dari kemampuan kita, keberhasilan kita mengendalikan penyebaran Covid-19 dan cakupan vaksinasi yang
tinggi sampai booster. Ini berdampak positif terhadap normalisasi aktivitas masyarakat,"
ucapnya.Normalisasi aktivitas masyarakat tersebut ditandai dengan meningkatnya aktivitas
pekerja/buruh yang bekerja secara offline pada aktivitas usaha, baik sektor formal maupun informal;
pulihnya kegiatan belajar mengajar; dan kelonggaran aktivitas masyarakat yang bepergian ke luar kota
atau ke luar negeri."Selain itu, pelaksanaan rangkaian kegiatan skala nasional dan internasional; serta
meningkatnya wisatawan mancanegara," ucapnya.Lebih lanjut ia mengemukakan, akselerasi pemulihan
ekonomi tahun 2022 juga telah mendorong perbaikan pada indikator sektor riil di awal tahun ini yang
ditandai dengan Indeks Keyakinan Konsumen di level optimis 113,10 pada Februari 2022 dan Purchasing
Managers' Index (PMI) Manufaktur di level ekspansif 51,2 per Februari 2022."Ini indikasi yang bagi kami,
kami menyakini (THR dibayar penuh) dan pada akhirnya mendorong kepada perusahaan agar dapat
membayar THR Kegamaaan sesuai dengan Surat Edaran yang telah saya terbitkan," tuturnya.Diketahui,
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Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi Aplikasi Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal pelaksanaan pembayaran THR 2022 dari pengusaha
kepada pekerja/buruh melalui https://poskothr.kemnaker.go.id.Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker,
Haiyani Rumondang mengatakan, layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini dibuat untuk
mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran THR
keagamaan Tahun 2022 yang dapat dilakukan secara mandiri, individu dan terjamin privacy para
pengadu."Sesuai SE Menaker M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi hak pekerja, karena
itu dalam pelaksanaannya perlu dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota
seluruh Indonesia," ujar Haiyani Rumondang secara virtual, kepada para Kadisnaker atau Kabid
Ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota, Rabu 13 April 2022.Haiyani mengatakan, secara teknis THR
Keagamaan yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja tahun 2022 ini sangat berbeda dibandingkan
dengan pemberian THR tahun 2020 dan 2021. Kebijakan pemberian THR 2022 dikembalikan pada
pemberian THR pada tahun-tahun sebelumnya."Tentu ada dinamika nanti ya. Selain tugas bapak/ibu
untuk mengawal pemberian THR, dinamikanya nanti yakni merespons melalui Posko, melaksanakan
pengaduan dan bagaimana cara menerapkan aturan tersebut," ujarnya.
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Summary Ombudsman RI Kepri ikut mengawasi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja di
Kota Batam dan wilayah lain di Provinsi Kepri. Untuk itu, Ombudsman merekomendasikan
agar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) yang ada di Kepri termasuk kabupaten/kota untuk
membuka posko pengaduan terkait THR tersebut.

Ombudsman RI Kepri ikut mengawasi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja di Kota Batam
dan wilayah lain di Provinsi Kepri.Untuk itu, Ombudsman merekomendasikan agar Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) yang ada di Kepri termasuk kabupaten/kota untuk membuka posko
pengaduan terkait THR tersebut.Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari
mengatakan, sesuai peraturan yang berlaku baik undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan
pemerintah No 36 tahun 2021 juncto Permenaker No 6 tahun 2016 para pekerja berhak mendapatkan
THR dari tempatnya bekerja, baik itu lembaga formal dan non-formal termasuk UMKM."Setiap
perusahaan atau pelaku usaha wajib memberikan THR kepada seluruh pekerja atau buruhnya termasuk
pekerja dengan perjanjian kerja harian lepas yang telah bekerja minimal 1 bulan," kata Lagat, Jumat
(22/4/2022).Ia menyebutkan, untuk yang bekerja lebih dari setahun jumlah THR adalah minimal 1 bulan.
Sedangkan yang belum genap setahun pembaginya 12 bulan.Lanjut Lagat, THR harus diberikan paling
lambat 7 hari atau seminggu sebelum lebaran dan jika korporasi atau pelaku usaha tidak sanggup
membayar THR karyawannya, maka harus melaporkan di Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota
setempat."Kami berharap agar Disnaker di Kepri melakukan pengawasan yang melekat agar setiap
pekerja dan buruh mendapatkan THR. Untuk memonitor hal tersebut Disnaker harus membuka Posko
Pengaduan THR," ujarnya.Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor : M/1/Hk.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan tahun 2022. Di mana dalam edaran tersebut tertera bahwa Disnaker membuka Pos Komando
Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan
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Hari Raya Tahun 2022."Posko ini berguna memberikan layanan konsultasi dan pengaduan atau keluhan
menyangkut THR. Posko harus menyediakan akses komunikasi yang mudah bagi masyarakat untuk
konsultasi atau mengadu berupa Telepon Call Center yang berfungsi 1 x 24 Jam, email dan media sosial,"
ungkapnya.Lagat juga menyebutkan bahwa Posko tersebut harus pro aktif merespon setiap pengaduan
dan menyelesaikannya dalam batas waktu yang patut. Namun apabila ada masyarakat yang tidak merasa
puas atas pelayanan Disnaker dapat membuat laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Kepri."Buat laporan
ke Ombudsman, dapat menguhubungi kami melalui nomor Whatsapp 08119813737," tutupnya.
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Neutral

Summary Pekerja dengan kriteria ini bisa mendapat BSU 2022 Rp1 juta, segera cek status Anda melalui
situs kemnaker.go.id. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker berencana
menggulirkan kembali Bantuan Subsidi Upah atau BSU bagi pekerja di tahun 2022 dalam
waktu dekat. Merujuk dari penyaluran BSU 2021 lalu, terdapat sejumlah kriteria pekerja
yang dapat BSU senilai Rp1 juta yang bakal cair dalam waktu dekat di antaranya yakni Warga
Negara Indonesia atau WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.

Pekerja dengan kriteria ini bisa mendapat BSU 2022 Rp1 juta, segera cek status Anda melalui situs
kemnaker.go.idKementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker berencana menggulirkan kembali Bantuan
Subsidi Upah atau BSU bagi pekerja di tahun 2022 dalam waktu dekat.Merujuk dari penyaluran BSU 2021
lalu, terdapat sejumlah kriteria pekerja yang dapat BSU senilai Rp1 juta yang bakal cair dalam waktu dekat
di antaranya yakni Warga Negara Indonesia atau WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.Selain itu,
pekerja yang berkesempatan mendapat BSU senilai Rp1 juta juga harus terdata sebagai peserta aktif
program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.Kriteria ketiga pekerja calon penerima
BSU senilai Rp1 juta harus mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta.Di samping itu,
pekerja atau buruh yang dapat BSU 2022 juga harus bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi
atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak
sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
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Neutral

Summary Untuk memastikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja di Kota Randang,
Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Payakumbuh lakukan monitoring pada
perusahaan atau badan usaha, Kamis (21/4). "Kami dari Disnakerin bentuk tim untuk
melakukan monitoring dengan turun langsung ke perusahaan yang ada di kota
Payakumbuh," kata Kepala Dinas Yunida Fatwa didampingi Sekdis Usfa Haryanti, Kabid Naker
Gesmalindra, beserta jajaran bidang tenaga kerja kepada media.

Untuk memastikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja di Kota Randang, Dinas Tenaga
Kerja Dan Perindustrian Kota Payakumbuh lakukan monitoring pada perusahaan atau badan usaha,
Kamis (21/4).Kegiatan ini merupakan amanat undang-undang sesuai dengan Permenaker Nomor 06
Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan dan Surat Edaran Menaker Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun
2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan."Kami dari Disnakerin bentuk tim untuk melakukan monitoring
dengan turun langsung ke perusahaan yang ada di kota Payakumbuh," kata Kepala Dinas Yunida Fatwa
didampingi Sekdis Usfa Haryanti, Kabid Naker Gesmalindra, beserta jajaran bidang tenaga kerja kepada
media.Yunida Fatwa menyampaikan selaku instansi terkait, pihaknya perlu memastikan apakah semua
perusahaan yang menggunakan tenaga kerja telah melaksanakan/membayarkan kewajibannya (THR)
kepada seluruh karyawan."Jika masih ada perusahaan yang belum membayarkan THR kepada
pegawainya karena belum mengetahui dan mengerti tentang adanya permenaker dan surat edaran
tahun 2022, silahkan tim lakukan pembinaan dan juga sampaikan dengan jelas bahwa pembayaran
tunjangan hari raya keagamaan tersebut adalah wajib sebagai hak pekerja," kata Yunida.Juga tambahnya,
sesuai Permenaker 06 Tahun 2016 dan dipertegas dengan Surat Edaran tahun 2022 jelas sekali
menerangkan serta menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib mengikutinya, apabila tidak tentu ada
sangsi yang akan di berikan oleh Dinas terkait."Atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh kami
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menghimbau kepada seluruh perusahaan yang berada di Kota Payakumbuh agar dapat memahami serta
menaati aturan tersebut dan bagi pengusaha/pekerja kalau butuh nformasi lebih jelasnya silahkan
datang ke Kantor Disnakerin Kota Payakumbuh yang beralamat di kawasan Padang Kaduduak, Jalan Puti
Elok Kelurahan Tigo Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh Utara. Tepatnya di samping Lapangan Olah Raga
Payakumbuh Bugar, temui Aldi Safdiarton SH," tutup Yunida Fatwa.Pada saat hari pertama pelaksanaan
kegiatan monitoring hampir semua perusahaan yang didatangi telah membayarkan tunjangan hari raya
(THR), namun hanya 2 yang belum dikarenakan masih menunggu konfirmasi dari perusahaan induk yang
berada di luar daerah (Jakarta).Dari keterangan Sekdis Usfa Haryanti selaku koordinator tim mengatakan
dirinya bersama tim akan terus melakukan pemantauan ke lapangan dan apabila ditemukan perusahaan
yang tidak kooperatif, dinas akan melaporkan ke bagian yang berwenang dalam penegakan aturan
tukasnya."Rencananya tim akan terus lakukan monitoring sampai batas waktu sesuai aturan yang
tertuang dalam surat edaran menaker ucap," Koordinator lapangan Tim Sekdis Usfa yang didampingi
Kabid Gesmalindra dan Anton.
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Negative

Summary "Buruh yang sedang dalam proses penyelesaian PHK tetapi belum ada penetapan dari
Pengadilan Hubungan Industrial, THR beserta upahnya harus tetap dibayarkan," tegasnya
melalui keterangan tertulis, Jumat (22/4/2022). Pemberian THR, kata Riden, juga harus
diberikan kepada buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada H-30 sebelum
Hari Raya Idul Fitri. Termasuk, buruh yang sedang dalam proses penyelesaian PHK, meski
prosesnya sudah berlangsung lebih dari H-30. Ia mencontohkan, buruh GS Battery di
Semarang, Jawa Tengah yang di PHK sejak tahun lalu, dan saat ini masih dalam proses
penyelesaian.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengingatkan kepada
perusahaan bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) selambat-lambatnya adalah H-7 hari
raya.Pemberian THR, kata Riden, juga harus diberikan kepada buruh yang terkena pemutusan hubungan
kerja (PHK) pada H-30 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Termasuk, buruh yang sedang dalam proses
penyelesaian PHK, meski prosesnya sudah berlangsung lebih dari H-30."Buruh yang sedang dalam proses
penyelesaian PHK tetapi belum ada penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, THR beserta
upahnya harus tetap dibayarkan," tegasnya melalui keterangan tertulis, Jumat (22/4/2022).Ia
mencontohkan, buruh GS Battery di Semarang, Jawa Tengah yang di PHK sejak tahun lalu, dan saat ini
masih dalam proses penyelesaian. Maka menurutnya, perusahaan tetap berkewajiban untuk membayar
hak buruh yang biasa diterima, seperti upah dan THR.Hal ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang
(UU) Ketenagakerjaan. Selama proses penyelesaian PHK masih berlangsung dan belum ada penetapan
dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka perusahaan berkewajiban untuk tetap
membayar hak-hak yang biasa diterima buruh.Adapun besaran THR sekurang-kurangnya adalah 1 bulan
upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Sedangkan jika masa kerja kurang dari 1
tahun, maka nilai THR yang diberikan bersifat proporsional.Riden juga meminta agar pemerintah dalam
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hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan yang optimal dan menindak tegas
perusahaan yang melanggar ketentuan THR."Hal ini bertujuan untuk memastikan agar H-7 nanti semua
buruh di Indonesia sudah mendapatkan THR," pungkasnya.Beberapa waktu lalu, Menaker Ida Fauziyah
telah menegaskan kepada seluruh pengusaha agar membayarkan THR Lebaran secara penuh, tanpa
dicicil kepada para pekerjanya. Mengingat kondisi perekonomian saat ini mulai pulih serta mendorong
konsumsi masyarakat.Dengan meningkatnya daya beli masyarakat terutama jelang Lebaran ini maka
akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news
setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya
klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih
dulu di ponsel.
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Negative

Summary "Perusahaan diharapkan membayar THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sebelumnya Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menerbitkan Surat
Edaran (SE) terkait pencairan tunjangan hari raya (THR) 2022. Menindaklanjuti hal tersebut,
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro, mulai membuka posko pengaduan
pekerja apabila hak tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan. Kabid Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Dinperinaker Bojonegoro, Slamet menjelaskan, jumlah perusahaan di
Bojonegoro tercatat 1.424.

Sebelumnya Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait
pencairan tunjangan hari raya (THR) 2022. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Bojonegoro, mulai membuka posko pengaduan pekerja apabila hak tersebut tidak dipenuhi oleh
perusahaan.Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinperinaker Bojonegoro, Slamet menjelaskan, jumlah
perusahaan di Bojonegoro tercatat 1.424. Rinciannya, perusahaan kecil 1.231, menengah 153 dan
perusahaan besar 40."Untuk mengantisipasi jika hak pekerja tidak dipenuhi perusahaan, kami membuka
posko pengaduan. Baik secara offline maupun online dengan mengisi Google Form," tegas
Slamet.Selanjutnya, untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR
sesuai regulasi Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) membentuk pos komando (Posko) satuan tugas
(Satgas)."Yaitu untuk pelayanan konsultasi dan penegakan hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022.
Dimana panduannya terintegrasi melalui website https://poskothr.kemnaker.qo.id. untuk online," jelas
Slamet.Slamet mengatakan, sesuai aturan Kemenaker THR wajib dibayarkan paling lambat 7 tujuh hari
sebelum hari raya. Hal tersebut sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR. Oleh sebab
itu, bagi perusahaan diimbau untuk membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo."Perusahaan
diharapkan membayar THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan diharapkan
adanya posko ini dapat membantu warga untuk mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan selama
bulan ramadan," pungkasnya.
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Summary Minimnya Kualitas Tenaga Kerja Indonesia. Indonesia memiliki berbagai kekayaan alam yang
melimpah. Di samping kekayaan alam, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang
melimpah. Hal ini terlihat dari kondisi bonus demografi yang sedang dialami Indonesia.

Indonesia memiliki berbagai kekayaan alam yang melimpah. Di samping kekayaan alam, Indonesia juga
memiliki 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.Namun, kekayaan alam dan sumber daya
manusia yang dimiliki 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.Minimnya 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 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 dimiliki.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
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pekerjaan yang baik. Jika memperhatikan kondisi ini, tak heran jika Indonesia masih akan terus menjadi
negara pengimpor barang jadi.Pendidikan harus merataMeningkatkan kualitas 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. Maraton pemerintah dalam memperbaiki kualitas tenaga
kerja lewat pendidikan menemui sebuah dilema. Di mana 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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Neutral

Summary Untuk memonitor hal tersebut Disnaker harus membuka Posko Pengaduan THR. 04/Iv/2022
Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi
Pekerja/Buruh Di Perusahaan, bahwa disnaker membuka Pos Komando Satuan Tugas (Posko
Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya
Tahun 2022. Posko ini berguna memberikan layanan konsultasi dan pengaduan atau keluhan
menyangkut THR. Posko harus menyediakan akses komunikasi yang mudah bagi masyarakat
untuk konsultasi atau mengadu berupa Telepon Call Center yang berfungsi 1 x 24 Jam, email
dan media sosial.

Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan atau tempatnya
bekerja, lembaga formal dan nor-formal termasuk jenis usaha UMKM.Hal ini sesuai ketentuan
perundang-undangan ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Setiap perusahaan atau pelaku usaha wajib
memberikan THR kepada seluruh pekerja/buruhnya/perjanjian kerja harian lepas yang telah bekerja
minimal 1 bulan. Jumlah THR adalah minimal 1 bulan gaji yang telah bekerja lebih setahun dan yang
belum genap setahun pembaginya 12 bulan.Tunjangan Hari Raya wajib diberikan paling lambat 7 hari
sebelum lebaran, apabila ada korporasi atau pelaku usaha tidak sanggup membayar THR karyawannya
maka harus melaporkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota setempat.Ombudmsan Perwakilan
Kepulauan Riau berharap agar Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Kepri melakukan pengawasan
yang melekat agar setiap pekerja dan buruh mendapatkan THR.Untuk memonitor hal tersebut Disnaker
harus membuka Posko Pengaduan THR. Hal ini senada dengan 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, bahwa disnaker membuka Pos Komando
Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan
Hari Raya Tahun 2022.Posko ini berguna memberikan layanan konsultasi dan pengaduan atau keluhan
menyangkut THR. Posko harus menyediakan akses komunikasi yang mudah bagi masyarakat untuk
konsultasi atau mengadu berupa Telepon Call Center yang berfungsi 1 x 24 Jam, email dan media
sosial.Posko harus pro aktif merespon setiap pengaduan dan menyelesaikannya dalam batas waktu yang
patut. Bagi masyarakat yang tidak merasa puas atas pelayanan Disnaker dapat membuat laporan ke
Ombudsman RI Perwakilan Kepri pada nomor Whatsapp 08119813737.
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Neutral

Summary Untuk itu, simak jadwal dan segera cek penerima BLT gaji Rp1 juta, cukup input data ke
kemnaker.go.id. Program Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 bagi pekerja dari pemerintah
dijadwalkan bakal cair dalam waktu dekat dengan nominal BLT gaji sejumlah Rp1 juta.
Merujuk penyaluran pada 2021 lalu, cara cek apakah dapat BSU 2022 dengan nominal BLT
Subsidi Gaji senilai Rp1 juta, bisa dilakukan melalui website resmi Kemnaker, yakni
kemnaker.go.id, cukup input data diri. Kendati direncanakan bakal cair dalam waktu dekat,
tetapi belum ada informasi lebih lanjut terkait kapan waktu pencairan BSU 2022 dengan
nominal BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta bagi pekerja. BSU 2022 bagi pekerja dengan nominal
BLT gaji Rp1 juta yang rencananya bakal cair dalam waktu dekat, menyasar penerima dengan
kuota 8,8 juta pekerja.

Banyak masyarakat bertanya apakah Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sudah cair. Untuk itu, simak
jadwal dan segera cek penerima BLT gaji Rp1 juta, cukup input data ke kemnaker.go.id.Program Bantuan
Subsidi Upah atau BSU 2022 bagi pekerja dari pemerintah dijadwalkan bakal cair dalam waktu dekat
dengan nominal BLT gaji sejumlah Rp1 juta.BSU 2022 bagi pekerja dengan nominal BLT gaji Rp1 juta yang
rencananya bakal cair dalam waktu dekat, menyasar penerima dengan kuota 8,8 juta pekerja.Merujuk
penyaluran pada 2021 lalu, cara cek apakah dapat BSU 2022 dengan nominal BLT Subsidi Gaji senilai Rp1
juta, bisa dilakukan melalui website resmi Kemnaker, yakni kemnaker.go.id, cukup input data diri.Sebagai
informasi, program BSU 2022 yang dikabarkan cair dalam waktu dekat, merupakan bantuan yang
diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.Kendati direncanakan bakal cair
dalam waktu dekat, tetapi belum ada informasi lebih lanjut terkait kapan waktu pencairan BSU 2022
dengan nominal BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta bagi pekerja.Pasalnya, menurut keterangan Menteri
Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, program BSU atau BLT subsidi gaji senilai
Rp1 juta ini masih dimatangkan.
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Negative

Summary "Suatu kebanggaan bagi kita semua MUFFEST hadir mengangkat isu yang mendunia dan ini
menunjukkan kita semua memahami bahwa berbagai persoalan lingkungan seperti sampah,
perubahan iklim, dan krisis energi, tidak akan tertangani jika kita bergerak sendiri-sendiri,
tanpa kolaborasi lintas sektor," kata Menteri Nadiem, seperti dikutip dalam rilis
Kemendikbudristek di Jakarta, Jumat (22/4/2022).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim,
mendukung Muslim Fashion Festival (MUFFEST ) 2022. Nadiem menilai isu lingkungan hidup yang
diangkat pada penyelenggaraan festival tahun ketujuh kali ini sangat kontekstual."Suatu kebanggaan bagi
kita semua MUFFEST hadir mengangkat isu yang mendunia dan ini menunjukkan kita semua memahami
bahwa berbagai persoalan lingkungan seperti sampah, perubahan iklim, dan krisis energi, tidak akan
tertangani jika kita bergerak sendiri-sendiri, tanpa kolaborasi lintas sektor," kata Menteri Nadiem, seperti
dikutip dalam rilis Kemendikbudristek di Jakarta, Jumat (22/4/2022).Menteri Nadiem dalam
sambutannya secara virtual pada pembukaan MUFFEST 2022, di Jakarta (21/4) menggarisbawahi
pentingnya pemanfaatan bahan fesyen yang ramah lingkungan dan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal
guna menjaga keberlangsungan industri fesyen khususnya di Indonesia."Saya sangat mengapresiasi
teman-teman di industri fesyen, khususnya yang hadir pada hari ini, atas upayanya mendorong
sustainable fashion guna memulihkan industri fesyen di Indonesia, sekaligus membangun jalan menuju
sustainable living. Sekarang adalah waktunya kita untuk maju ke panggung global sebagai pemimpin dari
gerakan ini melalui presidensi Indonesia di forum G20," lanjut Mendikbudristek.Sektor industri fesyen
mempunyai peran yang krusial dalam upaya mengatasi isu lingkungan dan mewujudkan kehidupan yang
lebih berkelanjutan. Gerakan slow fashion yang semakin sering terdengar dinilai mengedepankan
keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hidup yang lain. Untuk itu, Menteri Nadiem mendorong
upaya pemanfaatan bahan-bahan ramah lingkungan dalam menghasilkan karya fesyen."Saya yakin
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bahwa para pelaku industri fesyen di Indonesia mampu menjadi pemimpin gerakan sustainable fashion
di tingkat global dengan mewujudkan model produksi dan konsumsi pakaian yang ramah lingkungan,
dengan tetap memberikan kemerdekaan untuk kreativitas dan inovasi," kata Mendikbudristek
optimistis."Saya mengajak semua pelaku industri fesyen di seluruh Indonesia untuk menggali kearifan
lokal Nusantara dalam mewujudkan sustainable fashion yang maju sebagai solusi untuk mengatasi isu
lingkungan hidup, serta mewujudkan masa depan yang jauh lebih baik, jauh lebih berkelanjutan,"
tambahnya.Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki,
menyampaikan apresiasi kepada MUFFEST yang dari tahun ke tahun disambut baik masyarakat. MUFFEST
menjadi ajang yang menghubungkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), desainer, sektor
pendidikan, dan asosiasi bisnis. "Ini harus terus ditingkatkan," tegasnya.Menteri Teten juga
menyampaikan bahwa Pemerintah menetapkan industri halal sebagai salah satu keunggulan ekonomi
Indonesia. Konsumsi busana muslim di tanah air mencapai 2 miliar USD dengan pertumbuhan 12,2 persen
per tahun di atas angka pertumbuhan nasional. "Ini potensi ekonomi yang jangan dianggap enteng,"
tekannya."Semoga MUFFEST tahun depan penyelenggaraannya semakin sukses dengan dukungan
pemerintah dan asosiasi bisnis," harap Menteri Teten yang optimistis tahun depan MUFFEST bisa masuk
ke dalam agenda tingkat dunia.MUFFEST diselenggarakan di Ritz Carlton Pasific Place Mall, Jakarta.
Melibatkan 300 desainer, festival ini mengangkat tema "Muslim Festival, Muslim Lifestyle".Kolaborasi
Kuatkan SDM VokasiDalam kesempatan yang sama dilaksanakan pula penandatanganan perjanjian kerja
sama oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Wikan Sakarinto dengan Ali Charisma selaku
National Chairman Of Indonesian Fashion Chamber (IFC). Kerja sama bertujuan untuk
mengoptimalisasikan kompetensi SDM vokasi di bidang fesyen.Dirjen Diksi menyatakan dukungannya
untuk memperkuat sinergi demi mewujudkan kiblat fesyen muslim di Indonesia. "Kami dari pendidikan
vokasi, siap membuat road map yang harmonis dan link and match. Kita siapkan Kurikulum Merdeka
sehingga tahun depan acara ini benar-benar naik level tingkat internasional," ujar Dirjen Wikan.Ali
Charisma menekankan bahwa industri fesyen Indonesia membutuhkan dukungan untuk bisa menjadikan
Indonesia kiblat fesyen muslim dunia. "Kami ingin berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga industri
fesyen muslim bisa maju. Masyarakat Indonesia perlu diedukasi untuk mengetahui perkembangan fesyen
sehingga ikut membeli produknya untuk menjadikan fesyen muslim di Indonesia tumbuh secara
berkesinambungan," tuturnya.Salah satu rangkaian MUFFEST 2022 adalah kampanye Sarung is My New
Style. Kemendikbudristek bekerja sama dengan Indonesian Fashion Chamber (IFC) menggelar "Sarung is
My New Style Challenge" yakni lomba membuat video kreasi mode fesyen sarung. Lomba dapat diikuti
oleh seluruh peserta didik vokasi dan informasi lebih lanjut dapat diakses melalui Instagram
@mitrasdudi.MUFFEST 2022 juga mengadakan kompetisi untuk menjaring talenta muda kreatif dan
inovatif yakni Modest Young Designer Competition (MYDC). Untuk tahun ini, peserta yang ikut adalah 1)
Dyah Ayu Wulansari, 2) Ray Anjas Maulana, 3) Taufik Hidayat, 4) Eugene Kharisma, 5) Bakas Studio, 6)
Beri Aku Waktu By Widi Asari. Selain itu, desainer yang juga berpartisipasi adalah 1) Deden Siswanto, 2)
Rosie Rahmadi, 3) Syukriah Rusydi, 4) Aldre, 5) Sulika, 6) Irmasari Joedawinata, dan 7) Opie Ovie.MUFFEST
2022 terselenggara berkat dukungan Kemendikbudristek, Kementerian Perdagangan (Kemendag),
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Bank Indonesia (BI), Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara
Barat, serta Balai Besar Pengembangan Vokasi dan Produktivitas Semarang.Sumber Foto:
Kemendikbudristek
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Negative

Summary JURNAL3.NET / SURABAYA- Menjelang Idul Fitri 2022, salah satu isu yang ramai dibahas
adalah soal Tunjangan Hari Raya (THR). Menurut data pada tahun 2021, jumlah angkatan
kerja di kota Surabaya tercatat ada 1.582.564 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 926. 818
dan perempuan sebanyak 655.746. Wakil Walikota (Wawali) Surabaya, Armuji menegaskan
bahwa, saat ini Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
membuka Posko Konsultasi dan Pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh
dan pekerja di kota Surabaya. THR diyakini juga akan menjadi sarana pendongkrak
perputaran ekonomi di kalangan masyarakat kota Surabaya.

