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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 26 

April 

2022 

Pemkab 

Temanggung 

Minta 

Karyawan 

Lapor Jika Tak 

Terima THR 

5 Neutral Merapi Pemkab Temanggung Minta Karyawan Lapor Jika Tak 

Terima THR. ~MANGGUNG (MERAPI) Pemerintah 

Kabupaten Temanggung memberikan apresiasi pada 

perusahaan-perusahaan yang telah memberikan 

Tunjangan Hari Raya (THR) Hari Keagamaan pada 

karyawan sesuai aturan.. THR merupakan kewajiban dari 

perusahaan," kata Bupati Temanggung AI Khadziq, 

ditemui usai penyampaian: Raperda di DPRD, Senin 

(2514).. Temanggung, Agus Sarwono mengatakan ada 678 

badan usaha swasta atau perusahaan di Temanggung.. 

2. 26 

April 

2022 

DAPAT 

TEGURAN 

KALAU 

MELANGGAR 

9 Negative Radar 

Cirebon 

. Wajib Bagikan THR H-7 Hari Raya Idul Fitri. KETUA 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cirebon, 

Sutikno mengatakan, pihaknya sudah mengkonfirmasi 

kepada sejumlah perusahaan, dan rata-rata siap 

membagikan THR kepada para karyawan dan juga pekerja 

masing-masing. JERRELL ZEFANYA/RADAR CIREBON. BUKA 

POSKO: Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota 

Cirebon membuka posko pengaduan THR. 

3. 26 

April 

2022 

Disnaker Kota 

Sukabumi 

Yakin 

Perusahaan 

Akan 

Membayar 

THR 

Keagamaan 

5 Neutral Neraca . Disnaker Kota Sukabumi Yakin Perusahaan Akan 

Membayar THR Keagamaan. Jadi kami meyakini, jika 

lebaran tahun ini juga semua perusahaan akan mematuhi 

aturan pusat," ujar Kepala Disnaker Kota Sukabumi Yadi 

Mulyadi saat dihubungi Neraca melalui pesan Whatsapp 

nya, Senin (25/4). Sedangkan Disnaker Kota Sukabumi, 

hanya memiliki kewenangan dalam pembinaan dan 

monitoring.",ika ditemukan perusahaan tidak 

membayar&aposTHR keagamaan, kami akan kordinasi 

dengan pengawas," pungkasnya. Sukabumi- Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker) Kola Sukabumi meyakini, jika semua 

perusahaan yang ada di Kota Sukabumi akan mematuhi 

Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja Nomor 

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

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan Tahun 2022 bagi 

pekerja atau buruh di perusahaan. 

4. 26 

April 

2022 

Aduan soal 

THR 

Meningkat 

9 Neutral Kompas . Aduan soal THR Meningkat. JAKARTA, K0MPAS- Tren 

laporan pembayaran tunjangan hari raya atau THR 

keagamaan meningkat dari tahun ke tahun. Tujuh hari 

menjelang Lebaran atau tenggat pembayaran THR 

keagamaan, jumlah laporan yang masuk ke Posko THR 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-26/MERAPI1/Pemkab%20Temanggung%20Minta%20Karyawan%20Lapor%20Jika%20Tak%20Terima%20THR%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-26/MERAPI1/Pemkab%20Temanggung%20Minta%20Karyawan%20Lapor%20Jika%20Tak%20Terima%20THR%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-26/MERAPI1/Pemkab%20Temanggung%20Minta%20Karyawan%20Lapor%20Jika%20Tak%20Terima%20THR%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-26/MERAPI1/Pemkab%20Temanggung%20Minta%20Karyawan%20Lapor%20Jika%20Tak%20Terima%20THR%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-26/MERAPI1/Pemkab%20Temanggung%20Minta%20Karyawan%20Lapor%20Jika%20Tak%20Terima%20THR%20=1=5=1.jpg
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pada 8-25 April 2022 mencapai 3.304 laporan, terdiri dari 

2.063 konsultasi THR dan 1.241 pengaduan TIIR. Laporan 

yang ma- suk berupa penghitungan THR yang tidak sesuai 

ketentuan, THR yang belum dibayarkan, dan THR yang 

tidak dibayarkan sama sekali. 