JURNAL3.NET / SURABAYA - Menjelang Idul Fitri 2022, salah satu isu yang ramai dibahas adalah soal
Tunjangan Hari Raya (THR). Terkait hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan
Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022. SE ini mengatur tentang pelaksanaan pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di perusahaan yang ditujukan
kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.Melansir laman setkab.go.id, Kemenaker menjelaskan,
pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.Meneruskan edaran tersebut,
Gubernur Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat dengan Nomor 560/14232/012/2022 Tentang Hari
Raya Keagamaan tahun 2022.Menurut data pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja di kota Surabaya
tercatat ada 1.582.564 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 926. 818 dan perempuan sebanyak 655.746.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.427.668 orang sudah bekerja. Pekerja laki-laki 826. 823 dan perempuan
600. 845 orang.Wakil Walikota (Wawali) Surabaya, Armuji menegaskan bahwa, saat ini Pemerintah Kota
Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja membuka Posko Konsultasi dan Pengaduan
terkait Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh dan pekerja di kota Surabaya."Kalau melihat ketentuanya
sudah jelas, bahwa THR bagi karyawan dan budhh wajib dibayarkan paling lambat H-7 lebaran, kita kawal
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bersama, agar apa yang menjadi hak-hak pekerja dapat terpenuhi," tegas Cak Ji, sapaan akrabnya. Kamis,
(21/4/2022).Dirinya juga meyakini, pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya
untuk memenuhi hak, kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya. THR
diyakini juga akan menjadi sarana pendongkrak perputaran ekonomi di kalangan masyarakat kota
Surabaya."Pemerintah Kota melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sudah menyiapkan hotline
konsultasi dan pengaduan, saluran itu bisa digunakan apabila ada THR yang tidak sesuai ketentuan,"
beber Armuji dalam rilis terima media jurnal3.net, Jumat (22/4/2022) hari ini.Ia menyampaikan bahwa,
partisipasi dan andil pekerja maupun buruh sangat besar dalam menjaga pergerakan ekonomi saat
pandemi hingga melandainya angka infeksi Covid-19 . Sehingga pertumbuhan ekonomi yang mulai
tampak menggeliat perlu diimbangi dengan perhatian serta keberpihakan terhadap hak-hak
pekerja."Saya yakin pengusaha dan perusahaan di kota Surabaya memiliki kesadaran terhadap
pemenuhan hak-hak pekerja," tukasnya.Berikut nomor hotline pengaduan dan konsultasi Posko THR
Disperinaker Kota Surabaya 031 - 5997666 ext 105 atau dapat mengisi form pengaduan di tautan
https://intip.in/pengaduanthr2022. *Syaiful Hidayat

257

Title

Pemkot Bontang Buka Posko Pengaduan THR hingga H+7
Lebaran

Author

_noname

Media

Bontangpost.id

Reporter

Date

22 April 2022

Tone

Link

http://bontangpost.id/pemkot-bontang-buka-posko-pengaduan-thr-hingga-h7-lebaran

Negative

Summary Dikatakan Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Disnaker Bontang Andi Kurniawan posko
tersebut akan dibuka hingga H 7 lebaran. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota
Bontang nomor 188.45/209/DISNAKER/2022 Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) telah membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR)
bagi para pekerja dan buruh sejak 19 April lalu. Meski begitu, hingga saat ini pihaknya belum
menerima aduan terkait pekerja yang belum mendapatkan THR. "Umumnya THR itu harus
terbayarkan maksimal sepekan sebelum lebaran.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bontang nomor 188.45/209/DISNAKER/2022 Pemerintah
Kota Bontang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) telah membuka posko pengaduan Tunjangan
Hari Raya (THR) bagi para pekerja dan buruh sejak 19 April lalu.Dikatakan Kepala Bidang Hubungan
Industrial (HI) Disnaker Bontang Andi Kurniawan posko tersebut akan dibuka hingga H 7 lebaran.Meski
begitu, hingga saat ini pihaknya belum menerima aduan terkait pekerja yang belum mendapatkan
THR."Umumnya THR itu harus terbayarkan maksimal sepekan sebelum lebaran. Untuk saat ini belum ada
yang mengadu," ujar Andi, Jumat (22/4/2022).Kata dia, bagi pekerja yang ingin melakukan pengaduan
THR bisa menggunakan dua cara. Pertama, menggunakan link aduan yang disediakan Kemnaker yakni
https://poskothr.kemnaker.go.idCara kedua yakni mendatangi posko aduan di lantai dua gedung
Disnaker Bontang, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru."Kami membuka layanan setiap hari kerja.
Yakni pukul 08.00 hingga 15.00," sebutnya.Tak hanya membuka posko pengaduan, pihaknya juga akan
melakukan monitoring ke sejumlah perusahaan. Langkah tersebut guna memastikan tidak ada
perusahaan yang melanggar."Kami sudah berikan surat edaran ke tiap perusahaan. Sejauh ini yang
melapor telah melakukan pembayaran THR baru dua perusahaan," tandasnya.
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Summary Bagi para pekerja yang merasa tidak mendapat hak tunjangan hari raya (THR) bisa mengadu
ke Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian (Disnakertrans) Banyuwangi.
Saat ini, Disnakertrans Banyuwangi telah membuka posko pengaduan perkara THR. Kasi
Pengembangan Hubungan Industrial Disnakertrans Banyuwangi, Muhammad Rusdi,
mengatakan, posko pengaduan THR bagi pekerja di Banyuwangi ini telah di dibuka sejak
Senin, 18 April 2022 lalu. Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Siapkan 48 Kapal Angkutan
Lebaran Pemuda di Banyuwangi Bobol Laci Kafe Demi Beli Baju dan Celana Hari Kartini, Siswi
SD di Banyuwangi Diajari Rawat Organ Vital.

Bagi para pekerja yang merasa tidak mendapat hak tunjangan hari raya (THR) bisa mengadu ke Kantor
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian (Disnakertrans) Banyuwangi. Saat ini, Disnakertrans
Banyuwangi telah membuka posko pengaduan perkara THR.Kasi Pengembangan Hubungan Industrial
Disnakertrans Banyuwangi, Muhammad Rusdi, mengatakan, posko pengaduan THR bagi pekerja di
Banyuwangi ini telah di dibuka sejak Senin, 18 April 2022 lalu. "Ini merupakan instruksi dari pusat yang
selalu diadakan setiap tahunnya," jelasnya, Jumat, 22 April 2022.AdvertisementDia menjelaskan, tujuan
dibentuknya Posko Pengaduan ini untuk mengawal para pekerja agar tetap mendapatkan haknya berupa
THR. Dia menegaskan, perusahaan pemberi kerja wajib memberikan THR kepada pekerjanya. "Paling
lambat THR itu dibayarkan 7 hari sebelum hari raya," tegasnya.Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Siapkan
48 Kapal Angkutan Lebaran Pemuda di Banyuwangi Bobol Laci Kafe Demi Beli Baju dan Celana Hari Kartini,
Siswi SD di Banyuwangi Diajari Rawat Organ VitalTHR merupakan kewajiban perusahaan kepada pekerja
atau menjelang hari raya keagamaan di Indonesia. Nominalnya, kata Dia, diberikan sesuai Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021.AdvertisementBagi perusahaan yang tidak memberikan
THR maka akan dijatuhi sanksi. Sanksi yang diberikan bisa sampai pencabutan izin perusahaan. Bahkan
jika waktu pemberian THR tidak sesuai ketentuan maka perusahaan bisa kena denda."Misal perusahaan
telat memberikan THR. Setiap harinya akan dikenai denda 5 persen dari total keseluruhan nominal THR.
Ada teguran secara tertulis bila memungkinkan izin akan dicabut," tegasnya.Dijelaskannya, hingga saat
ini, belum ada pengaduan yang masuk ke Posko Pengaduan THR Disnakertrans Banyuwangi. Dia berharap
ini menjadi sinyal baik yang menandakan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi hak setiap karyawan.
Di Banyuwangi total ada 81 ribu pekerja. "Sampai saat ini masih belum ada aduan," pungkasnya.
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Summary Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru meminta perusahaan agar segera membayar
tunjangan hari kerja (THR) karyawannya. Menurut Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Abdul
Jamal, perusahaan swasta sudah tidak boleh lagi menyicil atau menunda THR karyawan. Jika
ternyata ada karyawan yang mengaku belum menerima THRnya hingga batas waktu
tersebut, dapat melaporkan melalui posko pengaduan di Kantor Disnaker Kota Pekanbaru
yang dibuka hingga hari raya. "Kalau tahun lalu, pemberian THR ini-kan boleh ditunda atau
dicicil.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru meminta perusahaan agar segera membayar tunjangan
hari kerja (THR) karyawannya. Menurut Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, perusahaan
swasta sudah tidak boleh lagi menyicil atau menunda THR karyawan."Kalau tahun lalu, pemberian THR
ini-kan boleh ditunda atau dicicil. Tahun ini tidak boleh lagi, karena ekonomi sudah berjalan" Jumat
(22/4/2022).Ia menjelaskan, berdasarkan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dan surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan serta surat edaran Gubernur Riau, THR paling lambat
sudah dibayarkan pada H-7 lebaran.Jika ternyata ada karyawan yang mengaku belum menerima THRnya
hingga batas waktu tersebut, dapat melaporkan melalui posko pengaduan di Kantor Disnaker Kota
Pekanbaru yang dibuka hingga hari raya."Satu bulan (kerja, red) sudah dapat itu (THR, red). Kalau satu
bulan, berarti kan masa kerjanya dibagi 12, dikali 1 bulan gaji. Begitu cara hitungnya. Tapi kalau sudah
bekerja satu tahun, berarti THR nya satu bulan upah," pungkasnya.
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Positive

Summary Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan meminta seluruh
perusahaan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk melaksanakan pembayaran tunjangan
hari raya (THR) kepada karyawannya paling lambat H-7. "THR paling lambat H-7 harus sudah
diberikan kepada pekerja, makanya saya minta Disnaker untuk mengingatkan hal itu kepada
semua perusahaan yang ada di KBB," katanya, Jumat 22 April 2022.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan meminta seluruh perusahaan di
Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk melaksanakan pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada
karyawannya paling lambat H-7.Selain itu, Hengky pun menegaskan agar pembayaran THR tersebut tidak
dicicil, namun harus sekaligus sesuai dengan intruksi dari Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker).Seperti diketahui, pemerintah pusat sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Bahwa THR tahun ini tidak diboleh
dicicil."THR paling lambat H-7 harus sudah diberikan kepada pekerja, makanya saya minta Disnaker untuk
mengingatkan hal itu kepada semua perusahaan yang ada di KBB," katanya, Jumat 22 April 2022.Ia
menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum menerima informasi adanya perusahaan yang keberatan untuk
melaksanakan kewajiban tersebut lantaran kesulitan keuangan atau pailit."Kalaupun ada harus jauh-jauh
hari disampaikan ke Disnaker dan didukung oleh data-data yang kuat," jelasnya.Dengan begitu, terang
dia, bisa saja ada kompensasi atau keringanan dalam pembayaran THR-nya. Kendati demikian, apabila
perusahaan tersebut sehat, masih terus berproduksi, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak
membayarkan THR kepada karyawan secara full dan tepat waktu.
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Neutral

Summary Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menyampaikan terkait informasi
BSU BPJS Ketenagakerjaan, yang mana Bantuan Subsidi Upah atau BSU tersebut bertujuan
untuk melindungi serta mempertahankan kemampuan perekonomian pekerja/buruh, juga
diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan
ekonomi.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menyampaikan terkait informasi BSU BPJS
Ketenagakerjaan, yang mana Bantuan Subsidi Upah atau BSU tersebut bertujuan untuk melindungi serta
mempertahankan kemampuan perekonomian pekerja/buruh, juga diharapkan mampu meningkatkan
daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.Kasus kematian pandemi Covid-19 di
Indonesia ternyata telah mengalami penurunan secara signifikan, meski begitu, Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah menyampaikan bahwa dampak ekonomi sebelum ataupun setelah pandemi masih terasa.
Oleh sebab itu, diharapkan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini dapat melindungi serta
mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja/buruh. Lantas, BSU BPJS Ketenagakerjaan cair sebelum
atau setelah lebaran? Informasi terkait BSU BPJS Ketenagakerjaan cair sebelum atau setelah lebaran akan
cair pada bulan April 2022 sebelum lebaran. Presiden Jokowi telah menginstruksikan bahwa penyaluran
BSU 2022 akan dilakukan sebelum lebaran.
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Summary Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengatakan bahwa dalam dua minggu tersebut
THR harus dibayar. Sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bahwa pembukaan posko aduan THR
ini selama dua minggu sebelum hari raya Idul Fitri dan tutup pada tanggal 29 April 2022.
Posko aduan tersebut dibuka untuk melayani para pekerja yang memiliki perselisihan terkait
nominal THR ataupun waktu pemberian THR. "Posko aduan itu masih ada, apalagi kemarin
kan juga kementrian tenaga kerja menyampaikan H- dua minggu harus sudah dibayar untuk
THR," katanya pada wartawan Detakbanten.com, Kamis (21/4/2022).

Sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan
Tahun 2022 bahwa pembukaan posko aduan THR ini selama dua minggu sebelum hari raya Idul Fitri dan
tutup pada tanggal 29 April 2022.Posko aduan tersebut dibuka untuk melayani para pekerja yang
memiliki perselisihan terkait nominal THR ataupun waktu pemberian THR.Wakil Walikota Tangsel, Pilar
Saga Ichsan mengatakan bahwa dalam dua minggu tersebut THR harus dibayar."Posko aduan itu masih
ada, apalagi kemarin kan juga kementrian tenaga kerja menyampaikan H- dua minggu harus sudah
dibayar untuk THR," katanya pada wartawan Detakbanten.com, Kamis (21/4/2022).Jadi, dalam hal
tersebut jika ada yang memerlukan bantuan Disnaker terkait pemberian ataupun nominal THR akan di
mediasi melalui Disnaker dengan perusahaan-perusahaan terkait."Jadi nanti kita perpanjang tanganya
melalui dinas tenaga kerja, melalui mediasi dengan perusahan-perusahaan." tandasnya.
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Summary Kamar dagang dan industri (Kadin) Surabaya mengirimkan surat imbauan kepada pelaku
industri dan perdagangan di Surabaya, untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ketua Kadin Surabaya, M Ali Affandi,
mengatakan, pembayaran THR itu sebagai bagian ketaatan pada aturan pemerintah, dan
diharapkan bisa semakin mempererat suasana kekeluargaan di lingkungan perusahaan yang
bisa berujung pada peningkatan produktivitas pekerja. Kadin Surabaya, kata Andi, juga akan
membuka Posko Konsultasi THR untuk memediasi permasalahan yang timbul dalam
pembayaran THR. Misalnya ingin konsultasi soal detail aturan, soal mekanisme dan
sebagainya, monggo bisa memanfaatkan Posko THR Kadin Surabaya," ujanya.

Kamar dagang dan industri (Kadin) Surabaya mengirimkan surat imbauan kepada pelaku industri dan
perdagangan di Surabaya, untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan pemerintah.Ketua Kadin Surabaya, M Ali Affandi, mengatakan, pembayaran THR itu sebagai
bagian ketaatan pada aturan pemerintah, dan diharapkan bisa semakin mempererat suasana
kekeluargaan di lingkungan perusahaan yang bisa berujung pada peningkatan produktivitas
pekerja."Kadin mengimbau teman-teman untuk membayarkan THR sesuai ketentuan. Surat imbauan
sudah kami layangkan ke para pelaku usaha. Ini adalah komitmen kami untuk selalu taat aturan, sekaligus
upaya bersama untuk terus menciptakan iklim usaha yang baik," kata Andi, panggilan akrab Ali Affandi
Kamis (21/4/2022).Ia mengatakan, sejumlah regulasi telah mengatur soal pembayaran THR di antaranya
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 terkait Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga telah menerbitkan
Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022. SE yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan."Mohon temanteman mengecek secara detail aturannya, soal pengaturan pembayaran THR dengan segala kriterianya.
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Sehingga bisa tercipta hubungan industrial yang kondusif untuk meningkatkan daya saing industri kita,"
kata Andi yang juga mantan Ketua HIPMI Jawa Timur tersebut.Ia mengatakan, pembayaran THR akan
menjadi stimulus mempercepat aktivitas ekonomi di masyarakat."Nah, bila iklim ekonomi meningkat,
tentu juga akan berdampak positif bagi pelaku industri dan perdagangan," katanya.Kadin Surabaya, kata
Andi, juga akan membuka Posko Konsultasi THR untuk memediasi permasalahan yang timbul dalam
pembayaran THR."Posko lebih ditujukan untuk para pelaku usaha. Misalnya ingin konsultasi soal detail
aturan, soal mekanisme dan sebagainya, monggo bisa memanfaatkan Posko THR Kadin Surabaya,"
ujanya.Wakil Ketua Umum Bidang Sumber daya Manusia dan Ketenagakerjaan Arditto Grahadi
mengatakan, Posko THR itu akan dibuka hingga menjelang Lebaran di sekretariat Kadin Surabaya, Jalan
Bukit Darmo Raya No 1 Surabaya."Posko ini komitmen Kadin Surabaya untuk membantu para pelaku
industri, bilamana ada yang ingin berkonsultasi atau dimediasi terkait permasalahan pembayaran THR,"
katanya.
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Summary Berikut ini 4 cara cek penerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta yang akan cair April 2022
ini. Simak cara cek penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subisidi Gaji atau Bantuan
Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta. Dilansir Tribunnews.com, pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap program BSU BPJS
Ketenagakerjaan akan kembali disalurkan pada 2022 ini. "Berdasarkan arahan Bapak
Presiden, Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan terus dimatangkan untuk diberikan
kepada 8,8 juta tenaga kerja dengan gaji kurang dari Rp 3,5 juta, dan ini dalam waktu dekat
akan diumumkan," kata Menko Airlangga Hartanto, dikutip dari laman Kominfo.

Simak cara cek penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subisidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU)
BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta.Dilansir Tribunnews.com, pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap program BSU BPJS Ketenagakerjaan akan kembali disalurkan
pada 2022 ini."Berdasarkan arahan Bapak Presiden, Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan terus
dimatangkan untuk diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja dengan gaji kurang dari Rp 3,5 juta, dan ini
dalam waktu dekat akan diumumkan," kata Menko Airlangga Hartanto, dikutip dari laman
Kominfo.Penerima BSU ini nantinya tetap mengacu pada basis data peserta BPJS
Ketenagakerjaan.Kemudian besaran BSU 2022 yang akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per
penerima.Terkait pelaksanaannya, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah menjelaskan rincian kriteria dan
mekanisme BSU 2022 sedang dipersiapkan oleh Kemnaker.Berikut ini 4 cara cek penerima Bantuan
Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta yang akan cair April 2022 ini.1. Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id;2.
Pada halaman utama, cari bagian ;3. Masukkan nomor KTP-mu;4. Masukkan nama lengkap;5. Masukkan
tanggal lahir;6. Kemudian, klik ;7. Klik ;8. Tunggu beberapa saat hingga muncul apakah kamu terdaftar
sebagai penerima BSU atau tidak.Jika kamu termasuk penerima BSU, maka muncul notifikasi
berikut,Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi
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Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verfikasi dan validasi
dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021.Jika tidak terdaftar maka akan muncul
notifikasi Mohon maaf, data tidak ditemukan.Namun, jika datamu masih dalam tahap verifikasi, maka
akan muncul keterangan ,"Data Anda sedang dalam proses verifikasi sesuai kriteria Permenaker Nomor
16 tahun 2021."1. Masuk ke laman kemnaker.go.id;2. Jika kamu belum punya akun, buat akun terlebih
dahulu;3. Jika kamu sudah punya akun, silakan login ke akunmu;4. Lengkapi profil biodata diri;5. Cek
menu pemberitahuan;6. Kamu akan mendapatkan notifikasi pada layar.1. Kirim Pesan ke nomor ;2. Jika
sudah mendapatkan balasan, pilih "Informasi Calon Penerima BSU 2021".1. Hubungi nomor 175;2.
Peserta dapat menyebutkan data pribadi KTP, Nama, dan Tanggal Lahir jika diminta oleh karyawan BPJS
yang bertugas.3. Jika peserta terdaftar, peserta datang ke kantor cabang terdekat dengan membawa KTP
dan Kartu Peserta BPJAMSOSTEK.Adapun syarat tertentu yang ditetapkan oleh Kemnaker bagi penerima
BSU, sebagai berikut.1. WNI, dibuktikan dengan KTP;2. Peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan;3. Mempunyai Gaji/Upah kurang dari Rp 3,5 juta;4. Diutamakan
bagi pekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate,
perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan.5. Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial
lainnya dari pemerintah selama pandemi.Penerima BSU dengan syarat di atas harus memastikan telah
terdaftar sebagai penerima BSU.Bagi penerima yang telah terdaftar, nantinya dapat langsung mengecek
ke rekening masing-masing untuk mengetahui apabila dana bantuan sudah disalurkan.
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Summary Pasalnya dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/2069/SJ tentang
pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari dana APBD TA
2022, disebutkan pada poin 2, penerima THR dan gaji ketiga belas terdiri dari PNS, CPNS yang
bekerja pada instansi daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang
bekerja pada instansi daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil
bupati/wakil walikota.

Para pegawai honorer yang berkerja di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berharap ada aturan
yang membolehkan mereka mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443
Hijriyah yang tinggal menghitung hari.Pasalnya dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Nomor 900/2069/SJ tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari
dana APBD TA 2022, disebutkan pada poin 2, penerima THR dan gaji ketiga belas terdiri dari PNS, CPNS
yang bekerja pada instansi daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja
pada instansi daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil
walikota.Kemudian pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan
pegawai non pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola keuangan BLUD.
Padahal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian THR dan
gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun
2022.Pada pasal 3 poin j dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menyebutkan, pegawai non
aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non ASN bertugas pada
lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.Akibat adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
tersebut, ratusan pegawai honor yang bekerja di jajaran dinas, badan yang ada di Pemkab Deli Serdang,
semakin meradang karena tidak mendapat THR. Padahal, Hari Raya Idul Fitri 1443 H tinggal 9 hari lagi.
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Sedangkan hari kerja tinggal 4 hari (Senin hingga Kamis). Apalagi, ada sejumlah dinas yang baru
membayar honor mereka untuk dua bulan gaji (Januari-Februari)."Memang, uang THR-lah harapan kami
agar bisa merayakan hari raya. Apalagi macam saya yang memiliki dua anak, sangat berharap sekali THR
segera dicairkan. Sebab, baju Lebaran anak-anak belum bisa dibeli karena tak ada uang. Belum lagi
keperluan lainnya," kata salah seorang pegawai honor di Dinas Pendidikan yang minta namanya tak
ditulis, kepada mistar.id, Jumat (22/4/22).Komentar senada juga diungkapkan puluhan pegawai honor di
Badan Pendapatan Daerah. Menurut mereka, harapannya untuk bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri
tahun ini hanya dari THR. "Tapi kok teganya Mendagri mengeluarkan surat edaran yang tidak
memasukkan kami tenaga honor sebagai penerima THR. Kenapa sih Mendagri tak mengikuti PP No 16
tahun 2022? Sedangkan tahun 2021, THR kami cair. Padahal tahun lalu masih pandemi Covid-19," papar
pria berkulit sawo matang ini yang diamini rekannya, seraya berharap kepada Pemkab Deli Serdang
memahami keluhan mereka.Keluhan yang sama juga diuangkapkan sejumlah pegawai honor di Dinas
Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi. Para pegawai honor ini memaparkan, pemerintah jauh
sebelumnya sudah memperingatkan perusahaan swasta dapat membayarkan THR karyawannya,
termasuk outsourcing agar lebih cepat. "Perusahaan swasta diharuskan membayar THR, tapi kami yang
bekerja di pemerintahan justru diabaikan. Kami kan juga pekerja. Sedih juga nasib kami pegawai honor
ini," ungkap para pegawai honor tersebut.Sementara berdasarkan Surat Edaran Menaker
No.M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022, tentang pelaksanaan pemberian THR hari keagamaan tahun
2022 bagi pekerja/buruh dan pegawai honorer wajib diberikan, dimana besarannya satu bulan gaji bagi
yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan. Sementara bagi pekerja yang kurang dari 12 bulan dihitung secara
proporsional.Bahkan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 36/202 tentang tentang pengupahan dan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6/2021 tentang THR
Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan. "Kalau berdasarkan Surat Edaran Menaker dan PP tersebut, harusnya kami
kan mendapat THR," tandas para pegawai honorer tersebut.Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Deli
Serdang Baginda Thomas Harahap membenarkan kalau pihaknya tak dapat membayarkan THR para
tenaga honor karena adanya Surat Edaran Mendagri tersebut. "Kalau besok atau lusa ada peraturannya,
kita diperbolehkan membayar THR tenaga honor, kita siap membayarnya. Saya juga prihatin kok dengan
para tenaga honor ini, tapi mau gimana lagi," ungkap Baginda Thomas seraya menyebutkan bahwa Surat
Edaran Menaker No.M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang pelaksanaan pemberian THR hari
keagamaan tahun 2022 itu berlaku bagi pegawai/tenaga honor di lingkungan Kemenaker.
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Negative

Summary Posko Pengaduan THR itu dilakukan Pemprov Sumatra Utara mengacu pada Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2022 dengan memberi nomor kontak yang bisa dihubungi langsung oleh
pekerja.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun 2022 dengan memberi nomor kontak yang bisa dihubungi langsung oleh pekerja."Petugas yang
dipercaya menerima laporan pekerja soal THR itu akan langsung mengkonfirmasi pengaduan dan tim
menanganinya,"ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatra Utara, Baharuddin Siagian di Medan dikutip
Antara, Jumat, 22 April.Posko Pengaduan THR itu dilakukan Pemprov Sumatra Utara mengacu pada Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022.Agar
diketahui pekerja secara luas soal layanan pengaduan itu, Disnaker Sumatra Utara sudah menempatkan
spanduk di beberapa lokasi."Harapannya, pengusaha menjalankan kewajibannya karena sebelumnya
Disnaker Sumatra Utara sudah mewanti-wanti pengusaha untuk membayar THR sesuai peraturan
pemerintah,"katanya.Baharuddin tidak merinci berapa kasus THR yang dilaporkan pekerja di tahun 2021
dengan alasan kurang ingat angka pastinya."Yang pasti jumlahnya tidak banyak dan kasusnya bisa
langsung diatasi,"katanya.Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Sumatra Utara, Doddy Zulverdi,
mengatakan, uang THR mendorong pergerakan ekonomi.Dengan adanya uang THR, maka kemampuan
masyarakat berbelanja semakin tinggi dan itu mendorong pergerakan ekonomi."Di tengah ada
pergerakan ekonomi dampak uang THR, yang perlu diwaspadai juga adalah lonjakan inflasi akibat harga
berbagai bahan pokok naik menjelang Idul Fitri,"ujar Doddy.
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Summary Apakah THR boleh dipotong? Melansir hukum online, berdasarkan dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada
pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja
waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan telah
mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Jika ada yang bertanya
apakah THR boleh dipotong, misalnya akibat karyawan dikenai surat peringatan (SP)
jawabannya adalah boleh asal memenuhi kriteria berikut ini. Besaran THR minimal adalah
satu bulan upah bagi pekerja yang sudah bekerja melewati 12 bulan masa kerja.

Apakah THR boleh dipotong? Hal ini mungkin menjadi pertanyaan bagi sebagian tenaga kerja atau
karyawan yang baru saja memperoleh tunjangan hari raya keagamaan. Jika ada yang bertanya apakah
THR boleh dipotong, misalnya akibat karyawan dikenai surat peringatan (SP) jawabannya adalah boleh
asal memenuhi kriteria berikut ini.Melansir hukum online, berdasarkan dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja yang mempunyai hubungan
kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja
waktu tertentu (PKWT) dan telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau
lebih.Besaran THR minimal adalah satu bulan upah bagi pekerja yang sudah bekerja melewati 12 bulan
masa kerja. Jika pekerja baru bekerja kurang dari 12 bulan maka THR dihitung secara proporsional dengan
perhitungan masa kerja dikali satu bulan upah dibagi 12.Sebagai contoh jika pekerja baru bekerja selama
8 bulan dengan upah per bulan adalah Rp3 juta maka besaran THR nya adalah (8 x Rp3 juta): 12 = Rp2
juta.Namun, jika penetapan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP),
perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR dihitung
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berdasarkan skema satu bulan upah di atas, maka THR dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, PP,
PKB atau kebiasaan yang telah dilakukan. Pasalnya skema di atas merupakan perhitungan minimal
THR.THR kemudian boleh dipotong jika sisa THR setelah pemotongan yang diterima karyawan minimal
sama dengan penghitungan THR dengan skema satu bulan upah di atas. Sebagai contoh seorang
karyawan dengan gaji bulanan Rp3 juta telah bekerja selama 8 bulan.Maka, dia berhak atas THR Rp2 juta
seperti perhitungan di atas. Jika THR tersebut dipotong lagi 10% atau Rp200. 000 karena sanksi dari
perusahaan sehingga berakibat karyawan menerima THR lebih kecil dari nilai minimal yang telah
ditetapkan maka hal ini melanggar peraturan.Lain halnya dengan karyawan dengan masa kerja 8 bulan
yang memiliki upah bulanan Rp3 juta, tetapi di dalam perjanjian kerja tercantum besaran THR Rp3 juta.
THR ini dipotong 10% atau Rp300. 000 karena sanksi dari perusahaan. Hal ini boleh karena karyawan akan
menerima Rp2,7 juta atau lebih besar dari ketentuan minimal yakni Rp2 juta.IKUTI BERITA LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
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Summary Pemerintah kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada pekerja terdampak
pandemi tahun di April 2022 ini.

Pemerintah kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada pekerja terdampak pandemi tahun
di April 2022 ini.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
BSU</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 BSU 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.
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Summary Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia
Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menjelaskan Kementerian Luar Negeri dan
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Phnom Penh, Kamboja, tengah menangani
kasus sejumlah warga Indonesia yang dipekerjakan tidak sesuai dengan prosedur di
perusahaan-perusahaan kasino atau judi online di negara tersebut. Judha mengungkapkan
bahwa kasus tersebut terungkap setelah pihak kementerian mendapatkan laporan
pengaduan baik dari warga negara Indonesia yang bermukim di Kamboja dan juga dari
keluarga korban. Pada triwulan pertama tahun 2022 saja, sudah ada lagi 71 kasus, sehingga
total sejak tahun 2021 ada total 188 WNI yang menjadi korban," kata Judha. Keterangan dari
pihak kementerian menyebutkan para korban sebelumnya dijanjikan oleh calo perekrut
untuk bekerja di bagian layanan konsumen di berbagai perusahaan rintisan atau startup yang
ada di Kamboja.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan bahwa pihaknya kini tengah menangani kasus
perekrutan tenaga kerja ilegal di mana sejumlah warga Indonesia menjadi korban dalam kasus
tersebut.Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia
Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menjelaskan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar
Republik Indonesia di Ibu Kota Phnom Penh, Kamboja, tengah menangani kasus sejumlah warga
Indonesia yang dipekerjakan tidak sesuai dengan prosedur di perusahaan-perusahaan kasino atau judi
online di negara tersebut.Judha mengungkapkan bahwa kasus tersebut terungkap setelah pihak
kementerian mendapatkan laporan pengaduan baik dari warga negara Indonesia yang bermukim di
Kamboja dan juga dari keluarga korban."Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan modus
penjeratan utang, memberlakukan jam kerja yang berlebihan, pembatasan ruang gerak dan komunikasi
serta tindakan kekerasan terhadap beberapa warga Indonesia," tambah Judha.Menurutnya, pihak
kementerian menduga kasus-kasus itu layaknya fenomena gunung es. Terdapat kemungkinan bahwa
angka sebenarnya mungkin lebih besar dari yang tercatat saat ini. Para korban sendiri diketahui berasal
dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jakarta, dan Jawa
Barat."Kami mencatat ada peningkatan kasus yang cukup tinggi. Pada tahun 2021, terjadi dua kasus besar
yang melibatkan 117 WNI kita di sana yang bekerja di kasino dan judi online. Pada triwulan pertama
tahun 2022 saja, sudah ada lagi 71 kasus, sehingga total sejak tahun 2021 ada total 188 WNI yang menjadi
korban," kata Judha.Keterangan dari pihak kementerian menyebutkan para korban sebelumnya
dijanjikan oleh calo perekrut untuk bekerja di bagian layanan konsumen di berbagai perusahaan rintisan
atau startup yang ada di Kamboja. Mereka diiming-imingi dengan gaji besar serta kualifikasi yang
dibutuhkan untuk memenuhi posisi tersebut tidaklah sulit.Para korban kemudian diberangkatkan dari
Jakarta menuju Phnom Penh. Setibanya di Kamboja, mereka dieksploitasi dengan dipekerjakan di
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berbagai macam perusahaan judi online antara lain untuk memasarkan produk investasi dan mata uang
digital.Judha menuturkan bahwa tim dari Kementerian Luar Negeri serta Badan Reserse dan Kriminal
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah terbang ke Phnom Penh untuk mengidentifikasi para korban,
mendalami informasi, kesaksian dan alat bukti untuk menindaklanjuti penegakan hukumnya di Indonesia.
Tim dari Jakarta juga bekerjasama dengan penegak hukum di Kamboja untuk menangani kasus tersebut
lebih lanjut.Dari 188 korban yang tercatat, sebanyak 162 diantaranya sudah dipulangkan ke Indonesia
dan lima lainnya akan dipulangkan pada minggu depan.Judha mengimbau agar warga Indonesia tidak
tergiur tawaran bekerja di luar negeri dengan janji-janji yang tidak realistis seperti persyaratan kerja yang
ringan dan gaji yang fantastis. Ia juga meminta masyarakat untuk berhati-hati atas tawaran kerja yang
datang melalui media sosial."Calon tenaga kerja (sebaiknya) terlebih dulu mengecek kredibilitas dan
kebenaran tawaran pekerjaan tersebut ke instansi yang terkait, seperti ke Kementerian Tenaga Kerja atau
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)," ungkapnya.Kementerian Luar Negeri juga kini
menyediakan layanan aduan bagi warga Indonesia yang masih bekerja tidak sesuai prosedur di
perusahaan kasino atau judi online di Kamboja. Aduan bisa ditujukan ke nomor hotline KBRI Phnom Penh
85512813282.Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan perlunya
penguatan mekanisme pengawasan, termasuk pengawasan dari tingkat desa, untuk mencegah kasus
serupa terulang kembali di kemudian hari.Secara prosedural, menurut Wahyu, seharusnya terdapat
koordinasi yang baik antara pihak imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan legalitas sebuah proses rekrutmen tenaga
kerja."Imigrasinya kerap tutup mata, dia bilang secara imigrasi berhak untuk ke luar negeri tetapi kan ada
dokumen penyertaannya, dia ke luar negeri karena apa? Karena bekerja? Kalau karena bekerja imigrasi
harusnya berkoordinasi dengan Kemenaker misalnya benar tidak dia bekerja ke Saudi resmi atau tidak.
Nah ini seringkali tidak menjadi pertimbangan" ujar Wahyu.
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Positive

Summary Ribuan laporan itu masuk ke Posko THR Keagamaan Kemnaker hanya dalam 13 hari sejak
pertama dibuka tanggal 8 April 2022 hingga Selasa (20/4/2022). Chairul menyebut
keberadaan Posko Pengaduan THR yang dibentuk oleh Kemnaker adalah wujud pemberian
fasilitas dari pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR benar-benar bisa
dibayarkan sesuai ketentuan yang ada. Kementerian Ketenagakerjaan menginformasikan
pihaknya telah menerima lebih dari 2.000 laporan terkait pemberian tunjangan hari raya
(THR) Lebaran 2022. Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap menjelaskan ada
beragam persoalan yang dilaporkan masyarakat pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan menginformasikan pihaknya telah menerima lebih dari 2.000 laporan
terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2022.Ribuan laporan itu masuk ke Posko THR
Keagamaan Kemnaker hanya dalam 13 hari sejak pertama dibuka tanggal 8 April 2022 hingga Selasa
(20/4/2022).Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap menjelaskan ada beragam persoalan
yang dilaporkan masyarakat pekerja.Mulai dari perhitungan THR yang tidak sesuai peraturan, keluhan
THR belum dibayar, bahkan ada juga yang melapor perusahaan tempatnya bekerja tidak membayarkan
THR sebagaimana mestinya.Ditindaklanjuti usai batas waktu pembayaran THR habisLalu apa tindak lanjut
yang dilakukan Kemnaker atas ribuan laporan yang telah mereka terima?Dalam keterangan resminya,
Kamis (21/4/2022), Chairul memastikan pihaknya akan mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut
dari konsultasi dan pengaduan yang masuk ke Posko THR.Bagi masyarakat yang melakukan konsultasi
melalui https://poskothr.kemnaker.go.id maka akan dilayani secara langsung oleh petugas Mediator
Hubungan Industrial.Sementara masyarakat yang melakukan pengaduan akan ditindaklanjuti oleh
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan terkait dan
memastikan THR dibayarkan sesuai ketentuan.Namun, pemeriksaan yang dimaksud belum bisa dilakukan
saat ini juga."Tentu pengaduan baru akan ditindaklanjuti setelah batas waktu pembayaran THR berakhir.
Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker akan berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan daerah,"
jelas Chairul, dikutip dari laman Kemnaker.Chairul menyebut keberadaan Posko Pengaduan THR yang
dibentuk oleh Kemnaker adalah wujud pemberian fasilitas dari pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk
mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada."Hadirnya posko THR
Keagamaan Tahun 2022 ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan
perundangan. Posko THR Virtual ini juga untuk memudahkan masyarakat untuk konsultasi maupun
menyampaikan keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR tanpa dibatasi ruang dan waktu, sehingga
seluruh pekerja/buruh mendapatkan THR," ujar Chairul.Posko tersebut dapat dimanfaatkan oleh
pekerja/buruh dan pengusaha mulai tanggal 8 April hingga 8 Mei 2022 selama jam kerja (08.00 WIB s.d
15.00 WIB) dan secara daring (online) melalui https://poskothr.kemnaker.go.id.Aturan pemberian THR
Lebaran 2022Mengacu Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022, THR bagi
pekerja yang sudah bekerja minimal 12 bulan selama berturut-turut adalah sebesar upah satu bulan yang
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diterima di bulan sebelumnya.Sementara bagi pekerja yang masa kerjanya masih di bawah 1 tahun, maka
besarnya THR dihitung secara proporsional dengan rumus:THR = lama bekerja (bulan)/12 X gaji
pokok.Uang THR ini harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri tiba.Sebelumnya, Menaker
Ida Fauziyah juga sudah menyampaikan perusahaan wajib membayarkan uang THR secara penuh di
tahun ini, artinya tidak boleh dicicil sebagaimana tahun 2021."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," ujar Ida dalam keterangan tertulisnya (9/4/2022).Dapatkan update berita
pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com
News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install
aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
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Positive

Summary BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? Seperti diketahui, pemerintah
kembali mencairkan BSU atau BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan 2022 bagi para pekerja.
Meski pengumuman resmi pencairan BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan 2022 bagi
pekerja, tetapi tanngal pastinya belum diberikan pemerintah. Pasalnya, pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan sedang menggodok mekanisme pencairan BLT subsidi gaji
BPJS Ketenagakerjaan 2022 bagi pekerja yang sudah memenuhi syarat penerimaan BSU.

BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? Segera cek nama pekerja di
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk dapatkan BSU Rp1 juta bila pemerintah sudah mengumumkan
tanggal pencairannya.Seperti diketahui, pemerintah kembali mencairkan BSU atau BLT subsidi gaji BPJS
Ketenagakerjaan 2022 bagi para pekerja.Meski pengumuman resmi pencairan BLT subsidi gaji BPJS
Ketenagakerjaan 2022 bagi pekerja, tetapi tanngal pastinya belum diberikan pemerintah.Pasalnya,
pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sedang menggodok mekanisme pencairan BLT subsidi
gaji BPJS Ketenagakerjaan 2022 bagi pekerja yang sudah memenuhi syarat penerimaan BSU.Kabarnya,
BSU tahun ini akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja yang memenuhi kriteria dengan total anggaran
Rp8,8 triliun.Untuk sementara, Kemnaker menerapkan kriteria pekerja yang berhak menerima BLT
subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan 2022 sesuai aturan BSU tahun sebelumnya.Ada enam kriteria yang
didasarkan pada Permenaker Nomor 16 Tahun 202, di antaranya sebagai berikut.
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Positive

Summary Kalian Tertarik bekerja sektor pertambangan yakni di PT Adaro Energy?. Pasalya PT Adaro
Energy membuka lowongan pekerjaan pada April 2022 ini. Berikut ini informasi tentang
persyaratan lowongan kerja di PT. Adaro Energy Indonesia Tbk yang perlu diketahui pencari
kerja. Hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan PT. Adaro Energy Indonesia Tbk,
karena seluruh proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun.

Kalian Tertarik bekerja sektor pertambangan yakni di PT Adaro Energy?Ini kesempatan kalian dan bisa
mendaftar segera. Pasalya PT Adaro Energy membuka lowongan pekerjaan pada April 2022 ini.Lowongan
ini terbuka untuk Lulusan S1 dan lulusan S2 lho.Bahkan kali ini terdapat dua program yang dibuka pada
rekrutmen kali ini yaitu Adaro Mining Profesional Program (AMPP) dan Adaro Logistics Professional
Program (ALPP).AMPP merupakan program yang dirancang untuk mengembangkan para calon pemimpin
di pilar bisnis mining Adaro.Sedangkan ALPP adalah program yang dirancang untuk mengembangkan
para calon pemimpin di pilar bisnis logistik Adaro.Berikut ini informasi tentang persyaratan lowongan
kerja di PT. Adaro Energy Indonesia Tbk yang perlu diketahui pencari kerja.Lowongan kerja Adaro Mining
Profesional Program (AMPP)Syarat-syaratnya1. Lulusan S1 Jurusan Teknik Tambang, Teknik Sipil, Teknik
Mesin, Teknik Metalurgi, dan Teknik Geologi2. IPK minimal 3,00 dari 4,003. Terbuka bagi lulusan S2
maupun fresh graduates4. Maksimal usia 25 tahun untuk lulusan S1 dan 27 tahun untuk lulusan S25. Aktif
dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan6. Memiliki kepemimpinan dan ketrampilan komunikasi yang
baik7. Siap untuk ditempatkan di seluruh area operasional kerja Adaro Mining & Services di
KalimantanLowongan kerja Adaro Logistics Professional Program (ALPP)Syarat-syaratnya1. Lulusan S1
Teknik Perkapalan, Sistem Perkapalan, Teknik Elektro, dan Teknik Mesin2. IPK minimal 3,00 dari 4,003.
Terbuka bagi lulusan S2 maupun fresh graduates4. Maksimal usia 25 tahun untuk lulusan S1 dan 27 tahun
untuk lulusan S25. Aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan6. Memiliki kepemimpinan dan
ketrampilan komunikasi yang baik Siap untuk ditempatkan di seluruh area operasional kerja Adaro
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Logistics di Kalimantan SelatanPelamar yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan bisa mendaftar
secara online melalui tautan yang tersedia di Instagram Kemnaker sebelum tanggal 6 Mei 2022.Hati-hati
dengan penipuan yang mengatasnamakan PT. Adaro Energy Indonesia Tbk, karena seluruh proses
rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun.Informasi lengkap tentang lowongan kerja terbaru 2022 di
Adaro Energy, bisa Anda lihat di Instagram @kemnaker.Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik :
Banjarmasin Post
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Positive

Summary Pemerintah melalui Kemnaker menggelontorkan BSU 2022 berupa BLT subsidi gaji sebesar
Rp1 juta kepada 8,8 juta pekerja yang berstatus aktif sebagai peserta Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Artinya, dana BLT subsidi gaji yang diterima pekerja
yang memenuhi persyaratan adalah Rp1 juta pada tahap awal pencairan dana BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022.