5. 26 

April 

2022 

Distmsnaker 

Terima Tiga 

Pengaduan 

Terkait 

Pembayaran 

THR 

1 Negative Harian 

Banyuasin 

Distmsnaker Terima Tiga Pengaduan Terkait Pembayaran 

THR. 6353175. PANGKALAN BALAI- DinasTrans- migrasi 

dan Te- naga Kerja (Dist- ransnaker) Kabu- paten 

Banyuasin, sudah menerima sebanyaktiga pengaduan 

terkait pembayaran Tun-. Elyanto SE MSi. 00. 

6. 26 

April 

2022 

Pengusaha 

Wajib Bayar 

THR 

1 Neutral Memo-x THR. Yang mewajibkan pengusaha untuk memberi THR 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. A THR 

keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib 

dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh 

paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, dan di 

surat edaran ini juga menjelaskan tentang jenis-jenis 

status pekerja yang berhak atas THR yaitu pekerja PKWT, 

PKWTT, buruh harian, pekerja rumah tangga, pekerja 

outsourcing tenaga honorer dan lain-lain,a jelas Menaker. 

Bagi pekerja atau buruh yang masih belum dibayarkan 

Tunjangan Hari Raya Keagamaannya tahun 2022 oleh 

perusahaan masing-mas- ing, bisa melaporkan ke 

Kementerian Ketenagakerjaan dengan mengakses laman 

poskothr.kemnaker.go.id. "Ini (posko THR) dapat 

dimanfaatkan secara daring posko keme- ker.co.id. 

7. 26 

April 

2022 

Disnaker 

Buka Posko 

Pengaduan 

THR 

5 Negative Bandung 

Ekspres 

Mereka bisa melapor ke Posko Pengaduan yang telah 

disediakan di kan- tor setempat. Kepala Bidang Industrial 

dan Jaminan Sosial Disnaker Kota Sukabumi, IneuNuraeni, 

men- gaku telah mendirikan Posko Pengaduan THR bagi 

karyawan. . HAK PEGAWAI: Para pegawai di salah satu 

pabrik tekstil masih tekun bekerja saat Ramadan. 

Menghadapi Idulfitri 1443 Hijriyah, perusahaan diminta 

segera membayarkan THR, minimalnya pada H-7. 
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Title Disnaker Kota Sukabumi Yakin Perusahaan Akan Membayar THR Keagamaan 

Media Neraca Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

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

26/NERACA1/Disnaker%20Kota%20Sukabumi%20Yakin%20Perusahaan%20Akan%20Membayar

%20THR%20Keagamaan=1=5=1.jpg 

Summ

ary 

. Disnaker Kota Sukabumi Yakin Perusahaan Akan Membayar THR Keagamaan. Jadi kami 

meyakini, jika lebaran tahun ini juga semua perusahaan akan mematuhi aturan pusat," ujar 

Kepala Disnaker Kota Sukabumi Yadi Mulyadi saat dihubungi Neraca melalui pesan Whatsapp nya, 

Senin (25/4). Sedangkan Disnaker Kota Sukabumi, hanya memiliki kewenangan dalam pembinaan 

dan monitoring.",ika ditemukan perusahaan tidak membayar&aposTHR keagamaan, kami akan 

kordinasi dengan pengawas," pungkasnya. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-26/NERACA1/Disnaker%20Kota%20Sukabumi%20Yakin%20Perusahaan%20Akan%20Membayar%20THR%20Keagamaan=1=5=1.jpg
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Title DAPAT TEGURAN KALAU MELANGGAR 

Media Radar Cirebon Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Page 9 PR Value  

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

26/RADAR_CIREBON1/DAPAT%20TEGURAN%20KALAU%20MELANGGAR=1=9=1.jpg 

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

26/RADAR_CIREBON1/DAPAT%20TEGURAN%20KALAU%20MELANGGAR=2=9=1.jpg 

Summary . Wajib Bagikan THR H-7 Hari Raya Idul Fitri. KETUA Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota 

Cirebon, Sutikno mengatakan, pihaknya sudah mengkonfirmasi kepada sejumlah perusahaan, 

dan rata-rata siap membagikan THR kepada para karyawan dan juga pekerja masing-masing. 