BSU atau bantuan subsidi upah alias bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji Rp1 juta disebut-sebut cair
April melalui Bank Himpunan Milik Negara atau Himbara (Bank mandiri, BNI, BRI, dan BTN).Belum ada
keterangan resmi dari Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengenai kepastian tanggal penerimaan
BSU BLT subsidi gaji.Pemerintah melalui Kemnaker menggelontorkan BSU 2022 berupa BLT subsidi gaji
sebesar Rp1 juta kepada 8,8 juta pekerja yang berstatus aktif sebagai peserta Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.Penyaluran BSU tidak melalui sistem pendaftaran. Penerima BLT
subsidi gaji menerima bantuan senilai Rp1 juta setelah melewati penyaringan data upah pekerja di BPJS
Ketenagakerjaan.Selain berstatus aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, calon penerima BSU 2022
adalah pekerja atau buruh dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan. : Link Video Viral Arachuu
Pramuka PUBG Minta Maaf, Ini Isi Klarifikasi LengkapnyaPekerja atau buruh yang memenuhi syarat yang
ditetapkan, akan menerima BLT subsidi gaji sebesar Rp500 ribu per bulan yang diterimakan sekaligus
untuk periode dua bulan.Artinya, dana BLT subsidi gaji yang diterima pekerja yang memenuhi
persyaratan adalah Rp1 juta pada tahap awal pencairan dana BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.Cara Cek
Calon Penerima BSU BLT Subsidi GajiLantas, bagaimana memastikan terdaftar sebagai calon penerima
BSU atau tidak? Anda bisa mengikuti langkah-langkah cara cek BLT subsidi gaji berikut:Pertama, Cek
status
aktif
kepesertaan
BPJS
Ketenagakerjaan
melalui
link
berikut:Kemnaker:
https://bsu.kemnaker.go.id/BPJS Ketenagakerjaan: https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/Kedua, Bagi
pekerja dengan status aktif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya Anda dapat melakukan
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pengecekan
melalui:Situs
resmi
BPJS
Ketenagakerjaan:
BPJS
Ketenagakerjaan:
https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/1. Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. silahkan isi Nama,
NIK, dan tanggal lahir3. Ceklis kotak kode captcha4. Masukkan kode dalam kotak5. Klik 'Lanjutkan'- Situs
resmi Kemnaker: https://bsu.kemnaker.go.id/1. Buka laman kemnaker.go.id2. Buat akun terlebih dahulu
dengan mendaftarkan diri diri termasuk mencantumkan nomor handphone.3. Verifikasi akun
menggunakan OTP yang dikirimkan melalui nomor handphone yang telah didaftarkan.4. Login kembali
ke laman resmi Kemnaker.5. Lengkapi profil dan data diri lainnya.6. Notifikasi akan muncul pada
layar.Catatan: Notifikasi berupa ceklis berwarna hijau artinya Anda terdaftar. Notifikasi berwarna merah
berarti Anda tidak terdaftar.- WhatsApp: 0813800701751. Kirim pesan ke nomor 0813800701752. Anda
akan mendapatkan balasan, lalu pilih 'informasi calon penerima BSU'3. Ikuti petunjuk pada layar ponsel.Layanan Masyarakat BPJS Ketenagakerjaan1. Hubungi nomor 175 melalui ponsel2. Sebutkan 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.Email1. Kirimkan email ke care@bpjsketenagakerjaan.go.id2. Cantumkan data Anda untuk dapat dibantu
proses selanjutnya.- Media Sosial resmi BPJS Ketenagakerjaan1. Kirimkan pesan melalui pesan pribadi
BPJS Ketenagakerjaan. : BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair Sebelum atau Setelah Lebaran? Ini Kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida FauziyahUntuk pengecekan melalui layanan email, dan media sosial, Anda akan di
arahkan ke website resmi BPJS Ketenagakerjaan ataupun Kemnaker.Ketiga, lakukan pengecekan saldo
Bank mandiri, BNI, BRI, dan BTN setelah Ada ditetapkan sebagai salah satu penerima BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022.Demikian informasi mengenai pencairan BSU 2022 yang diperkirakan cair April ini.
Jangan lupa cek saldo Bank mandiri, BNI, BRI, dan BTN untuk memastikan Anda sebagai salah satu
penerima BLT subsidi gaji.
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Negative

Summary Hal ini dikatakan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Badan Hukum
Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha. "Masyarakat harap hatihati kepada tawaran bekerja di luar negeri dengan janji-janji yang tidak realistis, dengan
persyaratan kerja sangat ringan dan penghasilan yang besar," pesan Judha dalam press
briefing Kemlu yang digelar secara daring, pada Kamis (21/4/2022).

Masyarakat Indonesia yang berniat kerja di luar negeri diminta untuk waspada dengan sejumlah tawaran
yang ada. Hal ini dikatakan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Badan Hukum
Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha.Melansir Wartaekonomi.co.id -jaringan Suara.com, Judha mengimbau masyarakat Indonesia agar mewaspadai tawaran bekerja di luar
negeri, yang menjanjikan upah besar dengan syarat-syarat ringan.Peringatan ini disampaikan sebagai
upaya menghindari penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal. Sebelumnya, kejadian ini
sempat menimpa 188 WNI yang dipekerjakan di kasino dan judi online di Kamboja."Masyarakat harap
hati-hati kepada tawaran bekerja di luar negeri dengan janji-janji yang tidak realistis, dengan persyaratan
kerja sangat ringan dan penghasilan yang besar," pesan Judha dalam press briefing Kemlu yang digelar
secara daring, pada Kamis (21/4/2022).Selain itu, Judha juga berpesan agar masyarakat berhati-hati
dengan tawaran kerja di sosial media. Ia menyarankan calon pekerja agar agar kroscek terlebih dahulu
terkait kredibilitas tawaran pekerjaan.Salah satu cara untuk mengecek tawaran pekerjaan itu legal dan
bisa dipercaya bisa melalui Kemnaker atau Disnaker setempat.Sebagai informasi, sebelumnya ada 188
WNI yang dipekerjakan secara ilegal di kasino dan tempat judi online di Phnom Penh, Kamboja. Kasus itu
tercatat menjadi yang tertinggi sejak tahun 2021.Pihak Kemlu sendiri telah meminta TKI yang
dipekerjakan secara ilegal di Kamboja untuk menghubungi nomor KBRI setempat."Khusus bagi WNI kita
yang ada di Kamboja yang memiliki kasus serupa (dipekerjakan secara ilegal), harap segera hubungi
hotline KBRI Phnom Penh di nomor 855 12813282," ujar Judha.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
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http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013259846/cara-mencairkan-bsu-subsidi-gaji2022-bagi-pemilik-rekening-bca

Positive

Summary Berikut cara mencairkan BSU untuk nasabah BCA dan bank swasta lainnya.
AYOINDONESIA.COM-- BSU (bantuan subsidi upah) alias BLT subsidi gaji, atau BLT BPJS
Ketenagakerjaan Tahun 2022 akan segera dicairkan bagi para pemilik rekening bank Himbara
(Himpunan Bank Milik Negara) maupun bank swasta seperti BCA. Lalu bagaimana untuk
nasabah bank swasta, misalnya BCA?. Berikut cara mencairkan BSU untuk nasabah BCA dan
bank swasta lainnya. : Kriteria Penerima BSU Bantuan Subsidi Upah 2022, Cek di SINI.

Berikut cara mencairkan BSU untuk nasabah BCA dan bank swasta lainnya.AYOINDONESIA.COM -- BSU
(bantuan subsidi upah) alias BLT subsidi gaji, atau BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022 akan segera
dicairkan bagi para pemilik rekening bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) maupun bank swasta
seperti BCA.Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja kembali mengalokasikan dana Rp8,8 triliun
untuk BSU 2022 bagi 8,8 pekerja. Bantuan subsidi gaji ini untuk meringkankan beban akibat tekanan
ekonomi karena pandemi Covid-19.Namun, saat ini Kemnaker masih menggodok aturan teknis pencairan
BSU 2022 bagi pemilik rekening Himbara maupun swasta.Jika mengacu pada tahun 2021 lalu, karyawan
yang diberikan bantuan oleh pemerintah melalui Kemenaker senilai Rp1 juta sebagai bantuan dampak
PPKM pandemi Covid-19.Penyaluran BSU dilakukan melalui Bank Himbara, yakni Mandiri, BRI, BNI, dan
BTN. Lalu bagaimana untuk nasabah bank swasta, misalnya BCA?Berikut cara mencairkan BSU untuk
nasabah BCA dan bank swasta lainnya.: Kriteria Penerima BSU Bantuan Subsidi Upah 2022, Cek di
SINICara Pencairan BSU tahap 6 untuk BCA dan Bank Swasta lain
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Neutral

Summary Belakangan ini, sebagian masyarakat mencari informasi soal apakah THR 2022 kena pajak
atau tidak. Perihal apakah THR 2022 kena pajak atau tidak sejatinya telah dijelaskan oleh
pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Untuk itu, simak penjelasan lengkap
Kemnaker terkait apakah THR 2022 kena pajak atau tidak yang ada di artikel ini. Seperti
diketahui, terdapat sejumlah pertanyaan yang beredar seputar ketentuan THR 2022, salah
satunya terkait pajak.

Belakangan ini, sebagian masyarakat mencari informasi soal apakah THR 2022 kena pajak atau
tidak.Perihal apakah THR 2022 kena pajak atau tidak sejatinya telah dijelaskan oleh pihak Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).Untuk itu, simak penjelasan lengkap Kemnaker terkait apakah THR 2022
kena pajak atau tidak yang ada di artikel ini.Seperti diketahui, terdapat sejumlah pertanyaan yang
beredar seputar ketentuan THR 2022, salah satunya terkait pajak.Ketentuan apakah THR 2022 yang
berhubungan dengan kena pajak atau tidak dijelaskan di akun resmi Instagram Kemnaker,
@kemnaker.Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Instagram @kemnaker, silakan simak
penjelasannya berikut ini.Tunjangan Hari Raya atau THR termasuk pendapatan pekerja atau buruh
sekaligus objek pajak penghasilan (PPh 21) khusus bagi orang pribadi.
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Summary Muslim Fashion Festival (MUFFEST ) 2022 persembahan Indonesian Fashion Chamber (IFC)
yang didukung oleh Kinarya Cipta Kreasi sebagai organizer. Enam Kementerian RI, yakni
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI,
Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(KUKM) RI, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) RI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Bersama Ali
Charisma, National Chairman IFC, dan Windu Wijaya, Direktur Kinarya Cipta Kreasi, turut
menghadiri seremoni pembukaan MUFFEST 2022 yang menandakan perhelatan ini secara
resmi digelar pada 21-23 April 2022 di Grand Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Republik
Indonesia Teten Masduki meresmikan pembukaan MUFFEST 2022. Dia mengatakan,
penyelenggaraan MUFFEST penting untuk mempromosikan muslim fesyen Indonesia ke luar
negeri dan mempertemukan berbagai pihak seperti UMKM, desainer, akademisi, asosiasi,
dan pelaku bisnis.

Muslim Fashion Festival (MUFFEST ) 2022 persembahan Indonesian Fashion Chamber (IFC) yang
didukung oleh Kinarya Cipta Kreasi sebagai organizer.IFC secara resmi dibuka oleh para stakeholder yang
meliputi jajaran enam Kementerian Republik Indonesia, Bank Sentral, BUMN, Pemda, dan Instansi Swasta
yang mendukung penuh perhelatan ini dengan optimisme untuk mempercepat kebangkitan industri
fesyen muslim tanah air pasca pandemi dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat fesyen muslim
dunia.Enam Kementerian RI, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi
(Kemendikbudristek) RI, Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah (KUKM) RI, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) RI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Bersama Ali Charisma,
National Chairman IFC, dan Windu Wijaya, Direktur Kinarya Cipta Kreasi, turut menghadiri seremoni
pembukaan MUFFEST 2022 yang menandakan perhelatan ini secara resmi digelar pada 21-23 April 2022
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di Grand Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta.Dalam kesempatan itu, Menteri Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia Teten Masduki meresmikan pembukaan MUFFEST
2022.Dia mengatakan, penyelenggaraan MUFFEST penting untuk mempromosikan muslim fesyen
Indonesia ke luar negeri dan mempertemukan berbagai pihak seperti UMKM, desainer, akademisi,
asosiasi, dan pelaku bisnis.Menurut Teten, ini ekosistem yang perlu dibangun dan ditingkatkan. MUFFEST
ditargetkan menjadi event skala internasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai kiblat fesyen muslim
dunia. Pemerintah telah menetapkan halal industry sebagai salah satu keunggulan ekonomi Indonesia,
salah satunya sektor fesyen yang berpotensi menjadi lokomotif dalam industri halal."Dengan
mengangkat kearifan lokal dan pelaku UMKM yang kreatif, Indonesia bisa menjadi tuan rumah untuk
pasar fesyen muslim global," ujar Teten dalam keterangan tertulis yang diterima obsessionnews.com,
Jumat (22/4/2022).Di kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi
Republik Indonesia, Nadiem Makarim menyampaikan apresiasi terhadap komitmen MUFFEST dalam
menggaungkan kampanye sustainable fashion."Muslim Fashion Festival kembali hadir dengan
mengangkat tema yang kontekstual yakni isu lingkungan hidup. Seperti kita pahami, isu lingkungan,
sampah, perubahan iklim, krisis energi tidak akan tertangani jika kita bergerak sendiri-sendiri tanpa
kolaborasi lintas sector," ujar Nadiem.Dalam hal ini, lanjut dia, sektor industri fesyen punya peran yang
krusial dalam mengatasi isu lingkungan dan mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan."Akhir-akhir ini
kita banyak mendengar gerakan slow fashion yang mengedepankan keberlangsungan hidup dan
pemanfaatan bahan-bahan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk fesyen. Kami sangat
mengapresiasi perhelatan MUFFEST atas upayanya mendorong sustainable fashion," tambahnya.Sesuai
tema yang diusung yaitu "Muslim Fashion, Muslim Lifestyle", MUFFEST 2022 akan menghadirkan
rangkaian acara berupa fashion show dengan menampilkan karya lebih dari 100 desainer dan trade-expo
dengan partisipasi lebih dari 200 peserta/brand fesyen muslim, di antaranya para spokesperson
MUFFEST 2022 yaitu Dewi Sandra, Dian Pelangi, Dinda Hauw, Irish Bella, Ria Miranda, Itang Yunasz,
Khanaan, dan Nycta Gina. MUFFEST 2022 yang menargetkan 40.000 pengunjung dan nilai transaksi
mencapai Rp 35 Miliar ini akan menghadirkan pula seminar trend, talkshow, dan kegiatan lainnya.Melalui
ajang MUFFEST ini, para pelaku industri fesyen muslim tanah air berkesempatan untuk menawarkan tren
dan gaya berpakaian muslim yang diakui dunia sehingga menjadi suatu gaya hidup muslim global untuk
memperkuat positioning Indonesia di industri halal dunia. Perhelatan MUFFEST sendiri berpotensi
menjadi tolak ukur perkembangan gaya hidup muslim termasuk fesyen muslim di tanah air.Dalam
rangkaian Opening Ceremony MUFFEST 2022 menampilkan karya para Pemenang Modest Young
Designer Competition (MYDC) yang merupakan ajang kompetisi yang diinisiasi oleh IFC. Para desainer
muda yang merupakan pemenang MYDC dari tahun 2017 sampai 2021, yaitu Dyah Ayu Wulansari, Ray
Anjas Maulana, Taufik Hidayat, Eugene Kharisma, Bakas Studio, dan Beri Aku Waktu by Widi Asari
memperlihatkan hasil kreativitas dalam mengaplikasikan konten lokal dengan tren global.Koleksi
pembuka oleh para Pemenang MYDC tersebut dilanjutkan dengan parade karya dari designer Deden
Siswanto, Rosie Rahmadi, Syukriah Rusydi, Aldre, Sulika, Irmasari Joedawinata, dan Opie Ovie yang
menunjukkan ragam gaya busana muslim, mulai dari konvensional, kontemporer, hingga syar'i.Peragaan
busana yang digelar pada hari pertama perhelatan MUFFEST 2022 menampilkan hasil kolaborasi para
penggiat sektor fesyen muslim. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Nusa Tenggara Barat
(Nusa Tenggara Barat) bersinergi dengan Indonesian Fashion Chamber (IFC) mempersembahkan karya
Ferry Kuncoro, Dhiah Kahar, Asal, Safira Maisy, Andre Manangga, dan Linda Hamidy Grander dalam
menuangkan kain Nusa Tenggara Barat unggulan menjadi busana muslim yang dapat diterima pasar lebih
luas. Kemudian Fashion Parade menampilkan karya para member IFC yaitu Monika Jufry, Feymil Chang X
Dekranasda Kabupaten 50 Kota, Nina Nugroho, Batik Chic, Charlie Bravo, dan Rose.Ma.Lina X Defrico
Audy.Sebagai penutup, Asia Pacific Rayon (APR) mempersembahkan karya dari sejumlah brand yang
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menggunakan kain dari serat viscose-rayon, yaitu Gajah Duduk, Inen Signature, BT Batik Trusmi, Bajufuku,
Gamaleea, Ide Indonesia (Ikatan Desainer Ecoprint Indonesia), dan Aruna Creative X Nicolo.Tak hanya
menampilkan fashion show, MUFFEST kembali menggelar Seminar Trend Forecasting 23/24 dengan
tema "Co-Exist" oleh Fashion Trend Forecasting yang didukung Kemendikbudristek RI. Pelaksanaan
seminar proyeksi tren di tahun mendatang ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia dan Research & Development dalam industri fesyen muslim Indonesia.Dalam seminar ini
dipresentasikan pula koleksi hasil eksplorasi gaya berpakaian sarung, sesuai kampanye yang digaungkan
dalam perhelatan ini, yaitu Sarung is My New Style. Kampanye ini sejalan dengan program penugasan
Kemendikbudristek sebagai Campaign Manager Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk
Provinsi Sulawesi Barat.Kegiatan lainnya adalah Talkshow BliBli Khasanah dengan tema "Mendorong
Industri Kreatif dalam Eco-System Halal", adapula Fashion Talk bersama selebriti Nycta Gina, dan diakhiri
dengan kegiatan bertema "Jakarta Muslim Fashion Week Menuju Indonesia Sebagai Trendsetter Fashion
Muslim Dunia" oleh Kemendag RI.MUFFEST 2022 terselenggara atas dukungan dan kerjasama sinergis
dengan berbagai pihak, yaitu Wardah Cosmetic sebagai Official Make up Partner dan BliBli. com sebagai
Exclusive E-Commerce & Online Ticketing Partner. Kemudian para sponsor adalah Bank Syariah Indonesia
(BSI), Asia Pacific Rayon (APR), dan Gistex. Gelaran ini didukung pula oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, Kementerian Perdagangan RI, Bank Indonesia,
Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta; BBPVP Semarang-Kementerian Ketenagakerjaan RI; dan Dekranasda
Provinsi Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat).Dengan konsep hybrid, kegiatan MUFFEST 2022
dilakukan secara offline dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai peraturan Pemerintah, dan
secara virtual agar dapat disaksikan oleh masyarakat luas. MUFFEST 2022 dapat diakses secara streaming
melalui YouTube Channel: Muslim Fashion Festival dan Instagram Live di akun ionfestival.
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Neutral

Summary Lalu, jika resign sebelum lebaran apakah dapat THR? Bagi karyawan yang sudah memiliki
masa kerja 12 bulan atau lebihTHR akan dihitung berdasarkan besaran upah yang diterima
karyawan dalam satu bulan. Jika pekerja baru memiliki masa kerja di bawah 12 bulan maka
perusahaan akan menghitungnya secara proporsional. Tunjangan hari raya (THR) adalah
uang tunjangan bagi setiap buruh atau karyawan sebelum hari besar keagamaan.

Bagi karyawan yang sudah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebihTHR akan dihitung berdasarkan
besaran upah yang diterima karyawan dalam satu bulan. Jika pekerja baru memiliki masa kerja di bawah
12 bulan maka perusahaan akan menghitungnya secara proporsional.Tunjangan hari raya (THR) adalah
uang tunjangan bagi setiap buruh atau karyawan sebelum hari besar keagamaan. Lalu, jika resign
sebelum lebaran apakah dapat THR? Jawabannya tergantung waktu resign dan status karyawan.Menurut
peraturan perundang-undangan kebijakan THR ini dibagi berdasarkan status karyawan, yakni karyawan
dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak dan karyawan dengan perjanjian
kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap.Bagi karyawan tetap yang resgin sebelum
lebaran, peraturan THR mengacu pada Pasal 7 Permenaker No 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari
Raya (THR) disebutkan bahwa pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja
waktu tidak tertentu (PKWTT) dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari
sebelum Hari Raya, berhak mendapatkan THR.Dari sana bisa disimpulkan bahwa jika karyawan
mengalami putus hubungan kerja maksimal 30 hari sebelum lebaran maka dia berhak mendapatkan
THR.Namun jika resign 31 hari atau lebih sebelum lebaran, THR tidak wajib dibayarkan. Maka dari itu, jika
ingin resign sebelum lebaran, perhatikan waktu ini baik-baik.Peraturan berbeda dikenakan bagi karyawan
berstatus PKWT atau kontrak. Dalam pemberian THR, karyawan jenis ini mengacu pada pasal 7 ayat 3
permenaker yang sama dengan penjelasan sebagai berikut.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku bagi pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu
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tertentu yang berakhir sebelum hari raya keagamaan.Mengacu pada pasal tersebut maka PKWT atau
karyawan kontrak hanya akan memperoleh THR apabila masa kerjanya melewati hari raya Idulfitri.
Walaupun karyawan yang bersangkutan resign satu pekan sebelum lebaran, perusahaan tetap tidak
wajib membayarkan THR.Untuk diketahui THR merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan
oleh pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja atau keluarga menjelang hari raya keagamaan.Pemilik
usaha wajib memberi THR kepada para pekerja yang telah bekerja minimal selama satu bulan secara
terus-menerus atau lebih. THR juga tidak dipengaruhi oleh kinerja atau prestasi karyawan.IKUTI BERITA
LAINNYA DI GOOGLE NEWS
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Neutral

Summary Menjelang BSU BPJS Ketenagakerjaan cair, simak 2 cara cek Bantuan Subsidi Upah 2022 yang
cair sebelum Lebaran Idul Fitri Ramadhan 2022. COM-- Program BSU diatur dalam UU Nomor
2 Tahun 2020, Peraturan Pemeritah Nomor 43 Tahun 2020, Permenaker Nomor 14 Tahun
2021 dan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021. : BSU BPJS KETENAGAKERJAAN 2022 Sudah
Cair? Pemerintah di tahun 2022 ini melanjutkan program BSU bagi pekerja atau buruh.
Mereka yang berhak mendapatkannya adalah pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per
bulan.

Menjelang BSU BPJS Ketenagakerjaan cair, simak 2 cara cek Bantuan Subsidi Upah 2022 yang cair
sebelum Lebaran Idul Fitri Ramadhan 2022.Pemerintah di tahun 2022 ini melanjutkan program BSU bagi
pekerja atau buruh. Mereka yang berhak mendapatkannya adalah pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5
juta per bulan. Mari simak scara cek Bantuan Subsidi Upah 2022 di artikel ini.LENGKONG, AYOBANDUNG.
COM -- Program BSU diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemeritah Nomor 43 Tahun 2020,
Permenaker Nomor 14 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.: BSU BPJS
KETENAGAKERJAAN 2022 Sudah Cair? Cek Status Penerima di Sini!Bantuan tersebut akan diberikan
kepada 8,8 juta pekerja atau buruh dengan anggaran 8,8 triliun. Pemerintah akan memberikan Rp 1 juta
kepada setiap pekerja/buruh yang memenuhi syarat.Lantas bagaimana cara mengetahui Anda termasuk
penerima BSU atau tidak? Simak ulasannya berikut ini.Cara Cek Bantuan Subsidi Upah 2022 1. Cek
penerima BSU 2022 di BPJS Ketenagakerjaan atau BP JamsostekCara pertama untuk cek penerima BSU
2022 atau bukan adalah melalui laman BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini cara cek penerima BSU 2022 di
BPJS Ketenagakerjaan:Masuk ke laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/Di bagian "Cek apakah
kamu termasuk penerima BSU?" isikan data diri berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama sesuai
di KTP, dan tanggal lahir Anda.
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Neutral

Summary Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jawa Timur, meminta seluruh perusahaan di
wilayahnya mengikuti aturan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR). Karyawan berhak
melapor bila pemberi kerja tidak memberi THR. "Dilaporkan ke Satgas THR di Kementerian
Tenaga Kerja, nanti akan ada penyelesaian melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang,"
kata Bupati Malang, M Sanusi, Jumat, 22 April 2022. Pemberian THR, terang Sanusi, sesuai
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jawa Timur, meminta seluruh perusahaan di wilayahnya
mengikuti aturan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR). Karyawan berhak melapor bila pemberi
kerja tidak memberi THR."Dilaporkan ke Satgas THR di Kementerian Tenaga Kerja, nanti akan ada
penyelesaian melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang," kata Bupati Malang, M Sanusi, Jumat, 22
April 2022.Pemberian THR, terang Sanusi, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. Sanusi memintapengusaha untuk taat aturan."Kami mengimbau
para pengusaha melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan. Tapi karyawan juga agar
bersabar. Lakukan dialog musyawarah untuk menyelesaikan yang terbaik," jelasnya.Di sisi lain, ia juga
mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) tidak menggelar open house saat Lebaran. Hal itu untuk
mengantisipasi kerumunan yang bisa menjadi sebab penularan covid-19."Kalau masyarakat silaturahmi
boleh, tapi pemeritnah daerah dan ASN melakukan open house, di Kabupaten Malang tidak ada open
house," imbuhnya.Ia menambahkan pihaknya tidak mengadakan salat id terpusat tahun ini. Sehingga,
para ASN bisa salat di tempatnya masing-masing.Sedangkan, untuk masyarakat umum, Sanusi
mengizinkan salat id berjemaah dengan protokol kesehatan ketat."Salat id tidak dibatasi, tapi diharapkan
tidak terjadi kerumunan dan tetap memakai masker," tegasnya.
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Negative

Summary Posko Pengaduan THR itu dilakukan Pemprov Sumatra Utara mengacu pada Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2022 dengan memberi nomor kontak yang bisa dihubungi langsung oleh
pekerja yang bermasalah dengan THR itu.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun 2022 dengan memberi nomor kontak yang bisa dihubungi langsung oleh pekerja yang bermasalah
dengan THR itu"Petugas yang dipercaya menerima laporan pekerja soal THR itu akan langsung
mengkonfirmasi pengaduan dan tim menanganinya," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatra Utara,
Baharuddin Siagian di Medan, Jumat.Posko Pengaduan THR itu dilakukan Pemprov Sumatra Utara
mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan
Tahun 2022.Agar diketahui pekerja secara luas soal layanan pengaduan itu, Disnaker Sumatra Utara
sudah menempatkan spanduk di beberapa lokasi."Harapannya, pengusaha menjalankan kewajibannya
karena sebelumnya Disnaker Sumatra Utara sudah mewanti-wanti pengusaha untuk membayar THR
sesuai peraturan pemerintah,"katanya.Baharuddin tidak merinci berapa kasus THR yang dilaporkan
pekerja di tahun 2021 dengan alasan kurang ingat angka pastinya."Yang pasti jumlahnya tidak banyak
dan kasusnya bisa langsung diatasi,"katanya.Kepala Kantor Perwakilan BI Sumatra Utara, Doddy Zulverdi,
mengatakan, uang THR mendorong pergerakan ekonomi.Dengan adanya uang THR, maka kemampuan
masyarakat berbelanja semakin tinggi dan itu mendorong pergerakan ekonomi."Di tengah ada
pergerakan ekonomi dampak uang THR, yang perlu diwaspadai juga adalah lonjakan inflasi akibat harga
berbagai bahan pokok naik menjelang Idul Fitri,"ujar Doddy.
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Summary Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI)
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha, menyampaikan update terbaru terkait
WNI yang dipekerjakan secara tidak prosedural di perusahaan-perusahaan kasino atau judi
online di Kamboja. Sehingga, sejak tahun 2021, terhitung sudah ada sebanyak 188 WNI yang
menjadi korban. "Modus yang digunakan, antara lain awalnya korban berasal dari berbagai
macam daerah di Indonesia, antara lain Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jakarta, dan Jawa
Barat, dimana para korban dijanjikan untuk bekerja sebagai customer service di berbagai
macam perusahaan startup yang ada di Kamboja," ungkap Judha.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian
Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha, menyampaikan update terbaru terkait WNI yang dipekerjakan
secara tidak prosedural di perusahaan-perusahaan kasino atau judi online di Kamboja.Sejauh ini, kasus
eksploitasi tersebut telah menjadi perhatian banyak pihak. Pihak Kemenlu pun telah menerima
pengaduan dari masyarakat, keluarga, dan WNI lain yang bekerja di tempat tersebut."Kami mencatat ada
peningkatan kasus yang cukup tinggi. Pada tahun 2021, menjadi 2 kasus besar yang melibatkan 117 WNI
kita di sana yang bekerja di kasino dan judi online, bahkan di triwulan I 2022 saja sudah ada lagi 71 kasus,"
ujar Judha, dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis(21/4/2022).Sehingga, sejak tahun 2021,
terhitung sudah ada sebanyak 188 WNI yang menjadi korban. Judha mengatakan bahwa pihaknya
menduga kasus ini sebenarnya seperti fenomena gunung es, datanya mungkin bisa lebih besar dari yang
tercatat."Modus yang digunakan, antara lain awalnya korban berasal dari berbagai macam daerah di
Indonesia, antara lain Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jakarta, dan Jawa Barat, dimana para korban
dijanjikan untuk bekerja sebagai customer service di berbagai macam perusahaan startup yang ada di
Kamboja," ungkap Judha.Kemudian, persyaratan kualifikasi yang diperlukan dinilai sangat ringan, dan
para korban dijanjikan penghasilan yang sangat besar. Mereka kemudian diberangkatkan dari Jakarta,
langsung menuju Phnom Penh, transit di Singapura."Setibanya mereka di Kamboja, mereka lalu
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dieksploitasi untuk bekerja di berbagai macam perusahaan kasino dan judi online, untuk memasarkan
produk investasi cryptocurrency dengan klaim-klaim return of investment yang tidak berdasar dan
berpotensi scamming," tegas Judha.Perusahaan-perusahaan ini, sebut dia, menggunakan modus
penjeratan utang, menerapkan jam kerja yang berlebihan, pembatasan ruang gerak, pembatasan
komunikasi, dan beberapa proses kekerasan terhadap WNI."Terkait upaya yang dilakukan Kemenlu dan
KBRI Phnom Penh, KBRI Phnom Penh sudah berkoordinasi dengan otoritas setempat, baik dari Kemlu,
imigrasi, dan kepolisian, dan alhamdulillah para WNI kita telah dapat diselamatkan dari premis
perusahaan masing-masing dan kita bawa ke Phnom Penh," terang Judha.Saat ini juga, kata dia, tim
Kemlu dari pusat, bekerjasama dengan Bareskrim Polri, telah berada di Kamboja untuk mendukung KBRI
Phnom Penh untuk mengidentifikasi korban, mendalami informasi, kesaksian, dan alat bukti untuk
menindak lanjuti penegakan hukumnya di Indonesia. Tim Kemlu juga berkoordinasi dengan otoritas
penegak hukum di Kamboja untuk kerja sama penanganan kasus selanjutnya."Dari total 188 korban sejak
tahun 2021 tersebut, 162 diantaranya telah berhasil dipulangkan ke Indonesia, dan insya Allah, 5 WNI
lainnya akan kita pulangkan minggu depan. Sedangkan sisanya masih berproses di Kamboja," ungkap
Jhuda.Berkaca dari kasus ini, Kemlu menyampaikan himbauan agar masyarakat Indonesia berhati-hati
terhadap tawaran bekerja di luar negeri dengan janji-janji yang tidak realistis, baik dari sisi persyaratan
kerja yang sangat ringan, dan janji penghasilan yang begitu besar."Hati-hati juga dengan tawaran yang
dilakukan melalui media sosial. Kemudian melakukan crosscheck terhadap kredibilitas dan kebenaran
tawaran pekerjaan tersebut ke instansi terkait, antara lain Kemnaker, BP2MI, maupun ke disnaker yang
ada di daerah setempat," pungkasnya.
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Summary Simak cara cek nama aktif BPJS Ketenagakerjaan di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, agar
pekerja atau buruh dapat BSU 2022 sebesar Rp1 juta. Pemerintah kembali mencairkan BSU
2022 kepada 8,8 juta pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, simak cara cek
nama aktif BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta.
Pemerintah melalui Kemnaker telah memastikan anggaran sebesar Rp8,8 triliun untuk
program BSU 2022, ada pun syarat penerima BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta adalah aktif
BPJS Ketenagakerjaan. Perlu diketahui, syarat penerima BSU 2022 jika mengacu pada
peraturan Kemnaker tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:.

Simak cara cek nama aktif BPJS Ketenagakerjaan di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, agar pekerja atau
buruh dapat BSU 2022 sebesar Rp1 juta.Pemerintah kembali mencairkan BSU 2022 kepada 8,8 juta
pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, simak cara cek nama aktif BPJS Ketenagakerjaan
sebagai syarat penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta.Pemerintah melalui Kemnaker telah memastikan
anggaran sebesar Rp8,8 triliun untuk program BSU 2022, ada pun syarat penerima BLT subsidi gaji
sebesar Rp1 juta adalah aktif BPJS Ketenagakerjaan.Perlu diketahui, syarat penerima BSU 2022 jika
mengacu pada peraturan Kemnaker tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:1. Warga Negara
Indonesia2. Memiliki e-KTP3. Pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta (peraturan ini baru saja
diperbaharui saat pengumuman BSU 2022 akan dilanjutkan)Berikut cara cek nama aktif BPJS
Ketenagakerjaan di laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id:

296

Title

Ribuan Aduan THR Bermunculan, Perusahaan di Jakarta Masuk? Author

Ferry Sandi

Media

Cnbc Indonesia

Reporter

Date

22 April 2022

Tone

Link

http://www.cnbcindonesia.com/news/20220422150955-4-334036/ribuan-aduan-thrbermunculan-perusahaan-di-jakarta-masuk

Neutral

Summary Di sisi lain, kalangan pengusaha di DKI Jakarta mengungkapkan bahwa hingga kini proses THR
masih berjalan sebagaimana mestinya. "Sampai dengan saat ini anggota belum ada yang
melaporkan keberatannya," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana
Dewi kepada CNBC Indonesia, Jumat (22/4/22). Pelaku usaha saat ini dibayangi
ketidakmampuan untuk membayar THR. "Terkait THR maka Kadin menghimbau ke temanteman anggota kadin agar membayarkan THR sesuai peraturan pemerintah.

Kementerian Ketenagakerjaan merilis informasi bahwa sudah ada 2.114 laporan terkait Tunjangan Hari
Raya (THR) selama 8-20 April 2022. Di sisi lain, kalangan pengusaha di DKI Jakarta mengungkapkan bahwa
hingga kini proses THR masih berjalan sebagaimana mestinya."Sampai dengan saat ini anggota belum
ada yang melaporkan keberatannya," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana
Dewi kepada CNBC Indonesia, Jumat (22/4/22).Pelaku usaha saat ini dibayangi ketidakmampuan untuk
membayar THR. Pasalnya, selama dua tahun ini sudah terkena besar dahsyat akibat pandemi Covid-19.
Di sisi lain, ada himbauan dari pemerintah yang tidak boleh dilanggar pengusaha."Terkait THR maka Kadin
menghimbau ke teman-teman anggota kadin agar membayarkan THR sesuai peraturan pemerintah. Dan
untuk waktu terakhir pemberian nya juga maximal di minus 7 hari H," sebut Diana.Pelaku usaha bakal
berupaya untuk memenuhi aturan tersebut. Namun, jika ada yang tidak mampu melakukannya, maka
perlu ada komunikasi baik dari pekerja dan pengusahanya."Apabila ada hal terkait kendala yg dihadapi
berhubungan dengan kebijakan maka biasa kami juga selalu melakukan pendampingan," sebut
Diana.Meski ada opsi pendampingan, namun tidak sedikit pekerja yang memilih untuk melapor langsung
ke pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 2.114 laporan terkait THR selama periode
8 s.d 20 April 2022. Jumlah tersebut mencakup 1.556 konsultasi online dan 558 pengaduan online.Kepala
Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap, menyatakan bahwa terdapat sejumlah topik pelaporan
yang masuk ke Posko THR 2022. Topik-topik tersebut di antaranya perhitungan THR yang tidak sesuai
ketentuan, THR belum dibayarkan, dan THR tidak dibayar.
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Summary Banyak dari mereka yang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan kasino dan judi online di
Kamboja. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum
Indonesia, Kemenlu, Judha Nugraha, menjelaskan Kemenlu dan Kedutaan Besar Republik
Indonesia di Ibu Kota Phnom Penh, Kamboja, tengah menangani kasus sejumlah warga
Indonesia yang dipekerjakan tidak sesuai dengan prosedur di perusahaan-perusahaan kasino
atau judi online di negara tersebut. Judha mengungkapkan bahwa kasus tersebut terungkap
setelah pihak kementerian mendapatkan laporan pengaduan baik dari warga negara
Indonesia yang bermukim di Kamboja dan juga dari keluarga korban. Pada triwulan pertama
tahun 2022 saja, sudah ada lagi 71 kasus, sehingga total sejak tahun 2021 ada total 188 WNI
yang menjadi korban," kata Judha.

Sebanyak 188 warga Indonesia menjadi korban perekrutan ilegal tenaga kerja. Banyak dari mereka yang
dipekerjakan di perusahaan-perusahaan kasino dan judi online di Kamboja. Fathiyah Wardah
melaporkannya untuk VOA.Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia menyampaikan bahwa
pihaknya kini tengah menangani kasus perekrutan tenaga kerja ilegal di mana sejumlah warga Indonesia
menjadi korban dalam kasus tersebut.Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan
Hukum Indonesia, Kemenlu, Judha Nugraha, menjelaskan Kemenlu dan Kedutaan Besar Republik
Indonesia di Ibu Kota Phnom Penh, Kamboja, tengah menangani kasus sejumlah warga Indonesia yang
dipekerjakan tidak sesuai dengan prosedur di perusahaan-perusahaan kasino atau judi online di negara
tersebut.Judha mengungkapkan bahwa kasus tersebut terungkap setelah pihak kementerian
mendapatkan laporan pengaduan baik dari warga negara Indonesia yang bermukim di Kamboja dan juga
dari keluarga korban.Menurutnya, pihak kementerian menduga kasus-kasus itu layaknya fenomena
gunung es. Terdapat kemungkinan bahwa angka sebenarnya mungkin lebih besar dari yang tercatat saat
ini. Para korban sendiri diketahui berasal dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Sumatera Utara,
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Kalimantan Barat, Jakarta, dan Jawa Barat."Kami mencatat ada peningkatan kasus yang cukup tinggi.
Pada tahun 2021, terjadi dua kasus besar yang melibatkan 117 WNI kita di sana yang bekerja di kasino
dan judi online. Pada triwulan pertama tahun 2022 saja, sudah ada lagi 71 kasus, sehingga total sejak
tahun 2021 ada total 188 WNI yang menjadi korban," kata Judha.Keterangan dari pihak kementerian
menyebutkan para korban sebelumnya dijanjikan oleh calo perekrut untuk bekerja di bagian layanan
konsumen di berbagai perusahaan rintisan atau startup yang ada di Kamboja. Mereka diiming-imingi
dengan gaji besar serta kualifikasi yang dibutuhkan untuk memenuhi posisi tersebut tidaklah sulit.Para
korban kemudian diberangkatkan dari Jakarta menuju Phnom Penh. Setibanya di Kamboja, mereka
dieksploitasi dengan dipekerjakan di berbagai macam perusahaan judi online antara lain untuk
memasarkan produk investasi dan mata uang digital.Judha menuturkan bahwa tim dari Kementerian Luar
Negeri serta Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah terbang ke Phnom
Penh untuk mengidentifikasi para korban, mendalami informasi, kesaksian dan alat bukti untuk
menindaklanjuti penegakan hukumnya di Indonesia. Tim dari Jakarta juga bekerjasama dengan penegak
hukum di Kamboja untuk menangani kasus tersebut lebih lanjut.Dari 188 korban yang tercatat, sebanyak
162 di antaranya sudah dipulangkan ke Indonesia dan lima lainnya akan dipulangkan pada minggu
depan.Judha mengimbau agar warga Indonesia tidak tergiur tawaran bekerja di luar negeri dengan janjijanji yang tidak realistis, seperti persyaratan kerja yang ringan dan gaji yang fantastis. Ia juga meminta
masyarakat untuk berhati-hati atas tawaran kerja yang datang melalui media sosial."Calon tenaga kerja
(sebaiknya) terlebih dulu mengecek kredibilitas dan kebenaran tawaran pekerjaan tersebut ke instansi
yang terkait, seperti ke Kementerian Tenaga Kerja atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI)," ungkapnya.Kementerian Luar Negeri juga kini menyediakan layanan aduan bagi warga
Indonesia yang masih bekerja tidak sesuai prosedur di perusahaan kasino atau judi online di Kamboja.
Aduan bisa ditujukan ke nomor hotline KBRI Phnom Penh 85512813282.Direktur Migrant Care, Wahyu
Susilo (Foto: voaindonesia.com/Dok Pribadi)Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu
Susilo, mengatakan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, termasuk pengawasan dari tingkat
desa, untuk mencegah kasus serupa terulang kembali di kemudian hari.Secara prosedural, menurut
Wahyu, seharusnya terdapat koordinasi yang baik antara pihak imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan
dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan legalitas sebuah proses rekrutmen
tenaga kerja."Imigrasinya kerap tutup mata, dia bilang secara imigrasi berhak untuk ke luar negeri tetapi
kan ada dokumen penyertaannya, dia ke luar negeri karena apa? Karena bekerja? Kalau karena bekerja
imigrasi harusnya berkoordinasi dengan Kemenaker misalnya benar tidak dia bekerja ke Saudi resmi atau
tidak. Nah ini seringkali tidak menjadi pertimbangan" ujar Wahyu (fw/rs)/voaindonesia.com. []Polisi
Majalengka Tangkap Tiga Pelaku Penyalur TKI IlegalPerairan Selat Malaka Rawan Masuk TKI Ilegal ke
AcehJalur Rawan Masuk TKI Ilegal di Aceh Saat CoronaHusni Ahmad Assegaf Penyalur TKI Ilegal Ditangkap
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Summary Laporan itu dikirimkan oleh masyarakat ke Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun 2022 Kemenaker. Di antaranya mulai dari penghitungan THR yang tidak sesuai
ketentuan, THR ditunda hingga THR tidak dibayar. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) telah menerima ribuan laporan mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya
(THR). Melansir Wartaekonomi.co.id-- jaringan Suara.com, Kemenaker mengungkap ada
2.114 laporan masuk terkait permasalahan THR per 20 April 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerima ribuan laporan mengenai pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR). Laporan itu dikirimkan oleh masyarakat ke Posko Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2022 Kemenaker.Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Kemenaker
mengungkap ada 2.114 laporan masuk terkait permasalahan THR per 20 April 2022. Jumlah tersebut
mencakup 1.556 konsultasi online dan 558 pengaduan online.Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul
Fadhly Harahap menjelaskan, ribuan laporan itu berisi tentang sejumlah persoalan. Di antaranya mulai
dari penghitungan THR yang tidak sesuai ketentuan, THR ditunda hingga THR tidak dibayar.Atas segala
aduan itu, Chairul menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti konsultasi dan pengaduan dari ribuan
pekerja itu.Sementara itu, pekerja yang berkonsultasi sudah dilayani langsung petugas Mediator
Hubungan Industrial, melalui kolom konsultasi di website https://poskothr.kemnaker.go.id.Sedangkan
pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan
dengan memeriksa perusahaan untuk memastikan THR dibayarkan sesuai ketentuan."Tentu pengaduan
baru akan ditindaklanjuti setelah batas waktu pembayaran THR berakhir. Pengawas Ketenagakerjaan
Kemnaker akan berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan daerah," ujar Chairul.Lebih lanjut,
Chairul menjelaskan fungsi pihaknya menciptakan Posko Pengaduan THR. Langkah ini merupakan bentuk
fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan
sesuai ketentuan yang ada.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
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Summary Pemerintah Kepulauan Riau ( Kepri) telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
untuk Kabupaten Natuna tahun 2022 Rp3.125.272 (tiga juta seratus duapuluh lima ribu dua
ratus tujuh puluh dua rupiah). Nominal UMK Natuna 2022 jika dibandingkan dengan UMK
2021. Untuk UMK Natuna 2022 disesuaikan sebesar Rp 18.297 atau naik 0,59 persen dari
tahun 2021. Namun sayangnya hingga kini penetapan besaran UMK itu tidak diberlakukan
di Natuna.

Pemerintah Kepulauan Riau ( Kepri) telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk
Kabupaten Natuna tahun 2022 Rp3.125.272 (tiga juta seratus duapuluh lima ribu dua ratus tujuh puluh
dua rupiah).Penetapan tersebut dilakukan Dan dalam proses penetapannya semua prosedur dan regulasi
dan berdasarkan penghitungan nilai UMK selalu mengacu kepada Surat Menteri Ketenagakerjaan RI
Nomor: B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian
dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum tahun 2022. nominal UMK Natuna 2022 jika
dibandingkan dengan UMK 2021. Untuk UMK Natuna 2022 disesuaikan sebesar Rp 18.297 atau naik 0,59
persen dari tahun 2021.Namun sayangnya hingga kini penetapan besaran UMK itu tidak diberlakukan di
Natuna. Baik disektor formal maupun non formal. Upah Pekerja di Natuna saat ini yang berlaku untuk
tenaga honorer dilingkungan Pemkab Natuna saja berkisar antara rp 1,2 hingga Rp.1,7 juta
perbulan.Sementara untuk sektor nonformal upah para pekerja lebih miris lagi, dengan jam kerja 10
hingga 12 jam sehari, hanya dibayar antara Rp.800 ribu hingga Rp.1,5 juta rupiah perbulan.Bupati Natuna
Wan Siswandi saat dikonfirmasi mengenai Upah minimum Kabupaten mengatakan belum dapat
diterapkannya UMK di Natuna dikarenakan hingga kini pendapatan daerah dan juga pelaku usaha di
Natuna masih jauh dari yang diharapkan, sehingga belum dapat untuk menerapkan pembayaran upah
pekerja sesuai UMK."Sekarang ini kalau di Natuna itu mau kita berlakukan dimana, perusahaan mana?
Artinya adalah kita sesuaikan sajalah dengan kemampuan. Sekarang kita mau paksakan orang untuk
membayar upak karyawan sesuai UMK, hotel saja yang menginap berapa orang cuma? transportasi kita
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seperti apa? jadi initinya belum mampu, kita sesuaika sajalah dulu," ujar Bupati Natuna Wan Siswandi,
Jum'at (22/04/2022).Kepala Daerah Natuna ini menolak jika dikatakan bahwa penetapan UMK di Natuna
hanya sebagai formalitas, menurutnya keinginan untuk menerapkan Upah pekerja sesuai Upah Minimum
Kabupaten ada, namun kemampuan daerah dan pelaku usaha didaerah ini masih belum dapat untuk
merealisasikan itu sehingga perlu disesuaikan dengan pendapatan.Namun Wan Siswandi mengatakan
kemungkinan untuk menerapkan UMK di Natuna dapat dilakukan jika saja usaha di Natuna bisa maju
seperti Batam atau daerah lainnya diluar Natuna.Sementara untuk upah atau gaji tenaga hnorer dan
outsourching Pemkab Natuna yang juga dibawah UMK menurut Bupati , penerapan Upah mereka
berdasarkan undang - undang Kepegawaian dimana upah Honorer dan outsourching dibayar sesuai
kemampuan daerah."Kita ini memakai Undang - undang Kepegawaian, dimana dibunyikan bahwa gaji
honorer dibayarkan sesuai kemampuan daerah. Karena disitu dibunyikan demikian ya, kita sesuaikan dg
keuangan daerah," kata Bupati.Wan Siswandi menambahkan, kedepan pihaknya akan menetapkan
standar minimal untuk pemberlakuan upah pekerja baik sektor formal atau non formal di Natuna, agar
pembayaran upah pekerja di Natuna di segala sektor masih dalam taraf kewajaran, diperhitungkan dari
jam kerja dan jenis usaha
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Positive

Summary Simak jadwal dan cara cek nama penerima BLT subsidi upah, dapat notif ini langsung dapat
Rp1 juta. Pemerintah akan kembali menyalurkan BSU 2022, nantinya pekerja di bawah gaji
Rp3,5 juta akan mendapatkan BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta. Dalam penyalurannya, BSU
2022 akan langsung diberikan 2 bulan sekaligus, yang mana pekerja atau buruh akan
menerima BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta. Apakah BSU 2022 sudah cair?