JERRELL ZEFANYA/RADAR CIREBON. BUKA POSKO: Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota 

Cirebon membuka posko pengaduan THR. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-26/RADAR_CIREBON1/DAPAT%20TEGURAN%20KALAU%20MELANGGAR=2=9=1.jpg
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Title Pemkab Temanggung Minta Karyawan Lapor Jika Tak Terima THR 

Media Merapi Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

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

26/MERAPI1/Pemkab%20Temanggung%20Minta%20Karyawan%20Lapor%20Jika%20Tak%20Te

rima%20THR%20=1=5=1.jpg 

Summ

ary 

Pemkab Temanggung Minta Karyawan Lapor Jika Tak Terima THR. ~MANGGUNG (MERAPI) 

Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan apresiasi pada perusahaan-perusahaan yang 

telah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Hari Keagamaan pada karyawan sesuai aturan.. 

THR merupakan kewajiban dari perusahaan," kata Bupati Temanggung AI Khadziq, ditemui usai 

penyampaian: Raperda di DPRD, Senin (2514).. Temanggung, Agus Sarwono mengatakan ada 678 

badan usaha swasta atau perusahaan di Temanggung.. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-26/MERAPI1/Pemkab%20Temanggung%20Minta%20Karyawan%20Lapor%20Jika%20Tak%20Terima%20THR%20=1=5=1.jpg
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-26/MERAPI1/Pemkab%20Temanggung%20Minta%20Karyawan%20Lapor%20Jika%20Tak%20Terima%20THR%20=1=5=1.jpg


 

8 

 

Title Aduan soal THR Meningkat 

Media Kompas Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Page 9 PR Value  

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

26/KOMPAS1/Aduan%20soal%20THR%20Meningkat=1=9=1.jpg 

Summary . Aduan soal THR Meningkat. JAKARTA, K0MPAS- Tren laporan pembayaran tunjangan hari raya 

atau THR keagamaan meningkat dari tahun ke tahun. Tujuh hari menjelang Lebaran atau 

tenggat pembayaran THR keagamaan, jumlah laporan yang masuk ke Posko THR pada 8-25 

April 2022 mencapai 3.304 laporan, terdiri dari 2.063 konsultasi THR dan 1.241 pengaduan TIIR. 

Laporan yang ma- suk berupa penghitungan THR yang tidak sesuai ketentuan, THR yang belum 

dibayarkan, dan THR yang tidak dibayarkan sama sekali. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-26/KOMPAS1/Aduan%20soal%20THR%20Meningkat=1=9=1.jpg
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Title Distmsnaker Terima Tiga Pengaduan Terkait Pembayaran THR 

Media Harian Banyuasin Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Page 1 PR Value  

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

26/HARIAN_BANYUASIN1/Distmsnaker%20Terima%20Tiga%20Pengaduan%20Terkait%20Pemb

ayaran%20THR=1=1=1.jpg 

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

26/HARIAN_BANYUASIN1/Distmsnaker%20Terima%20Tiga%20Pengaduan%20Terkait%20Pemb

ayaran%20THR=2=1=1.jpg 

Summ

ary 

Distmsnaker Terima Tiga Pengaduan Terkait Pembayaran THR. 6353175. PANGKALAN BALAI- 

DinasTrans- migrasi dan Te- naga Kerja (Dist- ransnaker) Kabu- paten Banyuasin, sudah menerima 

sebanyaktiga pengaduan terkait pembayaran Tun-. Elyanto SE MSi. 00. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-26/HARIAN_BANYUASIN1/Distmsnaker%20Terima%20Tiga%20Pengaduan%20Terkait%20Pembayaran%20THR=2=1=1.jpg
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Title Pengusaha Wajib Bayar THR 

Media Memo-x Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Page 1 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-26/MEMO-