Apakah BSU 2022 sudah cair? Simak jadwal dan cara cek nama penerima BLT subsidi upah, dapat notif
ini langsung dapat Rp1 juta.Pemerintah akan kembali menyalurkan BSU 2022, nantinya pekerja di bawah
gaji Rp3,5 juta akan mendapatkan BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta.BSU 2022 dipastikan akan kembali
dicairkan kepada 8,8 juta pekerja yang telah memenuhi syarat, di mana pemerintah telah menetapkan
anggaran sebesar Rp8,8 triliun.Diketahui BSU 2022 adalah program pemerintah untuk membantu para
pekerja atau buruh yang terkena dampak Covid-19.Program BSU 2022 tersebut diberikan kepada pekerja
atau buruh di bawah gaji Rp3,5 juta sebesar Rp500 ribu perbulan.Dalam penyalurannya, BSU 2022 akan
langsung diberikan 2 bulan sekaligus, yang mana pekerja atau buruh akan menerima BLT subsidi gaji
sebesar Rp1 juta.Kapan BSU 2022 dicairkan? Saat ini pemerintah melalui Kemnaker masih membahas
mekanisme pencairan BLT subsidi gaji.Rencananya, BSU 2022 akan dicairkan dalam waktu dekat.
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Positive

Summary undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) digadang-gadang mampu menarik minat investor untuk
menanamkan modalnya di Indonesia. Terkait hal tersebut, Pengamat Industri Pariwisata
Muslim Jayadi mengatakan UU Cipta Kerja urgen dihadirkan pada masa sekarang di tengah
perekonomian Indonesia terdampak Covid-19, Hal ini diperlukan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada sektor pariwisata. Dalam diskusi daring
yang digelar oleh Goodmoney.id konsultan dan trainer sejumlah perusahaan swasta dan
BUMN beberapa waktu yang lalu, diketahui bahwa UU Cipta Kerja juga memberikan dampak
positif pada pelaku UMKM di sektor wisata. Pada pasal 26 ayat (1) poin (f) UU Cipta Kerja
tertulis bahwa setiap pengusaha pariwisata diwajibkan mengembangkan kemitraan dengan
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi setempat yang saling memerlukan,
memperkuat dan menguntungkan.

undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) digadang-gadang mampu menarik minat investor untuk menanamkan
modalnya di Indonesia. Tak hanya itu, UU No. 11 tahun 2020 tersebut ternyata juga memiliki dampak
manfaat bagi sektor pariwisata di Indonesia. UU Ciptaker memiliki banyak kontribusi positif. Salah
satunya adalah berkaitan dengan kemudahan melalui sistem online dan digital bagi pelaku usaha di
sektor pariwisata.Terkait hal tersebut, Pengamat Industri Pariwisata Muslim Jayadi mengatakan UU Cipta
Kerja urgen dihadirkan pada masa sekarang di tengah perekonomian Indonesia terdampak Covid-19, Hal
ini diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada sektor
pariwisata.Dalam diskusi daring yang digelar oleh Goodmoney.id konsultan dan trainer sejumlah
perusahaan swasta dan BUMN beberapa waktu yang lalu, diketahui bahwa UU Cipta Kerja juga
memberikan dampak positif pada pelaku UMKM di sektor wisata.Pada pasal 26 ayat (1) poin (f) UU Cipta
Kerja tertulis bahwa setiap pengusaha pariwisata diwajibkan mengembangkan kemitraan dengan usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan
menguntungkan.Pada poin (f) tersebut dipertegas oleh poin (g). Dalam poin (g) itu, Jayadi mengatakan,
selain UMKM dan Koperasi, UU Cipta Kerja pada sektor pariwisata juga berdampak positif pada para
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pekerja lokal.Pada poin (g) tertulis, setiap pengusaha pariwisata diwajibkan mengutamakan produk
masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja
lokal.Terkait ketenagakerjaan, Jayadi mengungkapkan bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) poin (h)
pengusaha pariwisata diwajibkan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan
pendidikan.Tentu saja untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, investasi di Indonesia harus
ditingkatkan. Karena dengan adanya investasi, lapangan kerja baru akan tercipta dan bisa meningkatkan
daya beli masyarakat yang secara tidak langsung juga berpengaruh baik pada sektor pariwisata.Bonus
demografi ini tentu harus dipersiapkan sejak sekarang, agar nantinya para pemuda usia produktif
tersebut dapat terlibat langsung sebagai penggerak perekonomian bangsa.Tingginya kasus Covid-19 di
Indonesia beberap waktu lalu, membuat sektor pariwisata mengalami dampak yang cukup serius. Hal ini
dikarenakan wisatawan mancanegara yang berwisata ke Indonesia menurun secara drastis sampai 80%
yang berdampak besar pada sektor pariwisata dan perhotelan. Imbasnya banyak karyawan hotel yang diPHK dan dirumahkan.Jayadi menilai, untuk membuat sektor pariwisata tetap hidup, pemerintah perlu
memberlakukan hal yang sama kepada tempat-tempat wisata seperti Kemenaker yang meminta kepada
perusahaan untuk memberikan modal protokol kesehatan masing-masing. Jayadi juga menyarankan
kepada para pelaku usaha di sektor perhotelan atau pariwisata, jika ingin mengundang daya tarik
wisatawan dalam kondisi pandemi, harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Karena
menurutnya yang dipilih oleh konsumen adalah tempat yang menerapkan protokol kesehatan secara
ketat.Sementara itu, Lanskap bisnis dan industri pariwisata berubah drastis di bawah rezim Omnibus Law.
Beleid baru tersebut menganulir beberapa pasal inti dalam undang-undang No. 10/2009 tentang
kepariwisataan, salah satunya adalah perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam industri
kepariwisataan.Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran
mengatakan perubahan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan fungsi dari pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan industri sektor pariwisata.Menurutnya, fungsi pemerintah daerah perlu disesuaikan
mengingat pentingnya menyederhanakan proses birokrasi perizinan berusaha di sektor pariwisata
dengan cara mengintegrasikan hal tersebut secara terpusat melalui kewenangan pemerintah
pusat.Tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah mendorong iklim berusaha, mempercepat transformasi
ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah
regulasi yang tumpang tindih serta menghilangkan ego sektoral.UU Cipta Kerja diharapkan mampu
menjadi pendukung untuk para pelaku usaha di sektor pariwisata untuk senantiasa berkembang. Hal ini
tentu saja akan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga
kerja.
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Positive

Summary Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau perusahaan yang
ada di daerahnya untuk menyalurkan tunjangan hari raya (THR) dengan tempat waktu.
Jangan sampai ada hak-hak karyawan yang tertahan di perusahaan," kata Wali Kota Palangka
Raya Fairid Naparin di Palangka Raya, Jumat. Kepala Daerah termuda di wilayah Kalimantan
Tengah itu pun meminta pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Palangka Raya jika hak THR tak dibayarkan perusahaan tempat bekerja. Bagi karyawan yang
belum mendapatkan tunjangan hari raya dapat melaporkan secara langsung ke posko di
kantor Disnaker Palangka Raya pada jam kerja.

Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau perusahaan yang ada di
daerahnya untuk menyalurkan tunjangan hari raya (THR) dengan tempat waktu."Kami mengimbau
perusahaan untuk segera menyalurkan THR kepada pekerjanya. Jangan sampai ada hak-hak karyawan
yang tertahan di perusahaan," kata Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin di Palangka Raya,
Jumat.Penyaluran THR kepada pekerja yang dilakukan tepat waktu akan sangat membantu masyarakat
pekerja dalam memenuhi kebutuhan Lebaran. Dia mengatakan, dengan pembayaran tepat waktu
karyawan juga akan sempat berbelanja menggunakan THR yang dibayarkan."Untuk itu, kami minta
masing-masing perusahaan memberi THR paling lambat lima hari sebelum Idul Fitri, jangan terlalu mepet
saat menyalurkan karena pada hari raya kebutuhannya akan banyak," katanya.Dia melanjutkan,
perusahaan diminta untuk menuntaskan kewajibannya kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Seluruhnya telah diatur oleh pemerintah sehingga kewajiban pemberi kerja harus tetap
dilakukan untuk membantu mensejahterakan pekerja.Kepala Daerah termuda di wilayah Kalimantan
Tengah itu pun meminta pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palangka Raya jika
hak THR tak dibayarkan perusahaan tempat bekerja.Dia pun juga minta masyarakat termasuk instansi
pemerintah waspada terhadap potensi adanya pungutan liar oleh sekelompok atau oknum masyarakat
yang mengatasnamakan sumbangan THR.Sementara itu, dalam rangka memastikan hak-hak karyawan
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dipenuhi oleh pemberi kerja pemerintah setempat melalui Disnaker membuat posko pengaduan
THR.Bagi karyawan yang belum mendapatkan tunjangan hari raya dapat melaporkan secara langsung ke
posko di kantor Disnaker Palangka Raya pada jam kerja.THR merupakan hak karyawan yang harus
diberikan pemberi kerja sesuai ketentuan, baik besaran nilai maupun dari sisi ketepatan waktu
pembayaran.Jika ada perusahaan yang melakukan pelanggaran atau tidak memberikan hak karyawan
secara proporsional maka dapat dikenakan sanksi. Terlebih lagi terkait THR ini juga telah tercantum di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2016.Kemudian juga Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang
pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja maupun buruh di
perusahaan. Perusahaan ataupun pemberi kerja harus mematuhinya agar terhindar dari sanksi."Tentu
sudah ada aturan pasti ada sanksi yang harus diterima bila ditemukan pelanggaran. Jadi untuk
meminimalisir itu maka lebih baik tuntaskan kewajiban yang ada," katanya.
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Positive

Summary Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau perusahaan yang
ada di daerahnya untuk menyalurkan tunjangan hari raya (THR) dengan tempat waktu.
Jangan sampai ada hak-hak karyawan yang tertahan di perusahaan," kata Wali Kota Palangka
Raya Fairid Naparin di Palangka Raya, Jumat. Kepala Daerah termuda di wilayah Kalimantan
Tengah itu pun meminta pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Palangka Raya jika hak THR tak dibayarkan perusahaan tempat bekerja. Bagi karyawan yang
belum mendapatkan tunjangan hari raya dapat melaporkan secara langsung ke posko di
kantor Disnaker Palangka Raya pada jam kerja.

Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau perusahaan yang ada di
daerahnya untuk menyalurkan tunjangan hari raya (THR) dengan tempat waktu."Kami mengimbau
perusahaan untuk segera menyalurkan THR kepada pekerjanya. Jangan sampai ada hak-hak karyawan
yang tertahan di perusahaan," kata Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin di Palangka Raya,
Jumat.Penyaluran THR kepada pekerja yang dilakukan tepat waktu akan sangat membantu masyarakat
pekerja dalam memenuhi kebutuhan Lebaran. Dia mengatakan, dengan pembayaran tepat waktu
karyawan juga akan sempat berbelanja menggunakan THR yang dibayarkan."Untuk itu, kami minta
masing-masing perusahaan memberi THR paling lambat lima hari sebelum Idul Fitri, jangan terlalu mepet
saat menyalurkan karena pada hari raya kebutuhannya akan banyak," katanya.Dia melanjutkan,
perusahaan diminta untuk menuntaskan kewajibannya kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Seluruhnya telah diatur oleh pemerintah sehingga kewajiban pemberi kerja harus tetap
dilakukan untuk membantu mensejahterakan pekerja.Kepala Daerah termuda di wilayah Kalimantan
Tengah itu pun meminta pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palangka Raya jika
hak THR tak dibayarkan perusahaan tempat bekerja.Dia pun juga minta masyarakat termasuk instansi
pemerintah waspada terhadap potensi adanya pungutan liar oleh sekelompok atau oknum masyarakat
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yang mengatasnamakan sumbangan THR.Sementara itu, dalam rangka memastikan hak-hak karyawan
dipenuhi oleh pemberi kerja pemerintah setempat melalui Disnaker membuat posko pengaduan
THR.Bagi karyawan yang belum mendapatkan tunjangan hari raya dapat melaporkan secara langsung ke
posko di kantor Disnaker Palangka Raya pada jam kerja.THR merupakan hak karyawan yang harus
diberikan pemberi kerja sesuai ketentuan, baik besaran nilai maupun dari sisi ketepatan waktu
pembayaran.Jika ada perusahaan yang melakukan pelanggaran atau tidak memberikan hak karyawan
secara proporsional maka dapat dikenakan sanksi. Terlebih lagi terkait THR ini juga telah tercantum di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2016.Kemudian juga Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang
pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja maupun buruh di
perusahaan. Perusahaan ataupun pemberi kerja harus mematuhinya agar terhindar dari sanksi."Tentu
sudah ada aturan pasti ada sanksi yang harus diterima bila ditemukan pelanggaran. Jadi untuk
meminimalisir itu maka lebih baik tuntaskan kewajiban yang ada," katanya.
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Neutral

Summary Anggota DPRD Provinsi Jambi hearing bersama Disnakertrans Provinsi Jambi. Kegiatan
hearing itu dihadiri Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria, Wakil Ketua
Supriyanto, anggota Budi Yako serta anggota lainnya. Wakil Ketua Komisi lV DPRD Provinsi
Jambi dari Fraksi Partai PKS Supriyanto mengatakan. (tribunjambi.com/ Hasbi Sabirin).

Mengawal Surat Edaran (SE) Menaker No 1/HK 04/IV/2022 tentang pelaksanaan pemberian THR 2022.
Anggota DPRD Provinsi Jambi hearing bersama Disnakertrans Provinsi Jambi.Kegiatan hearing itu dihadiri
Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria, Wakil Ketua Supriyanto, anggota Budi Yako serta
anggota lainnya.Wakil Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai PKS Supriyanto mengatakan.
Hearing itu tujuannya mengawal pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR) bagi
pekerja/buruh di perusahaan.SE Menaker ini melingkupi soal penghitungan pembayaran THR bagi
karyawan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, belum satu tahun, serta pekerja harian lepas.THR
ditetapkan sebagai bentuk apresiasi terhadap karyawan yang akan merayakan hari besar mereka."Dalam
Permenaker itu diwajibkan perusahaan dan pengusaha bayarkan Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR)
pada pegawainya. Akan kita kawal itu jika ada laporan dari masyarakat," kata Supriyanto.Tak hanya itu
dalam hearing itu mereka juga bahas dan tindak lanjut dari UU 2/2020 ttg Cipta Kerja dan PP No 36/2021
serta Permenaker tentang kewajiban pengusaha membayar THR.(tribunjambi.com/ Hasbi Sabirin)Baca
berita terbaru Tribunjambi. com di Google News
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Positive

Summary Segera cek nama penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta lewat HP di kemnaker.go.id. Sebanyak
8,8 juta pekerja di bawah gaji Rp3,5 juta akan mendapatkan BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta
lewat program BSU 2022 yang kembali disalurkan. Dalam penyalurannya, BSU 2022 akan
diberikan 2 bulan sekaligus, yang mana pekerja atau buruh akan menerima bantuan tunai
subsidi gaji sebesar Rp1 juta. Pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp8,8 triliun
agar BSU 2022 bisa diterima oleh 8,8 juta buruh atau pekerja di bawah gaji Rp3,5 juta.
Menurut aturan, BSU 2022 diberikan kepada pekerja atau buruh dengan gaji dibawah Rp3,5
juta sebesar Rp500 ribu perbulan.

BSU 2022 kapan cair? Segera cek nama penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta lewat HP di
kemnaker.go.id.Sebanyak 8,8 juta pekerja di bawah gaji Rp3,5 juta akan mendapatkan BLT subsidi gaji
sebesar Rp1 juta lewat program BSU 2022 yang kembali disalurkan.Pemerintah telah menetapkan
anggaran sebesar Rp8,8 triliun agar BSU 2022 bisa diterima oleh 8,8 juta buruh atau pekerja di bawah
gaji Rp3,5 juta.BSU 2022 rencananya akan disalurkan pada bulan April 2022, yang mana saat ini
mekanisme pencairan masih diatur oleh Kemnaker.Menurut aturan, BSU 2022 diberikan kepada pekerja
atau buruh dengan gaji dibawah Rp3,5 juta sebesar Rp500 ribu perbulan.Dalam penyalurannya, BSU 2022
akan diberikan 2 bulan sekaligus, yang mana pekerja atau buruh akan menerima bantuan tunai subsidi
gaji sebesar Rp1 juta.Dilansir Pikiranrakyat-Depok.com dari laman Kemnaker, adapun syarat penerima
BSU 2022 menurut aturan tahun lalu adalah sebagai berikut:1. Buruh atau pekerja adalah Warga Negara
Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK KTP
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Neutral

Summary Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 pakai KTP, login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id agar
dapatkan BLT Rp1 juta dari pemerintah. Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 menjadi salah satu dari tiga bansos tambahan yang disalurkan oleh
pemerintah tahun ini. Setidaknya ada 8,8 juta pekerja yang akan mendapatkan BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 dari pemerintah ini. Pemerintah telah mengumumkan bahwa BSU
2022 akan kembali disalurkan kepada pekerja di bulan April ini.

Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 pakai KTP, login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id agar dapatkan BLT
Rp1 juta dari pemerintah.Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 menjadi salah satu
dari tiga bansos tambahan yang disalurkan oleh pemerintah tahun ini.Pemerintah telah mengumumkan
bahwa BSU 2022 akan kembali disalurkan kepada pekerja di bulan April ini.Setidaknya ada 8,8 juta
pekerja yang akan mendapatkan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 dari pemerintah ini.Namun, jika melihat
pada penyaluran BLT subsidi gaji sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
biasanya tidak membuka pendaftaran bagi pekerja yang ingin menerima BSU.Pada penyaluran tahun
2021 lalu, pekerja tidak bisa mendaftar langsung sebagai penerima BSU dengan mendatangi kantor
cabang BPJS Ketenagakerjaan.Pasalnya, penerima BSU ditentukan dari data peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan.Berikut ini alur penetapan penerima Bantuan Subsidi Upah tahun 2021 yang dilakukan
oleh Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan.
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Summary Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau perusahaan yang
ada di daerahnya untuk menyalurkan tunjangan hari raya (THR) dengan tempat waktu.
Jangan sampai ada hak-hak karyawan yang tertahan di perusahaan," kata Wali Kota Palangka
Raya Fairid Naparin di Palangka Raya, Jumat. Kepala Daerah termuda di wilayah Kalimantan
Tengah itu pun meminta pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Palangka Raya jika hak THR tak dibayarkan perusahaan tempat bekerja. Bagi karyawan yang
belum mendapatkan tunjangan hari raya dapat melaporkan secara langsung ke posko di
kantor Disnaker Palangka Raya pada jam kerja.

Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau perusahaan yang ada di
daerahnya untuk menyalurkan tunjangan hari raya (THR) dengan tempat waktu."Kami mengimbau
perusahaan untuk segera menyalurkan THR kepada pekerjanya. Jangan sampai ada hak-hak karyawan
yang tertahan di perusahaan," kata Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin di Palangka Raya,
Jumat.Penyaluran THR kepada pekerja yang dilakukan tepat waktu akan sangat membantu masyarakat
pekerja dalam memenuhi kebutuhan Lebaran. Dia mengatakan, dengan pembayaran tepat waktu
karyawan juga akan sempat berbelanja menggunakan THR yang dibayarkan."Untuk itu, kami minta
masing-masing perusahaan memberi THR paling lambat lima hari sebelum Idul Fitri, jangan terlalu mepet
saat menyalurkan karena pada hari raya kebutuhannya akan banyak," katanya.Dia melanjutkan,
perusahaan diminta untuk menuntaskan kewajibannya kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Seluruhnya telah diatur oleh pemerintah sehingga kewajiban pemberi kerja harus tetap
dilakukan untuk membantu mensejahterakan pekerja.Kepala Daerah termuda di wilayah Kalimantan
Tengah itu pun meminta pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palangka Raya jika
hak THR tak dibayarkan perusahaan tempat bekerja.Dia pun juga minta masyarakat termasuk instansi
pemerintah waspada terhadap potensi adanya pungutan liar oleh sekelompok atau oknum masyarakat
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yang mengatasnamakan sumbangan THR.Sementara itu, dalam rangka memastikan hak-hak karyawan
dipenuhi oleh pemberi kerja pemerintah setempat melalui Disnaker membuat posko pengaduan
THR.Bagi karyawan yang belum mendapatkan tunjangan hari raya dapat melaporkan secara langsung ke
posko di kantor Disnaker Palangka Raya pada jam kerja.THR merupakan hak karyawan yang harus
diberikan pemberi kerja sesuai ketentuan, baik besaran nilai maupun dari sisi ketepatan waktu
pembayaran.Jika ada perusahaan yang melakukan pelanggaran atau tidak memberikan hak karyawan
secara proporsional maka dapat dikenakan sanksi. Terlebih lagi terkait THR ini juga telah tercantum di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2016.Kemudian juga Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang
pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja maupun buruh di
perusahaan. Perusahaan ataupun pemberi kerja harus mematuhinya agar terhindar dari sanksi."Tentu
sudah ada aturan pasti ada sanksi yang harus diterima bila ditemukan pelanggaran. Jadi untuk
meminimalisir itu maka lebih baik tuntaskan kewajiban yang ada," katanya.

314

Title

Kiat bila ingin manfaatkan uang THR sebagai
tabungan

Author

Lia Wanadriani Santosa

Media

Antara

Reporter

Date

22 April 2022

Tone

Link

http://www.antaranews.com/berita/2837753/kiat-bila-ingin-manfaatkan-uang-thrsebagai-tabungan

Positive

Summary Berikut kiat yang bisa Anda lakukan untuk memanfaatkan uang THR dengan bijak, khususnya
sebagai tabungan di masa depan seperti dikutip dari siaran pers Zipmex Indonesia, Jumat:.
Tetapi, sebagian orang bisa memanfaatkan THR sebagai tabungan di masa depannya.
Menyisihkan uang THR untuk ditabung selain akan sangat berguna untuk masa depan, juga
dapat mencegah Anda untuk berperilaku konsumtif dengan membeli barang-barang yang
tidak diperlukan. Asuransi dapat dikategorikan sebagai menabung, karena dapat berguna
untuk keadaan-keadaan mendesak di luar ekspektasi dan tidak diinginkan seperti saat
kecelakaan, kematian, dan lainnya.

Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini bisa Anda dapatkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum
hari raya bagi umat Islam itu, merujuk pada peraturan Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagian pegawai
di tanah air bahkan mulai mendapatkannya hari ini.Dalam memanfaatkannya, maka kecermatan menjadi
hal yang diperlukan agar dana tak habis begitu saja, mengingat sebagian Anda memiliki kebutuhan
menjelang dan saat Lebaran. mulai dari membagikan THR kepada orang tua, adik-adik, keponakan,
membeli baju baru, hingga untuk memasak berbagai macam hidangan khas Lebaran yang lezat.Tetapi,
sebagian orang bisa memanfaatkan THR sebagai tabungan di masa depannya. Berikut kiat yang bisa Anda
lakukan untuk memanfaatkan uang THR dengan bijak, khususnya sebagai tabungan di masa depan seperti
dikutip dari siaran pers Zipmex Indonesia, Jumat:1. Niatkan tekad untuk menabungMenyisihkan uang
THR untuk ditabung selain akan sangat berguna untuk masa depan, juga dapat mencegah Anda untuk
berperilaku konsumtif dengan membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Mulai menabung sekecil
apapun, sangat berarti untuk dapat membentuk kebiasaan baik di masa depan.2. Alokasikan sebagian
untuk dana daruratSesuai dengan namanya, dana darurat berfungsi sebagai sumber dana yang dapat
Anda gunakan untuk hal-hal yang tidak terduga seperti saat terkena PHK, munculnya pandemi,
kebutuhan mendadak, dan lain sebagainya.Dana darurat merupakan salah satu bagian dalam
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perencanaan keuangan yang wajib dimiliki, karena dapat mencegah Anda memiliki hutang, menutupi
biaya mendesak, bahkan dapat menjadi dana untuk masa depan.Asuransi dapat dikategorikan sebagai
menabung, karena dapat berguna untuk keadaan-keadaan mendesak di luar ekspektasi dan tidak
diinginkan seperti saat kecelakaan, kematian, dan lainnya. Kerugian-kerugian atas kejadian tersebut
dapat diminimalisasi dengan asuransi yang sudah Anda miliki.3. Menyiapkan dana pensiun sedikit demi
sedikitTabungan pensiun dapat menjadi jaminan di hari tua Anda saat usia Anda sudah tidak produktif
lagi. Hal tersebut dilakukan agar di masa tua, Anda masih dapat memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari.
Menggunakan uang THR untuk dialokasikan ke dana pensiun dikatakan merupakan suatu hal yang bijak.4.
Perluas portfolio Investasi AndaDengan Anda mengalokasikan THR Anda untuk berinvestasi, Anda dapat
memiliki masa depan yang aman dan tenang. Saat ini sudah banyak instrumen investasi yang
memudahkan Anda untuk mulai berinvestasi. Dari mulai emas, saham, reksadana sampai kripto.
Belakangan kripto menjadi salah satu instrumen investasi yang menjanjikan dan menjadi salah satu dari
lima instrumen investasi terpopuler bersama dengan emas."Beberapa hari menjelang hari raya banyak
orang yang menghabiskan uang THR untuk membeli hal-hal yang sifatnya konsumtif. Sebaiknya uang THR
tersebut digunakan untuk membayar hutang, menabung, membayar zakat, dana darurat, membeli
kebutuhan lain untuk hari raya, dan 10 - 20 persen dari uang THR dapat dialokasikan untuk berinvestasi,"
kata Head of Growth Zipmex Indonesia, Siska Lestari.Dia mengingatkan, saat akan berinvestasi, sebaiknya
pastikan aplikasi atau platform yang digunakan telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
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Summary Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau perusahaan yang
ada di daerahnya untuk menyalurkan tunjangan hari raya (THR) dengan tempat waktu.
Jangan sampai ada hak-hak karyawan yang tertahan di perusahaan," kata Wali Kota Palangka
Raya Fairid Naparin di Palangka Raya, Jumat. Kepala Daerah termuda di wilayah Kalimantan
Tengah itu pun meminta pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Palangka Raya jika hak THR tak dibayarkan perusahaan tempat bekerja. Bagi karyawan yang
belum mendapatkan tunjangan hari raya dapat melaporkan secara langsung ke posko di
kantor Disnaker Palangka Raya pada jam kerja.

Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau perusahaan yang ada di
daerahnya untuk menyalurkan tunjangan hari raya (THR) dengan tempat waktu."Kami mengimbau
perusahaan untuk segera menyalurkan THR kepada pekerjanya. Jangan sampai ada hak-hak karyawan
yang tertahan di perusahaan," kata Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin di Palangka Raya,
Jumat.Penyaluran THR kepada pekerja yang dilakukan tepat waktu akan sangat membantu masyarakat
pekerja dalam memenuhi kebutuhan Lebaran. Dia mengatakan, dengan pembayaran tepat waktu
karyawan juga akan sempat berbelanja menggunakan THR yang dibayarkan."Untuk itu, kami minta
masing-masing perusahaan memberi THR paling lambat lima hari sebelum Idul Fitri, jangan terlalu mepet
saat menyalurkan karena pada hari raya kebutuhannya akan banyak," katanya.Dia melanjutkan,
perusahaan diminta untuk menuntaskan kewajibannya kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Seluruhnya telah diatur oleh pemerintah sehingga kewajiban pemberi kerja harus tetap
dilakukan untuk membantu mensejahterakan pekerja.Kepala Daerah termuda di wilayah Kalimantan
Tengah itu pun meminta pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palangka Raya jika
hak THR tak dibayarkan perusahaan tempat bekerja.Dia pun juga minta masyarakat termasuk instansi
pemerintah waspada terhadap potensi adanya pungutan liar oleh sekelompok atau oknum masyarakat
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yang mengatasnamakan sumbangan THR.Sementara itu, dalam rangka memastikan hak-hak karyawan
dipenuhi oleh pemberi kerja pemerintah setempat melalui Disnaker membuat posko pengaduan
THR.Bagi karyawan yang belum mendapatkan tunjangan hari raya dapat melaporkan secara langsung ke
posko di kantor Disnaker Palangka Raya pada jam kerja.THR merupakan hak karyawan yang harus
diberikan pemberi kerja sesuai ketentuan, baik besaran nilai maupun dari sisi ketepatan waktu
pembayaran.Jika ada perusahaan yang melakukan pelanggaran atau tidak memberikan hak karyawan
secara proporsional maka dapat dikenakan sanksi. Terlebih lagi terkait THR ini juga telah tercantum di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2016.Kemudian juga Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang
pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja maupun buruh di
perusahaan. Perusahaan ataupun pemberi kerja harus mematuhinya agar terhindar dari sanksi."Tentu
sudah ada aturan pasti ada sanksi yang harus diterima bila ditemukan pelanggaran. Jadi untuk
meminimalisir itu maka lebih baik tuntaskan kewajiban yang ada," katanya.
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Positive

Summary Palangka Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau
perusahaan yang ada di daerahnya untuk menyalurkan tunjangan hari raya (THR) dengan
tempat waktu. Jangan sampai ada hak-hak karyawan yang tertahan di perusahaan," kata
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin di Palangka Raya, Jumat. Kepala Daerah termuda di
wilayah Kalimantan Tengah itu pun meminta pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kota Palangka Raya jika hak THR tak dibayarkan perusahaan tempat bekerja. Bagi
karyawan yang belum mendapatkan tunjangan hari raya dapat melaporkan secara langsung
ke posko di kantor Disnaker Palangka Raya pada jam kerja.

Palangka Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau perusahaan yang ada
di daerahnya untuk menyalurkan tunjangan hari raya (THR) dengan tempat waktu."Kami mengimbau
perusahaan untuk segera menyalurkan THR kepada pekerjanya. Jangan sampai ada hak-hak karyawan
yang tertahan di perusahaan," kata Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin di Palangka Raya,
Jumat.Penyaluran THR kepada pekerja yang dilakukan tepat waktu akan sangat membantu masyarakat
pekerja dalam memenuhi kebutuhan Lebaran. Dia mengatakan, dengan pembayaran tepat waktu
karyawan juga akan sempat berbelanja menggunakan THR yang dibayarkan."Untuk itu, kami minta
masing-masing perusahaan memberi THR paling lambat lima hari sebelum Idul Fitri, jangan terlalu mepet
saat menyalurkan karena pada hari raya kebutuhannya akan banyak," katanya.Dia melanjutkan,
perusahaan diminta untuk menuntaskan kewajibannya kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Seluruhnya telah diatur oleh pemerintah sehingga kewajiban pemberi kerja harus tetap
dilakukan untuk membantu mensejahterakan pekerja.Kepala Daerah termuda di wilayah Kalimantan
Tengah itu pun meminta pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palangka Raya jika
hak THR tak dibayarkan perusahaan tempat bekerja.Dia pun juga minta masyarakat termasuk instansi
pemerintah waspada terhadap potensi adanya pungutan liar oleh sekelompok atau oknum masyarakat
yang mengatasnamakan sumbangan THR.Sementara itu, dalam rangka memastikan hak-hak karyawan
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dipenuhi oleh pemberi kerja pemerintah setempat melalui Disnaker membuat posko pengaduan
THR.Bagi karyawan yang belum mendapatkan tunjangan hari raya dapat melaporkan secara langsung ke
posko di kantor Disnaker Palangka Raya pada jam kerja.THR merupakan hak karyawan yang harus
diberikan pemberi kerja sesuai ketentuan, baik besaran nilai maupun dari sisi ketepatan waktu
pembayaran.Jika ada perusahaan yang melakukan pelanggaran atau tidak memberikan hak karyawan
secara proporsional maka dapat dikenakan sanksi. Terlebih lagi terkait THR ini juga telah tercantum di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2016.Kemudian juga Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang
pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja maupun buruh di
perusahaan. Perusahaan ataupun pemberi kerja harus mematuhinya agar terhindar dari sanksi."Tentu
sudah ada aturan pasti ada sanksi yang harus diterima bila ditemukan pelanggaran. Jadi untuk
meminimalisir itu maka lebih baik tuntaskan kewajiban yang ada," katanya.
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Summary Cair bulan April 2022 ini, ini cara cek penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subisidi Gaji
atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta. Dilansir Tribunnews.com,
pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap program BSU
BPJS Ketenagakerjaan akan kembali disalurkan pada 2022 ini. Penerima BSU ini nantinya
tetap mengacu pada basis data peserta BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini 4 cara cek
penerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta yang akan cair April 2022 ini.

Cair bulan April 2022 ini, ini cara cek penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subisidi Gaji atau Bantuan
Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta.Dilansir Tribunnews.com, pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap program BSU BPJS Ketenagakerjaan akan
kembali disalurkan pada 2022 ini."Berdasarkan arahan Bapak Presiden, Program Bantuan Subsidi Upah
(BSU) akan terus dimatangkan untuk diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja dengan gaji kurang dari Rp
3,5 juta, dan ini dalam waktu dekat akan diumumkan," kata Menko Airlangga Hartanto, dikutip dari laman
Kominfo.Penerima BSU ini nantinya tetap mengacu pada basis data peserta BPJS
Ketenagakerjaan.Kemudian besaran BSU 2022 yang akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per
penerima.Terkait pelaksanaannya, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah menjelaskan rincian kriteria dan
mekanisme BSU 2022 sedang dipersiapkan oleh Kemnaker.Berikut ini 4 cara cek penerima Bantuan
Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta yang akan cair April 2022 ini.1. Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id;2.
Pada halaman utama, cari bagian ;mu;4. Masukkan nama lengkap;5. Masukkan tanggal lahir;6. Kemudian,
klik ;7. Klik ;8. Tunggu beberapa saat hingga muncul apakah kamu terdaftar sebagai penerima BSU atau
tidak.Jika kamu termasuk penerima BSU, maka muncul notifikasi berikut,Anda lolos verfikasi dan validasi
BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya
akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verfikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor
16 tahun 2021.Jika tidak terdaftar maka akan muncul notifikasi Mohon maaf, data tidak
321

ditemukan.Namun, jika datamu masih dalam tahap verifikasi, maka akan muncul keterangan ,"Data Anda
sedang dalam proses verifikasi sesuai kriteria Permenaker Nomor 16 tahun 2021."1. Masuk ke laman
kemnaker.go.id;2. Jika kamu belum punya akun, buat akun terlebih dahulu;3. Jika kamu sudah punya
akun, silakan login ke akunmu;4. Lengkapi profil biodata diri;5. Cek menu pemberitahuan;6. Kamu akan
mendapatkan notifikasi pada layar.1. Kirim Pesan ke nomor ;2. Jika sudah mendapatkan balasan, pilih
"Informasi Calon Penerima BSU 2021".1. Hubungi nomor 175;2. Peserta dapat menyebutkan data pribadi
KTP, Nama, dan Tanggal Lahir jika diminta oleh karyawan BPJS yang bertugas.3. Jika peserta terdaftar,
peserta datang ke kantor cabang terdekat dengan membawa KTP dan Kartu Peserta
BPJAMSOSTEK.Adapun syarat tertentu yang ditetapkan oleh Kemnaker bagi penerima BSU, sebagai
berikut.1. WNI, dibuktikan dengan KTP;2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan;3. Mempunyai Gaji/Upah kurang dari Rp 3,5 juta;4. Diutamakan bagi pekerja di sektor
industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa
kecuali Pendidikan dan Kesehatan.5. Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya dari
pemerintah selama pandemi.Penerima BSU dengan syarat di atas harus memastikan telah terdaftar
sebagai penerima BSU.Bagi penerima yang telah terdaftar, nantinya dapat langsung mengecek ke
rekening masing-masing untuk mengetahui apabila dana bantuan sudah disalurkan.
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Summary Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) digadang-gadang mampu menarik minat investor
untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Terkait hal tersebut, Pengamat Industri
Pariwisata Muslim Jayadi mengatakan UU Cipta Kerja urgen dihadirkan pada masa sekarang
di tengah perekonomian Indonesia terdampak Covid-19, Hal ini diperlukan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada sektor pariwisata. Dalam
diskusi daring yang digelar oleh Goodmoney.id konsultan dan trainer sejumlah perusahaan
swasta dan BUMN beberapa waktu yang lalu, diketahui bahwa UU Cipta Kerja juga
memberikan dampak positif pada pelaku UMKM di sektor wisata. Pada pasal 26 ayat (1) poin
(f) UU Cipta Kerja tertulis bahwa setiap pengusaha pariwisata diwajibkan mengembangkan
kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi setempat yang
saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.

Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) digadang-gadang mampu menarik minat investor untuk
menanamkan modalnya di Indonesia. Tak hanya itu, UU No. 11 tahun 2020 tersebut ternyata juga
memiliki dampak manfaat bagi sektor pariwisata di Indonesia. UU Ciptaker memiliki banyak kontribusi
positif. Salah satunya adalah berkaitan dengan kemudahan melalui sistem online dan digital bagi pelaku
usaha di sektor pariwisata.Terkait hal tersebut, Pengamat Industri Pariwisata Muslim Jayadi mengatakan
UU Cipta Kerja urgen dihadirkan pada masa sekarang di tengah perekonomian Indonesia terdampak
Covid-19, Hal ini diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada
sektor pariwisata.Dalam diskusi daring yang digelar oleh Goodmoney.id konsultan dan trainer sejumlah
perusahaan swasta dan BUMN beberapa waktu yang lalu, diketahui bahwa UU Cipta Kerja juga
memberikan dampak positif pada pelaku UMKM di sektor wisata.Pada pasal 26 ayat (1) poin (f) UU Cipta
Kerja tertulis bahwa setiap pengusaha pariwisata diwajibkan mengembangkan kemitraan dengan usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan
menguntungkan.Pada poin (f) tersebut dipertegas oleh poin (g). Dalam poin (g) itu, Jayadi mengatakan,
selain UMKM dan Koperasi, UU Cipta Kerja pada sektor pariwisata juga berdampak positif pada para
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pekerja lokal.Pada poin (g) tertulis, setiap pengusaha pariwisata diwajibkan mengutamakan produk
masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja
lokal.Terkait ketenagakerjaan, Jayadi mengungkapkan bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) poin (h)
pengusaha pariwisata diwajibkan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan
pendidikan.Tentu saja untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, investasi di Indonesia harus
ditingkatkan. Karena dengan adanya investasi, lapangan kerja baru akan tercipta dan bisa meningkatkan
daya beli masyarakat yang secara tidak langsung juga berpengaruh baik pada sektor pariwisata.Bonus
demografi ini tentu harus dipersiapkan sejak sekarang, agar nantinya para pemuda usia produktif
tersebut dapat terlibat langsung sebagai penggerak perekonomian bangsa.Tingginya kasus Covid-19 di
Indonesia beberap waktu lalu, membuat sektor pariwisata mengalami dampak yang cukup serius. Hal ini
dikarenakan wisatawan mancanegara yang berwisata ke Indonesia menurun secara drastis sampai 80%
yang berdampak besar pada sektor pariwisata dan perhotelan. Imbasnya banyak karyawan hotel yang diPHK dan dirumahkan.Jayadi menilai, untuk membuat sektor pariwisata tetap hidup, pemerintah perlu
memberlakukan hal yang sama kepada tempat-tempat wisata seperti Kemenaker yang meminta kepada
perusahaan untuk memberikan modal protokol kesehatan masing-masing. Jayadi juga menyarankan
kepada para pelaku usaha di sektor perhotelan atau pariwisata, jika ingin mengundang daya tarik
wisatawan dalam kondisi pandemi, harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Karena
menurutnya yang dipilih oleh konsumen adalah tempat yang menerapkan protokol kesehatan secara
ketat.Sementara itu, Lanskap bisnis dan industri pariwisata berubah drastis di bawah rezim Omnibus Law.
Beleid baru tersebut menganulir beberapa pasal inti dalam undang-undang No. 10/2009 tentang
kepariwisataan, salah satunya adalah perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam industri
kepariwisataan.Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran
mengatakan perubahan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan fungsi dari pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan industri sektor pariwisata.Menurutnya, fungsi pemerintah daerah perlu disesuaikan
mengingat pentingnya menyederhanakan proses birokrasi perizinan berusaha di sektor pariwisata
dengan cara mengintegrasikan hal tersebut secara terpusat melalui kewenangan pemerintah
pusat.Tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah mendorong iklim berusaha, mempercepat transformasi
ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah
regulasi yang tumpang tindih serta menghilangkan ego sektoral.UU Cipta Kerja diharapkan mampu
menjadi pendukung untuk para pelaku usaha di sektor pariwisata untuk senantiasa berkembang. Hal ini
tentu saja akan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga
kerja.
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Positive

Summary Penerima BSU 2022 akan mendapatkan BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta. Kabar baik,
pemerintah telah mengumumkan bahwa BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU)
akan kembali cair pada bulan April 2022 ini. Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 ini
diperuntukkan bagi para pekerja yang memenuhi kriteria dari Kementerian Ketenagakerjaan
atau Kemenaker. Kendati belum ada jadwal pencairan pasti dari pemerintah, namun
diperkirakan dana BSU 2022 akan disalurkan pada bulan April ini.

Demikian ulasan mengenai link BSU 2022 yang perlu diperhatikan. Cek sekarang juga untuk mengetahui
apakah Anda terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak.Kabar baik, pemerintah telah mengumumkan
bahwa BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan kembali cair pada bulan April 2022 ini. Lalu
dimana link BSU 2022 untuk tahu masuk ke daftar penerima bantuan atau tidak?Para pekerja bisa
membuka link BSU 2022 di laman bsu.kemnaker.go.id untuk cek apakah menerima atau tidak. Penerima
BSU 2022 akan mendapatkan BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta.Syarat Penerima BSU 2022Bantuan Subsidi
Upah alias BSU 2022 ini diperuntukkan bagi para pekerja yang memenuhi kriteria dari Kementerian
Ketenagakerjaan atau Kemenaker.Berdasarkan ketentuan penyaluran BLT subsidi gaji tahun lalu,
setidaknya terdapat enam kriteria yang harus dipenuhi oleh pekerja. Enam kriteria tersebut didasarkan
pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, di antaranya adalah sebagai berikut:Warga Negara Indonesia
atau WNI, yang dibuktikan dengan NIK KTP. Memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp 3,5 juta per
bulannya. Merupakan pekerja ataupun buruh penerima upah. Terdaftar sebagai peserta yang aktif BPJS
Ketenagakerjaan. Diutamakan bekerja di sektor usaha Industri Barang Konsumsi, Transportasi, Aneka
Industri, Properti dan Real Estate, serta Perdagangan dan Jasa (kecuali jasa kesehatan serta pendidikan).
Bekerja di wilayah dengan PPKM level 3 dan 4.Di tahun 2022 ini, pemerintah akan menyalurkan BSU
kepada 8,8 juta pekerja yang telah terpilih. Kendati belum ada jadwal pencairan pasti dari pemerintah,
namun diperkirakan dana BSU 2022 akan disalurkan pada bulan April ini.Sebagai pekerja yang memenuhi
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syarat, Anda bisa membuka link BSU 2022 di laman bsu.kemnaker.go.id untuk mendapatkan informasi
terbaru terkait Bantuan Subsidi Upah. Tidak hanya memberikan daftar penerima BSU, namun link
bsu.kemnaker.go.id juga menginformasikan terkait syarat serta ketentuan bagi penerima BLT subsidi gaji
tersebut.Cara Akses Link BSU 2022Berikut ini adalah cara akses link bsu.kemnaker.go.id lewat ponsel
ataupun komputer.Buka browser di ponsel atau komputer dan ketik bsu.kemnaker.go.id pada bagian url.
Saat situs berhasil dibuka, informasi pertama yang akan didapatkan adalah mengenai pengertian serta
syarat agar mendapatkan BSU. Kemudian klik kemnaker.go.id untuk cek penerima BSU. Lalu, login
menggunakan email atau nomor HP dan password Maka Anda akan mendapatkan notifikasi yang
berisikan keterangan terpilih atau tidaknya sebagai penerima BSU 2022.Jika Anda mendapatkan Bantuan
Subsidi Upah, maka akan muncul tulisan 'telah ditetapkan sebagai penerima BSU'. Namun, jika Anda tidak
mendapatkan BSU, maka tulisan yang akan muncul adalah 'belum memenuhi syarat'.IKUTI BERITA
LAINNYA DI GOOGLE NEWS
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Positive

Summary Pemerintah menyalurkan BLT BPJS Ketenagakerjaan atau BSU April 2022. Penyaluran
ditargetkan sebelum lebaran 2022 yang ditransfer langsung pada rekening penerima di Bank
Himbara. BSU disalurkan kepada pekerja dan buruh yang terdaftar oleh pihak BPJS
Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Informasi calon penerima BSU 2022
segera diketahui.

Pemerintah menyalurkan BLT BPJS Ketenagakerjaan atau BSU April 2022.Penyaluran ditargetkan
sebelum lebaran 2022 yang ditransfer langsung pada rekening penerima di Bank Himbara.Para pekerja
dapat mengecek terlebih dahulu status perkembangan bantuan melalui laman Kemnaker.Jika tercantum,
pekerja akan menerima notifikasi status penerimaan bantuan subsidi upah.Kemudian penerima BSU
tinggal datang ke Bank Himbara terdekat untuk mengaktifkan rekening.Setelah itu penerima bantuan
baru bisa mencairkan dana atau mengambil dana bantuan secara tunai.Cek KemnakerCara mengecek di
Kemnaker dengan mengunjungi website kemnaker.go.id.Pekerja selanjutnya melakukan pendaftaran
akun. Apabila belum memiliki akun, maka harus melakukan pendaftaran.Lengkapi pendaftaran akun dan
aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone.Jika sudah,
login ke dalam akun yang dibuat.Lengkapi profil biodata diri berupa foto profil, tentang Anda, status
pernikahan dan tipe lokasi.Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi terdaftar sebagai calon
penerima BSU maupun tidak terdaftar.BSU disalurkan kepada pekerja dan buruh yang terdaftar oleh
pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.Bantuan sebesar Rp 500 ribu untuk dua
bulan, namun pencairannya akan diberikan secara sekaligus, yakni Rp 1 juta secara transfer.Cara
LainSelain melalui website Kemnaker, pekerja juga bisa melakukan pengecekkan dengan mengakses
laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau melakukan chat WA.Laman
SSOBuka laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Buat akun bila belum memiliki akun.Masukkan email dan
password. Klik saya bukan robot, lalu login.Setelah melakukan login pilih menu bantuan subsidi
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upah.Informasi calon penerima BSU 2022 segera diketahui.Kamu hanya perlu menyiapkan identitas diri
seperti KTP.Kemudian mengakses bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Masukkan NIK KTP, nama lengkap dan
tanggal lahir.Pastikan data yang diisi sesuai dengan data yang dilaporkan kepada BPJAMSOSTEK. Klik im
not a robot lalu lanjutkan.Status akan tampil dilayar saat melakukan pengecekkan."Anda lolos verifikasi
dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi
selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan
Permenaker Nomor 16 tahun 2021."Notifikasi status tidak sebagai penerima juga akan diketahui."Mohon
maaf, data tidak ditemukan. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi Agen 175 /Chat WAPertama
simpan nomor WA BPJS Ketenagakerjaan 081380070175 di ponsel.Kemudian lakukan chat WA pada
nomor tersebut.Lalu pilih topik Informasi Calon Penerima BSU 2022.Akan muncul pertanyaan apakah
sahabat termasuk calon penerima dalam persyaratan regulasi tersebut dan akan melakukan
pengecekan?Segera saja ketik Ya lalu kirim.BPJS Ketenagakerjaan akan mengirim balasan pesan dengan
seperti berikut ini:Pengecekan Data Calon Penerima BSU 2022Untuk Pengecekan Data Calon Penerima
BSU 2022, mohon mengisi data profil Andaterlebih dahulu dengan format sebagai berikut :Contoh
pengisian data :Nomor Peserta (KPJ) : 18xxxxxx66(Salin, Isi dan Kirim)NO.PESERTA (KPJ) :Ikuti petunjuk
dengan menyalin dan mengisi data. Setelah itu kirim.Informasi calon penerima BSU 2022 segera
diketahui.Tahapan Penyaluran BSU1. BP Jamsostek melakukan verifikasi sesuai dengan kriteria
Permenaker RI No. 16 Tahun 2021;2. Selanjutnya, BP Jamsostek melakukan validasi data administrasi dan
pembayaran BSU;3. Setelah selesai memverifikasi, pembayaranBSU akan disalurkan ke rekening pekerja
melalui Bank Himbara, seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN.4. Sementara, untuk
pekerja di Provinsi Aceh akan diproses melalui BSI (Bank Syariah Indonesia).
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Neutral

Summary Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
kepada para pekerja terdampak pandemi pada April 2022. Kriteria dan cara mengecek status
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 Rp 1 juta secara online ada 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.

Kriteria dan cara mengecek status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 Rp 1 juta secara
online ada 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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Summary Adaro Logistics Professional Program adalah program yang dirancang untuk
mengembangkan para calon pemimpin di pilar bisnis logistik Adaro. 6. Memiliki
kepemimpinan dan ketrampilan komunikasi yang baik Siap untuk ditempatkan di seluruh
area operasional kerja Adaro Logistics di Kalimantan Selatan. Tidak hanya di bagian logistics
Adaro juga membuka lowongan di bagian mining. Adaro Mining Professional Program
(AMPP) adalah program yang dirancang untuk mengembangkan para calon pemimpin di
pilar bisnis mining Adaro.

Ada lowongan kerja di perusahaan tambang. PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) membuka beberapa
lowongan bagi lulusan S1 teknik sipil, teknik tambang.Merangkum dari laman Instagram Kemnaker,
Jumat (22/4/2022), ADRO membuka sejumlah lowongan pekerjaan untuk posisi Teknik Sipil, Teknik
elektro, Teknik geologi.Salah satu lowongan yang tersedia adalah di bagian logistik. Adaro Logistics
Professional Program adalah program yang dirancang untuk mengembangkan para calon pemimpin di
pilar bisnis logistik Adaro. Kami mencari talenta terbaik untuk bergabung dalam program pengembangan
yang komprehensif, baik kompetensi teknis maupun kepemimpinan di bisnis logistik.Kriteria yang di
butuhkan di bagian logistics:1. Lulusan S1 Teknik Perkapalan, Sistem Perkapalan, Teknik Elektro, dan
Teknik Mesin2. Minimal IPK 3.00 dari 4.003. Terbuka bagi lulusan 52 ataupun fresh graduates4. Maksimal
usia 25 tahun untuk lulusan S1 dan 27 tahun untuk lulusan S25. Aktif dalam kegiatan organisasi
kemahasiswaan6. Memiliki kepemimpinan dan ketrampilan komunikasi yang baik Siap untuk
ditempatkan di seluruh area operasional kerja Adaro Logistics di Kalimantan SelatanTidak hanya di bagian
logistics Adaro juga membuka lowongan di bagian miningAdaro Mining Professional Program (AMPP)
adalah program yang dirancang untuk mengembangkan para calon pemimpin di pilar bisnis mining
Adaro. Kami mencari talenta terbaik untuk bergabung dalam program pengembangan yang
komprehensif, baik kompetensi teknis maupun kepemimpinan di bisnis mining.Kriteria yang di butuhkan
di bagian mining:1. Lulusan S1 Jurusan Teknik Tambang. Teknik Sipil, Teknik Mesin,Teknik Metalurgi, dan
Teknik Geologi2. Minimal IPK 3.00 dari 4.003. Terbuka bagi lulusan 52 ataupun fresh graduates4.
Maksimal usia 25 tahun untuk lulusan S1 dan 27 tahun untuk lulusan S25. Aktif dalam kegiatan organisasi
kemahasiswaan6. Memiliki kepemimpinan dan ketrampilan komunikasi yang baik7. Siap untuk
ditempatkan di seluruh area operasional kerja Adaro Mining & Services di Kalimantan
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Summary Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menyebut ada potensi pengungkit ekonomi
sekitar Rp194 triliun dari perputaran uang Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan swasta dan
PNS. "Hitung-hitungannya sederhana, potensi THR pekerja swasta Rp172 triliun dan
ditambah potensi THR pegawai negara, baik aparatur negara maupun non aparatur negara,
itu sekitar Rp22 triliun," ujarnya pada konferensi pers bertajuk Pengawasan Pembayaran
THR dan BSU Ketenagakerjaan 2022, Jumat (22/4). Pada kesempatan sama, ia meminta
Kemnaker untuk tak pasif menunggu laporan pekerja soal kendala pencairan THR. Menurut
dia, harusnya Kemnaker tak sekadar membuka Posko THR saja, tapi juga mesti mengerahkan
Dinas Ketenagakerjaan untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya.