X1/Pengusaha%20Wajib%20Bayar%20THR%20=2=1=5.jpg 

Summary THR. Yang mewajibkan pengusaha untuk memberi THR sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. A THR keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh 

pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, dan 

di surat edaran ini juga menjelaskan tentang jenis-jenis status pekerja yang berhak atas THR 

yaitu pekerja PKWT, PKWTT, buruh harian, pekerja rumah tangga, pekerja outsourcing tenaga 

honorer dan lain-lain,a jelas Menaker. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-26/MEMO-X1/Pengusaha%20Wajib%20Bayar%20THR%20=2=1=5.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-26/MEMO-X1/Pengusaha%20Wajib%20Bayar%20THR%20=2=1=5.jpg
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Title Disnaker Buka Posko Pengaduan THR 

Media Bandung Ekspres Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Page 5 PR Value  

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

26/BANDUNG_EKSPRES1/Disnaker%20Buka%20Posko%20Pengaduan%20THR=1=5=1.jpg 

Summary Mereka bisa melapor ke Posko Pengaduan yang telah disediakan di kan- tor setempat. Kepala 

Bidang Industrial dan Jaminan Sosial Disnaker Kota Sukabumi, IneuNuraeni, men- gaku telah 

mendirikan Posko Pengaduan THR bagi karyawan. . HAK PEGAWAI: Para pegawai di salah satu 

pabrik tekstil masih tekun bekerja saat Ramadan. Menghadapi Idulfitri 1443 Hijriyah, 

perusahaan diminta segera membayarkan THR, minimalnya pada H-7. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-26/BANDUNG_EKSPRES1/Disnaker%20Buka%20Posko%20Pengaduan%20THR=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-26/BANDUNG_EKSPRES1/Disnaker%20Buka%20Posko%20Pengaduan%20THR=1=5=1.jpg
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

107 152 57 59 36 
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Table Of Contents : 25 April 2022 - 26 April 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 25 

April 

2022 

Menteri Ida Apresiasi 

Pelayanan Porter Stasiun 

Kereta Api ke Penumpang 

Positive Cara Pandang 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. Ida 

menceritakan dahulu jika dirinya 

beserta keluarga pulang kampung, 

sering memakai transportasi kereta api 

dan menggunakan jasa porter. 

2. 25 

April 

2022 

Menaker apresiasi pelayanan 

porter stasiun kereta api 

Positive Antara Kalsel 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 Ida 

menceritakan dahulu jika dirinya 

beserta 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 Kendati 

http://carapandang.com/read-news/menteri-ida-apresiasi-pelayanan-porter-stasiun-kereta-api-ke-penumpang
http://carapandang.com/read-news/menteri-ida-apresiasi-pelayanan-porter-stasiun-kereta-api-ke-penumpang
http://carapandang.com/read-news/menteri-ida-apresiasi-pelayanan-porter-stasiun-kereta-api-ke-penumpang
http://kalsel.antaranews.com/berita/324493/menaker-apresiasi-pelayanan-porter-stasiun-kereta-api
http://kalsel.antaranews.com/berita/324493/menaker-apresiasi-pelayanan-porter-stasiun-kereta-api
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demikian, ia tetap mengingatkan agar 

porter senantiasa menerapkan 

protokol kesehatan, seperti memakai 

masker. 

3. 25 

April 

2022 

Menaker Apresiasi Pelayanan 

Porter Stasiun Kereta 

Positive Republika Apresiasi dari Ida itu disampaikan saat 

ia meninjau Stasiun Pasar Senen, 

Jakarta Pusat. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengapresiasi para porter stasiun 

kereta api yang telah memberikan 

pelayanan secara baik kepada 

penumpang. Ida menilai kehadiran 

mereka dinilai sangat membantu. 

"Terima kasih Bapak-bapak semua 

yang selama ini telah memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada para 

penumpang," ujar Ida dalam 

keterangan tertulis yang diterima di 

Jakarta, Senin (25/4/2022). 

4. 25 

April 

2022 

Posko Pengaduan THR 

Karangnyar Banjir Laporan | 

Regional 

Negative Gatra Hal itu diungkapkan Koordinator Posko 

Pengaduan THR Wilayah Karanganyar 

M. Aminullah Thohir kepada wartawan 

di kantor Dinas Perdagangan, Tenaga 

Kerja, Koperasi, UKM (Disdagnakerkop 

UKM) Kabupaten Karanganyar UKM, 

Senin (25/4). Posko pengaduan THR 

Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 

dipenuhi laporan ketidakadilan para 

pengusaha atau pemberi kerja. Mulai 

dari THR dibayar dicicil sampai tak 

dibayar penuh. Parahnya lagi, THR 

dibayar tempo dan besarannya tidak 

utuh. 

5. 25 

April 

2022 

Menaker Apresiasi Pelayanan 

Porter Stasiun Kereta 

Positive Harian Aceh Apresiasi dari Ida itu disampaikan saat 

ia meninjau Stasiun Pasar Senen, 

Jakarta Pusat. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengapresiasi paraapi yang telah 

memberikan pelayanan secara baik 

kepada penumpang. Ida menilai 

kehadiran mereka dinilai sangat 

membantu. "Terima kasih Bapak-bapak 

semua yang selama ini telah 

memberikan pelayanan yang terbaik 

http://republika.co.id/berita/ravjs2457/menaker-apresiasi-pelayanan-porter-stasiun-kereta
http://republika.co.id/berita/ravjs2457/menaker-apresiasi-pelayanan-porter-stasiun-kereta
http://www.gatra.com/news-542035-regional-posko-pengaduan-thr-karangnyar-banjir-laporan.html
http://www.gatra.com/news-542035-regional-posko-pengaduan-thr-karangnyar-banjir-laporan.html
http://www.gatra.com/news-542035-regional-posko-pengaduan-thr-karangnyar-banjir-laporan.html
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/25/menaker-apresiasi-pelayanan-porter-stasiun-kereta
http://www.harianaceh.co.id/2022/04/25/menaker-apresiasi-pelayanan-porter-stasiun-kereta
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kepada para penumpang," ujar Ida 

dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Senin (25/4/2022). 

6. 25 

April 

2022 

DPRD Kotabaru minta pihak 

perusahaan penuhi hak 

karyawan 

Neutral Antara Kalsel Ia mengatakan, selaku anggota DPRD 

Kotabaru di Komisi 1 sangat 

menegaskan kepada perusahaan agar 

segera dan wajib membayar THR tanpa 

diangsur atau dibayar secara bertahap. 

"Pembayaran THR oleh perusahaan 

minimal 7 hari sebelum Hari Raya Idul 

Fitri," ucap anggota Kotabaru'DPRD 

Kotabaru Rabbiansyah. Anggota Komisi 

I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kotabaru, Kalimantan Selatan, 

Rabbiansyah meminta kepada seluruh 

perusahaan yang beroperasi di "Bumi 

Saijaan" agar segera memenuhi 

kewajiban perusahaan dengan 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 

kepada pekerja secara utuh. 

"Berdasarkan surat edaran (SE) Nomor 

M/1K04V/2022 6 April 2022 yang 

dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziah bahwa 

pelaksanaan pemberian THR 

keagamaan tahun 2022 bagi 

pekerjauruh di perusahaan-

perusahaan harus segera 

direalisasikan," kata Rabbiansyah di 

Kotabaru Senin. 

7. 25 

April 

2022 

BSU Rp 1 Juta Tahun 2022 

Kembali Cair, Ini 4 Cara Cek 

Daftar Penerima 

Neutral Serambi 

Indonesia 

Pemerintah kembali menyalurkan 

Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi 

pekerja/buruh di tahun 2022. Kapan 

Subsidi Gaji Tahun 2022 Dicairkan?. 

Widya Lisfianti. Seperti tahun lalu, BSU 

tahun ini akan diberikan sebesar Rp 1 

juta per pekerja/buruh. 

8. 25 

April 

2022 

Sukses Digelar Selama 3 Hari, 

MUFFEST+ 2022 Resmi 

Ditutup oleh Mendag 

Positive Bisnis Indonesia Muslim Fashion Festival (MUFFEST ) 