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menyebut ada potensi pengungkit ekonomi sekitar Rp194
triliun dari perputaran uang Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan swasta dan PNS.Menurut dia,
pembayaran THR karyawan swasta mencapai Rp172 triliun dan Rp22 triliun dari PNS."Hitunghitungannya sederhana, potensi THR pekerja swasta Rp172 triliun dan ditambah potensi THR pegawai
negara, baik aparatur negara maupun non aparatur negara, itu sekitar Rp22 triliun," ujarnya pada
konferensi pers bertajuk Pengawasan Pembayaran THR dan BSU Ketenagakerjaan 2022, Jumat
(22/4).Oleh karena itu, ia menilai jika pemerintah dan pengusaha ingin memulihkan ekonomi nasional,
maka THR harus dibayarkan penuh, tanpa dicicil atau menunggak."Kalau berniat meningkatkan daya beli
dan mendorong konsumsi dan dengan hal itu menggerakan ekonomi, kalau dibayar penuh akan punya
daya dorong signifikan bagi ekonomi," tambah Robert.Imbauan agar pengusaha membayar THR penuh
disampaikan karena ia melihat ekonomi RI masih bertumpu pada konsumsi masyarakat, selain belanja
pemerintah.Ia menilai ekspor dan investasi belum bisa diharapkan untuk mengungkit ekonomi RI. "Hari
ini mesin ekonomi kita masih belum bisa berharap banyak dari ekspor dan investasi," kata Robert.Pada
kesempatan sama, ia meminta Kemnaker untuk tak pasif menunggu laporan pekerja soal kendala
pencairan THR.Menurut dia, harusnya Kemnaker tak sekadar membuka Posko THR saja, tapi juga mesti
mengerahkan Dinas Ketenagakerjaan untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya.Ia
menyarankan agar Kemnaker 'menjemput bola' ke perusahaan yang berpotensial tak bayar THR. Potensi
itu, lanjut dia, bisa dilihat dari pola-pola tahun sebelumnya di mana perusahaan cenderung menunda
pembayaran THR."Kemnaker agar tidak saja menunggu dan pasif menunggu laporan, tapi juga harus
dibarengi tindakan aktif menjemput bola ke perusahaan yang potensial," tandas dia.
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Negative

Summary Lanjut Ali Sabri, pihak Disnaker juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Kampar
tentang pemberian THR terhadap pekerja/buruh sesuai Edaran Menteri Tenaga Kerja serta
Surat Gubernur Riau. RIAUIN.COM- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten
Kampar, Ali Sabri, melakukan pengawasan pada pemberian hak pekerja berupa Tunjangan
Hari Raya (THR) di lebaran tahun ini. Menjawab pernyataan DPRD Kampar yang mengatakan
akan memanggil pihak Dinas Tenaga Kerja jika ada pengaduan dari pekerja berkenaan
pemberian THR ini. "Kita sudah buat Pos Pengaduan di Kantor Disnaker," kata Ali Sabri,
kemarin.

RIAUIN.COM - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, Ali Sabri, melakukan
pengawasan pada pemberian hak pekerja berupa Tunjangan Hari Raya (THR) di lebaran tahun ini.Hal itu
sampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, Ali Sabri,menjawab
pernyataan DPRD Kampar yang mengatakan akan memanggil pihak Dinas Tenaga Kerja jika ada
pengaduan dari pekerja berkenaan pemberian THR ini.Bahkan untuk melakukan pengawasan, Dinas
Tenaga Kerja kata Ali Sabri telah membuka posko pengaduan."Kita sudah buat Pos Pengaduan di Kantor
Disnaker," kata Ali Sabri, kemarin.Lanjut Ali Sabri, pihak Disnaker juga telah mengeluarkan Surat Edaran
(SE) Bupati Kampar tentang pemberian THR terhadap pekerja/buruh sesuai Edaran Menteri Tenaga Kerja
serta Surat Gubernur Riau."Kita juga sudah tanda tangani Surat Edaran Bupati Kampar tentang
pemberian THR terhadap pekerja atau buruh sesuai Edaran Menteri Tenaga Kerja dan surat Gubernur
Riau," sambung Ali Sabri.Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6
Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR Keagamaan merupakan
pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh menjelang hari raya
keagamaan.Disebutkan, pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun
oleh perusahaan dan pembayarannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan
selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan.Berdasarkan Permenaker No.6/2016
pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan berhak mendapatkan THR Keagamaan dari
perusahaan. Pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka
mendapat THR sebesar satu bulan upah.Sedangkan pekerja/buruh yang bermasa kerja minimal 1 bulan
secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional, dengan
menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.Namun, bagi perusahaan yang telah
mengatur pembayaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan ternyata lebih baik dan lebih besar dari ketentuan di atas, maka THR
yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan pada PP atau PKB tersebut. nazEditor : Eka Putra Nazir
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Neutral

Summary Dalam konferensi pers Ombudsman RI di Jakarta, Jumat, Robert mengatakan bahwa
pengawasan perlu terus dilakukan meski Kemnaker telah mendirikan Posko THR 2022 untuk
menerima konsultasi dan pengaduan terkait pemberian THR tahun ini. Ini berarti sifatnya
adalah Kemnaker menunggu masuknya aduan Jakarta (ANTARA)- Anggota Ombudsman
Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) melakukan pengawasan lebih intensif terkait pemberian tunjangan hari raya
(THR) meski telah mendirikan Posko THR 2022. "Yang krusial buat kita adalah di tingkat
pengawasannya. Kemnaker sudah membuka Posko THR, ada dua fitur utama di sana terkait
dengan konsultasi dan pengaduan, ini berarti sifatnya adalah Kemnaker menunggu
masuknya aduan," kata Robert.

Ini berarti sifatnya adalah Kemnaker menunggu masuknya aduan Jakarta (ANTARA) - Anggota
Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) melakukan pengawasan lebih intensif terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) meski
telah mendirikan Posko THR 2022.Dalam konferensi pers Ombudsman RI di Jakarta, Jumat, Robert
mengatakan bahwa pengawasan perlu terus dilakukan meski Kemnaker telah mendirikan Posko THR
2022 untuk menerima konsultasi dan pengaduan terkait pemberian THR tahun ini."Yang krusial buat kita
adalah di tingkat pengawasannya. Kemnaker sudah membuka Posko THR, ada dua fitur utama di sana
terkait dengan konsultasi dan pengaduan, ini berarti sifatnya adalah Kemnaker menunggu masuknya
aduan," kata Robert.Terkait hal itu, ia menuturkan pihaknya mengharapkan selain pembentukan Posko
THR perlu juga ada upaya pemerintah baik di pusat melalui Kemnaker atau di daerah lewat Dinas
Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan.Pengawasan oleh pemerintah pada perusahaanperusahaan penting dilakukan untuk memastikan agar pemberi kerja dapat membayarkan THR kepada
pekerja dan buruh tepat waktu sesuai dengan aturan perundang-undangan.Pengawasan itu juga perlu
dilakukan agar perusahaan tidak melakukan pembayaran bertahap, penundaan pembayaran atau bahkan
sama sekali tidak melakukan pembayaran THR."Tantangannya selalu adalah bagaimana kualitas,
kuantitas dan mungkin juga problem integritas pengawas ketenagakerjaan ini harus diperkuat agar
perusahaan-perusahaan atau pemberi kerja atau para pihak yang harus membayarkan THR itu kemudian
tidak melalaikan kewajiban mereka," katanya.Sebelumnya, Kemnaker melaporkan dalam periode 8 April
sampai dengan 20 April 2022 telah menerima 2.114 laporan yang masuk di Posko THR 2022. Jumlah
tersebut mencakup 1.556 konsultasi daring atau online dan 558 pengaduan online.
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Neutral

Summary Dalam konferensi pers Ombudsman RI di Jakarta, Jumat, Robert mengatakan bahwa
pengawasan perlu terus dilakukan meski Kemnaker telah mendirikan Posko THR 2022 untuk
menerima konsultasi dan pengaduan terkait pemberian THR tahun ini. Anggota Ombudsman
Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) melakukan pengawasan lebih intensif terkait pemberian tunjangan hari raya
(THR) meski telah mendirikan Posko THR 2022. "Yang krusial buat kita adalah di tingkat
pengawasannya. Kemnaker sudah membuka Posko THR, ada dua fitur utama di sana terkait
dengan konsultasi dan pengaduan, ini berarti sifatnya adalah Kemnaker menunggu
masuknya aduan," kata Robert.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng mendorong agar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan pengawasan lebih intensif terkait pemberian tunjangan hari
raya (THR) meski telah mendirikan Posko THR 2022.Dalam konferensi pers Ombudsman RI di Jakarta,
Jumat, Robert mengatakan bahwa pengawasan perlu terus dilakukan meski Kemnaker telah mendirikan
Posko THR 2022 untuk menerima konsultasi dan pengaduan terkait pemberian THR tahun ini."Yang
krusial buat kita adalah di tingkat pengawasannya. Kemnaker sudah membuka Posko THR, ada dua fitur
utama di sana terkait dengan konsultasi dan pengaduan, ini berarti sifatnya adalah Kemnaker menunggu
masuknya aduan," kata Robert.Terkait hal itu, ia menuturkan pihaknya mengharapkan selain
pembentukan Posko THR perlu juga ada upaya pemerintah baik di pusat melalui Kemnaker atau di daerah
lewat Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan.Pengawasan oleh pemerintah pada
perusahaan-perusahaan penting dilakukan untuk memastikan agar pemberi kerja dapat membayarkan
THR kepada pekerja dan buruh tepat waktu sesuai dengan aturan perundang-undangan.Pengawasan itu
juga perlu dilakukan agar perusahaan tidak melakukan pembayaran bertahap, penundaan pembayaran
atau bahkan sama sekali tidak melakukan pembayaran THR."Tantangannya selalu adalah bagaimana
kualitas, kuantitas dan mungkin juga problem integritas pengawas ketenagakerjaan ini harus diperkuat
agar perusahaan-perusahaan atau pemberi kerja atau para pihak yang harus membayarkan THR itu
kemudian tidak melalaikan kewajiban mereka," katanya.Sebelumnya, Kemnaker melaporkan dalam
periode 8 April sampai dengan 20 April 2022 telah menerima 2.114 laporan yang masuk di Posko THR
2022. Jumlah tersebut mencakup 1.556 konsultasi daring atau online dan 558 pengaduan online.
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Positive

Summary Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) Gunawan Paggaru mengatakan pihaknya akan
membentuk Dewan Etik, termasuk kode etik di dalamnya, salah satunya bertujuan untuk
menciptakan ruang aman bagi pekerja film. "Salah satu mandat dari peserta Kongres yang
ada di AD/ART BPI itu mengamanatkan kepengurusan periode saya harus membentuk
Dewan Etik. Gunawan mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun pembentukan Dewan
Etik dan akan menyusun kode etik bersama seluruh pemangku kepentingan yang nantinya
ditetapkan oleh pengurus serta Dewan Pengawas BPI. Jadi di periode kepengurusan saya
nanti ada Dewan Etik yang mengurus hal-hal yang seperti itu (pelecehan seksual) karena itu
juga persoalan etika dan moral," kata Gunawan dikutip dari ANTARA, Jumat, 22 April.

Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) Gunawan Paggaru mengatakan pihaknya akan membentuk
Dewan Etik, termasuk kode etik di dalamnya, salah satunya bertujuan untuk menciptakan ruang aman
bagi pekerja film."Salah satu mandat dari peserta Kongres yang ada di AD/ART BPI itu mengamanatkan
kepengurusan periode saya harus membentuk Dewan Etik. Jadi di periode kepengurusan saya nanti ada
Dewan Etik yang mengurus hal-hal yang seperti itu (pelecehan seksual) karena itu juga persoalan etika
dan moral," kata Gunawan dikutip dari ANTARA, Jumat, 22 April.Sebagai informasi, Kongres BPI yang
diadakan pada Maret telah menetapkan Gunawan Paggaru sebagai Ketua Umum BPI periode 2022 hingga
2026. Kongres juga menetapkan anggota Dewan Pengawas terpilih periode serupa antara lain Agung
Sentausa, Putut Widjanarko, Derry Drajat, Gerzon R. Ayawaila, dan Alex Sihar.Gunawan mengatakan saat
ini pihaknya tengah menyusun pembentukan Dewan Etik dan akan menyusun kode etik bersama seluruh
pemangku kepentingan yang nantinya ditetapkan oleh pengurus serta Dewan Pengawas BPI.Kode etik,
lanjutnya, akan digunakan sebagai pedoman untuk memutuskan pelanggaran-pelanggaran etika yang
terjadi antar-asosiasi profesi film.Gunawan mengatakan sebetulnya beberapa asosiasi telah memiliki
kode etik, namun kode etik tersebut hanya dapat melayani persoalan di internal masing-masing
336

asosiasi.Di sisi lain para pekerja film selalu bekerja secara lintas-asosiasi sehingga kehadiran kode etik
disebut menjadi penting dalam skala BPI yang menaungi sekitar 62 asosiasi film."Misalnya asosiasi
Karyawan Film dan Televisi (KFT), dia hanya bisa menyelesaikan persoalan internal. Tetapi bagaimana
kalau ada pelanggaran etika tentang hubungannya dengan pemain (aktor) yang punya asosiasi sendiri.
Nah, ini menjadi hambatan kalau ada pelanggaran etik antar-asosiasi," katanya.Terkait permasalahan
lainnya pada pekerja film, ia mengatakan pihaknya juga tengah mendorong pemerintah agar melahirkan
peraturan menteri, khususnya dari Menteri Ketenagakerjaan, yang dapat mengatur hubungan industrial
di bidang perfilman mencakup pengaturan jam kerja hingga jaminan sosial.Melalui peraturan menteri,
Gunawan mengatakan hubungan antara pemberi dan penerima kerja di dalam ekosistem industri film
Indonesia dapat tercipta secara lebih sehat."Sekarang kami sedang giat-giatnya mendorong bagaimana
jam kerja itu jangan betul-betul 24 jam. Meskipun di dalam realita pekerjaan film kadang mau tidak mau
harus bekerja 24 jam, tetapi itu harus diakumulasi di dalam satu minggu sehingga tetap ada waktu
istirahat. Itu yang coba kami dorong," katanya.

337

Title

Ombudsman RI dorong Kemnaker lakukan pengawasan intensif
terkait THR

Author

_noname

Media

Antara Papua

Reporter

Date

22 April 2022

Tone

Link

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2837905/ombudsman-ri-dorong-kemnakerlakukan-pengawasan-intensif-terkait-thr

Neutral

Summary Dalam konferensi pers Ombudsman RI di Jakarta, Jumat, Robert mengatakan bahwa
pengawasan perlu terus dilakukan meski Kemnaker telah mendirikan Posko THR 2022 untuk
menerima konsultasi dan pengaduan terkait pemberian THR tahun ini. Anggota Ombudsman
Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) melakukan pengawasan lebih intensif terkait pemberian tunjangan hari raya
(THR) meski telah mendirikan Posko THR 2022. "Yang krusial buat kita adalah di tingkat
pengawasannya. Kemnaker sudah membuka Posko THR, ada dua fitur utama di sana terkait
dengan konsultasi dan pengaduan, ini berarti sifatnya adalah Kemnaker menunggu
masuknya aduan," kata Robert.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng mendorong agar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan pengawasan lebih intensif terkait pemberian tunjangan hari
raya (THR) meski telah mendirikan Posko THR 2022.Dalam konferensi pers Ombudsman RI di Jakarta,
Jumat, Robert mengatakan bahwa pengawasan perlu terus dilakukan meski Kemnaker telah mendirikan
Posko THR 2022 untuk menerima konsultasi dan pengaduan terkait pemberian THR tahun ini."Yang
krusial buat kita adalah di tingkat pengawasannya. Kemnaker sudah membuka Posko THR, ada dua fitur
utama di sana terkait dengan konsultasi dan pengaduan, ini berarti sifatnya adalah Kemnaker menunggu
masuknya aduan," kata Robert.Terkait hal itu, ia menuturkan pihaknya mengharapkan selain
pembentukan Posko THR perlu juga ada upaya pemerintah baik di pusat melalui Kemnaker atau di daerah
lewat Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan.Pengawasan oleh pemerintah pada
perusahaan-perusahaan penting dilakukan untuk memastikan agar pemberi kerja dapat membayarkan
THR kepada pekerja dan buruh tepat waktu sesuai dengan aturan perundang-undangan.Pengawasan itu
juga perlu dilakukan agar perusahaan tidak melakukan pembayaran bertahap, penundaan pembayaran
atau bahkan sama sekali tidak melakukan pembayaran THR."Tantangannya selalu adalah bagaimana
kualitas, kuantitas dan mungkin juga problem integritas pengawas ketenagakerjaan ini harus diperkuat
agar perusahaan-perusahaan atau pemberi kerja atau para pihak yang harus membayarkan THR itu
kemudian tidak melalaikan kewajiban mereka," katanya.Sebelumnya, Kemnaker melaporkan dalam
periode 8 April sampai dengan 20 April 2022 telah menerima 2.114 laporan yang masuk di Posko THR
2022. Jumlah tersebut mencakup 1.556 konsultasi daring atau online dan 558 pengaduan online.
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Neutral

Summary Dalam konferensi pers Ombudsman RI di Jakarta, Jumat, Robert mengatakan bahwa
pengawasan perlu terus dilakukan meski Kemnaker telah mendirikan Posko THR 2022 untuk
menerima konsultasi dan pengaduan terkait pemberian THR tahun ini. Anggota Ombudsman
Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) melakukan pengawasan lebih intensif terkait pemberian tunjangan hari raya
(THR) meski telah mendirikan Posko THR 2022. "Yang krusial buat kita adalah di tingkat
pengawasannya. Kemnaker sudah membuka Posko THR, ada dua fitur utama di sana terkait
dengan konsultasi dan pengaduan, ini berarti sifatnya adalah Kemnaker menunggu
masuknya aduan," kata Robert.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng mendorong agar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan pengawasan lebih intensif terkait pemberian tunjangan hari
raya (THR) meski telah mendirikan Posko THR 2022.Dalam konferensi pers Ombudsman RI di Jakarta,
Jumat, Robert mengatakan bahwa pengawasan perlu terus dilakukan meski Kemnaker telah mendirikan
Posko THR 2022 untuk menerima konsultasi dan pengaduan terkait pemberian THR tahun ini."Yang
krusial buat kita adalah di tingkat pengawasannya. Kemnaker sudah membuka Posko THR, ada dua fitur
utama di sana terkait dengan konsultasi dan pengaduan, ini berarti sifatnya adalah Kemnaker menunggu
masuknya aduan," kata Robert.Terkait hal itu, ia menuturkan pihaknya mengharapkan selain
pembentukan Posko THR perlu juga ada upaya pemerintah baik di pusat melalui Kemnaker atau di daerah
lewat Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan.Pengawasan oleh pemerintah pada
perusahaan-perusahaan penting dilakukan untuk memastikan agar pemberi kerja dapat membayarkan
THR kepada pekerja dan buruh tepat waktu sesuai dengan aturan perundang-undangan.Pengawasan itu
juga perlu dilakukan agar perusahaan tidak melakukan pembayaran bertahap, penundaan pembayaran
atau bahkan sama sekali tidak melakukan pembayaran THR."Tantangannya selalu adalah bagaimana
kualitas, kuantitas dan mungkin juga problem integritas pengawas ketenagakerjaan ini harus diperkuat
agar perusahaan-perusahaan atau pemberi kerja atau para pihak yang harus membayarkan THR itu
kemudian tidak melalaikan kewajiban mereka," katanya.Sebelumnya, Kemnaker melaporkan dalam
periode 8 April sampai dengan 20 April 2022 telah menerima 2.114 laporan yang masuk di Posko THR
2022. Jumlah tersebut mencakup 1.556 konsultasi daring atau online dan 558 pengaduan online.

339

Title

Tiga Lembaga Berkolaborasi Memberi Solusi Atas Kebutuhan
Tenaga Kerja Ke Luar Negeri

Author

_noname

Media

Swadaya Online

Reporter

Date

22 April 2022

Tone

Link

http://www.swadayaonline.com/artikel/10728/Tiga-Lembaga-Berkolaborasi-MemberiSolusi-Atas-Kebutuhan-Tenaga-Kerja-Ke-Luar-Negeri

Positive

Summary Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengatakan keberhasilan pembangunan pertanian tak
lepas dari peran semua pihak. BBPKH Cinagara sebagai Unit Pelaksanan Teknis Badan
Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian
Pertanian, mempunya tugas menghasilan SDM yang berkualitas dengan tuntutan kebutuhan
pasar kerja atau dunia usaha dan industri (DUDI) maka perlu adanya hubungan timbal balik
baik antara pihak DUDI dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal
dan informal.

Mentan SYL Mengatakan SDM pertanian kompeten dibarengi dengan pemanfaatan teknologi dan
kerjasama yang kuat adalah penentu produktivitas dalam upaya peningkatan daya saing pertanian
Indonesia dengan negara lain.Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengatakan keberhasilan pembangunan
pertanian tak lepas dari peran semua pihak. SDM Pertanian memberikan kontribusi yang cukup baik
dalam mendukung program pembangunan pertanian.BBPKH Cinagara sebagai Unit Pelaksanan Teknis
Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian
Pertanian, mempunya tugas menghasilan SDM yang berkualitas dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja
atau dunia usaha dan industri (DUDI) maka perlu adanya hubungan timbal balik baik antara pihak DUDI
dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal dan informal.Dalam rangka
menjembatani kebutuhan akan sumberdaya manusia pertanian yang kompeten untuk dikirim ke luar
negri, Direktorat Penempatan Kawasan Amerika dan Pacifik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Kementerian Ketenagakerjaan dan PT Kayama Amanah Sejati melakukan kunjungan ke Balai
Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BPPKH) Cinagara pada hari Selasa 22 April 2022.Maksud dan tujuan
kunjungan disampaikan oleh Bapak Yana Anusasana Dharmawan Erlangga DS, S.sos selaku Direktur
BP2MI. Disampaikan bahwa saat ini peluang pasar tenaga pertanian bidang peternakan di luar negeri,
seperti juru sembelih halal (juleha), butcher, keurmaster meningkat permintaannya, baik di negara
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Canada, Australia, Selandia Baru, maupun Malaysia. Oleh karenanya, BP2MI dan PT Kayama Amanah
Sejati berkehendak melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan BBPKH Cinagara melalui penyaluran
alumni SDM. juleha kompeten ke beberapa negara sebagai tenaga migran yang memiliki high skill.
SY/BBPKHCINAGARA
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Neutral

Summary Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta akan cair pada April 2022 di kirim ke Bank Himbara, begini
cara cek penerimanya. 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). Siapa tahu kamu masuk salah satunya apalagi
berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta akan cair pada April 2022 di kirim ke Bank Himbara, begini cara cek
penerimanya.Siapa tahu kamu masuk salah satunya apalagi berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per
bulan.Syaratlainnya sesuai kriteria Penerima BSU Tahun 2022 yang dijelaskan oleh Menteri Tenaga Kerja,
Ida Fauziyah, 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.Sebagaimana diketahui bahwa
Tahun 2022 ini, pemerintah kembali 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 atau buruh, serta mengakselerasi pemulihan ekonomi.Kementerian Ketenagakerjaan
menyalurkan BSU untuk meringankan beban pengeluaran pekerja.BSU juga diberikan untuk mengatasi
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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.- 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 PemberitahuanSetelah itu, Anda akan
mendapatkan notifikasi tentang status penyaluran BSU
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