2022 resmi ditutup pada Sabtu, 23 

April 2022 usai digelar sejak Kamis, 21 

April 2022 di Grand Ballroom Ritz 

Carlton Pacific Place, Jakarta. Menteri 

Perdagangan Muhammad Lutfi 

berkesempatan menutup ajang 

http://kalsel.antaranews.com/berita/324509/dprd-kotabaru-minta-pihak-perusahaan-penuhi-hak-karyawan
http://kalsel.antaranews.com/berita/324509/dprd-kotabaru-minta-pihak-perusahaan-penuhi-hak-karyawan
http://kalsel.antaranews.com/berita/324509/dprd-kotabaru-minta-pihak-perusahaan-penuhi-hak-karyawan
http://aceh.tribunnews.com/2022/04/25/bsu-rp-1-juta-tahun-2022-kembali-cair-ini-4-cara-cek-daftar-penerima
http://aceh.tribunnews.com/2022/04/25/bsu-rp-1-juta-tahun-2022-kembali-cair-ini-4-cara-cek-daftar-penerima
http://aceh.tribunnews.com/2022/04/25/bsu-rp-1-juta-tahun-2022-kembali-cair-ini-4-cara-cek-daftar-penerima
http://lifestyle.bisnis.com/read/20220425/104/1526734/sukses-digelar-selama-3-hari-muffest-2022-resmi-ditutup-oleh-mendag
http://lifestyle.bisnis.com/read/20220425/104/1526734/sukses-digelar-selama-3-hari-muffest-2022-resmi-ditutup-oleh-mendag
http://lifestyle.bisnis.com/read/20220425/104/1526734/sukses-digelar-selama-3-hari-muffest-2022-resmi-ditutup-oleh-mendag
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tahunan MUFFEST yang 

diselenggarakan Indonesia Fashion 

Chamber (IFC) sejak 2016 dan tahun ini 

didukung oleh Kinarya Cipta Kreasi 

sebagai Organizer. Mengawali 

seremoni penutupan MUFFEST 2022, 

Direktur Kinarya Cipta Kreasi, Windu 

Wijaya menyampaikan laporan bahwa 

total sementara jumlah pengunjung 

mencapai 29.200 orang yang diprediksi 

masih terus bertambah. Kesuksesan 

MUFFEST ini karena sinergi dan 

kolaborasi dari berbagai pihak, seluruh 

stakeholder terkait yang ingin 

Indonesia menjadi kiblat muslim 

fesyen dunia," imbuh Windu. 

9. 25 

April 

2022 

Menaker Apresiasi Pelayanan 

Para Porter Stasiun Kereta Api 

Positive Nawacita.co Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengapresiasi para porter stasiun 

kereta api yang telah memberikan 

pelayanan secara baik kepada 

penumpang. Ida menilai kehadiran 

mereka dinilai sangat membantu. 

"Terima kasih Bapak-bapak semua 

yang selama ini telah memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada para 

penumpang," ujar Ida dalam 

keterangan tertulis yang diterima di 

Jakarta, Senin (25/4/2022). Apresiasi 

dari Ida itu disampaikan saat ia 

meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta 

Pusat. 

10. 25 

April 

2022 

Pemerintah Ingatkan, 

Pembayaran THR Paling 

Lambat Hari Ini 

Negative Bumn Inc Pemerintah mengingatkan kepada 

perusahaan bahwa Tunjangan Hari 

Raya (THR) Lebaran paling lambat 

dibayarkan pada Senin (25/4/2022). 

Berdasarkan Pasal 78 Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan, perusahaan atau 

pengusaha yang tidak patuh dalam 

pembayaran THR dapat dikenakan 

sanksi administratif berupa teguran 

tertulis, pembatasan kegiatan usaha, 

penghentian sementara sebagian atau 

seluruh alat produksi dan pembekuan 

http://nawacita.co/index.php/2022/04/25/menaker-apresiasi-pelayanan-para-porter-stasiun-kereta-api
http://nawacita.co/index.php/2022/04/25/menaker-apresiasi-pelayanan-para-porter-stasiun-kereta-api
http://bumninc.com/pemerintah-ingatkan-pembayaran-thr-paling-lambat-hari-ini
http://bumninc.com/pemerintah-ingatkan-pembayaran-thr-paling-lambat-hari-ini
http://bumninc.com/pemerintah-ingatkan-pembayaran-thr-paling-lambat-hari-ini
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kegiatan usaha. Aturan ini ditegaskan 

melalui Surat Edaran (SE) Nomor 

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

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan 

Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE 

tersebut menegaskan bahwa 

perusahaan wajib membayarkan THR 

kepada pekerja atau buruh paling 

lambat tujuh hari sebelum hari raya 

keagamaan. 

11. 25 

April 

2022 

Gunung Kidul belum 

menerima laporan 

permasalahan THR 

Positive Antara Yogya Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha 

Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Gunung Kidul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, hingga saat ini 

belum menerima adanya laporan 

terkait permasalahan pemberian 

tunjangan hari raya. "Kami sudah 

membuka Posko Pengaduan Tunjangan 

Hari Raya (THR), namun sampai saat ini 

belum ada laporan aduan," kata Kepala 

Bidang Tenaga Kerja, Dinas 

Perindustrian, Koperasi UKM dan 

Tenaga Kerja Gunung Kidul Asih 

Wulandari di Gunung Kidul, Senin. Oleh 

karena itu, pihaknya ikut membantu 

Pemerintah DIY untuk monitoring 

pemberian THR di Gunung Kidul. 

Sementara itu, Kepala Seksi Hubungan 

Industrial, Bidang Tenaga Kerja, Dinas 

Perindustrian Koperasi UKM dan 

Tenaga Kerja Gunung Kidul Mariyana 

Ani Hastuti mengatakan posko 

pengaduan THR dibuka hingga tujuh 

hari setelah Lebaran. 

12. 25 

April 

2022 

VIRAL : Sukses Digelar Selama 

3 Hari, MUFFEST+ 2022 Resmi 

Ditutup oleh Mendag 

Positive Tugunews.com Muslim Fashion Festival (MUFFEST ) 

2022 resmi ditutup pada Sabtu, 23 

April 2022 usai digelar sejak Kamis, 21 

April 2022 di Grand Ballroom Ritz 

Carlton Pacific Place, Jakarta. Menteri 

Perdagangan Muhammad Lutfi 

berkesempatan menutup ajang 

tahunan MUFFEST yang 

diselenggarakan Indonesia Fashion 

http://jogja.antaranews.com/berita/548965/gunung-kidul-belum-menerima-laporan-permasalahan-thr
http://jogja.antaranews.com/berita/548965/gunung-kidul-belum-menerima-laporan-permasalahan-thr
http://jogja.antaranews.com/berita/548965/gunung-kidul-belum-menerima-laporan-permasalahan-thr
http://www.tugunews.com/25711/Sukses-Digelar-Selama-3-Hari-MUFFEST-2022-Resmi-Ditutup-oleh-Mendag
http://www.tugunews.com/25711/Sukses-Digelar-Selama-3-Hari-MUFFEST-2022-Resmi-Ditutup-oleh-Mendag
http://www.tugunews.com/25711/Sukses-Digelar-Selama-3-Hari-MUFFEST-2022-Resmi-Ditutup-oleh-Mendag
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Chamber (IFC) sejak 2016 dan tahun ini 

didukung oleh Kinarya Cipta Kreasi 

sebagai Organizer. Mengawali 

seremoni penutupan MUFFEST 2022, 

Direktur Kinarya Cipta Kreasi, Windu 

Wijaya menyampaikan laporan bahwa 

total sementara jumlah pengunjung 

mencapai 29.200 orang yang diprediksi 

masih terus bertambah. Kesuksesan 

MUFFEST ini karena sinergi dan 

kolaborasi dari berbagai pihak, seluruh 

stakeholder terkait yang ingin 

Indonesia menjadi kiblat muslim 

fesyen dunia," imbuh Windu.. 

13. 25 

April 

2022 

UPDATE : Sukses Digelar 

Selama 3 Hari, MUFFEST+ 

2022 Resmi Ditutup oleh 

Mendag 

Positive Ninopedia Muslim Fashion Festival (MUFFEST ) 

2022 resmi ditutup pada Sabtu, 23 

April 2022 usai digelar sejak Kamis, 21 

April 2022 di Grand Ballroom Ritz 

Carlton Pacific Place, Jakarta. Menteri 

Perdagangan Muhammad Lutfi 

berkesempatan menutup ajang 

tahunan MUFFEST yang 

diselenggarakan Indonesia Fashion 

Chamber (IFC) sejak 2016 dan tahun ini 

didukung oleh Kinarya Cipta Kreasi 

sebagai Organizer. Mengawali 

seremoni penutupan MUFFEST 2022, 

Direktur Kinarya Cipta Kreasi, Windu 

Wijaya menyampaikan laporan bahwa 

total sementara jumlah pengunjung 

mencapai 29.200 orang yang diprediksi 

masih terus bertambah. Kesuksesan 

MUFFEST ini karena sinergi dan 

kolaborasi dari berbagai pihak, seluruh 

stakeholder terkait yang ingin 

Indonesia menjadi kiblat muslim 

fesyen dunia," imbuh Windu.. 

14. 25 

April 

2022 

BUMN Sucofindo Buka 

Lowongan untuk S1 Jurusan 

Teknik, Ini Persyaratannya 

Neutral Kompas Bagi kamu lulusan Sarjana (S1) ingin 

berkarir di perusahaan pelat merah 

alias BUMN di bidang inpeksi atau 

audit, simak lowongan yang satu ini. PT 

Superintending Company of Indonesia, 

atau lebih populer disingkat Sucofindo 

membuka lowongan kerja untuk 

http://www.ninopedia.com/25711/Sukses-Digelar-Selama-3-Hari-MUFFEST-2022-Resmi-Ditutup-oleh-Mendag
http://www.ninopedia.com/25711/Sukses-Digelar-Selama-3-Hari-MUFFEST-2022-Resmi-Ditutup-oleh-Mendag
http://www.ninopedia.com/25711/Sukses-Digelar-Selama-3-Hari-MUFFEST-2022-Resmi-Ditutup-oleh-Mendag
http://www.ninopedia.com/25711/Sukses-Digelar-Selama-3-Hari-MUFFEST-2022-Resmi-Ditutup-oleh-Mendag
http://money.kompas.com/read/2022/04/25/104100026/bumn-sucofindo-buka-lowongan-untuk-s1-jurusan-teknik-ini-persyaratannya
http://money.kompas.com/read/2022/04/25/104100026/bumn-sucofindo-buka-lowongan-untuk-s1-jurusan-teknik-ini-persyaratannya
http://money.kompas.com/read/2022/04/25/104100026/bumn-sucofindo-buka-lowongan-untuk-s1-jurusan-teknik-ini-persyaratannya
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mengisi posisi Bidang Pendampingan 

Proper dan CSR. Nantinya karyawan 

yang terpilih akan di posisikan di 

kantor Sucofindo cabang Semarang. PT 

Sucofindo merupakan Badan Usaha 

Milik Negara yang bergerak di bidang 

inspeksi dan audit, pengujian dan 

analisis, sertifikasi, konsultasi, dan 

pelatihan. 

15. 25 

April 

2022 

Sukses Digelar Selama 3 Hari, 

MUFFEST+ 2022 Resmi 

Ditutup oleh Mendag 

Positive Tribun News Muslim Fashion Festival (MUFFEST ) 

2022 resmi ditutup pada Sabtu, 23 

April 2022 usai digelar sejak Kamis, 21 

April 2022 di Grand Ballroom Ritz 

Carlton Pacific Place, Jakarta. Menteri 

Perdagangan Muhammad Lutfi 

berkesempatan menutup ajang 

tahunan MUFFEST yang 

diselenggarakan Indonesia Fashion 

Chamber (IFC) sejak 2016 dan tahun ini 

didukung oleh Kinarya Cipta Kreasi 

sebagai Organizer. Mengawali 

seremoni penutupan MUFFEST 2022, 

Direktur Kinarya Cipta Kreasi, Windu 

Wijaya menyampaikan laporan bahwa 

total sementara jumlah pengunjung 

mencapai 29.200 orang yang diprediksi 

masih terus bertambah. Kesuksesan 

MUFFEST ini karena sinergi dan 

kolaborasi dari berbagai pihak, seluruh 

stakeholder terkait yang ingin 

Indonesia menjadi kiblat muslim 

fesyen dunia," imbuh Windu. 

16. 25 

April 

2022 

4 Fakta Masalah BLT Subsidi 

Gaji versi Ombudsman, Nomor 

3 Pekerja Informal Diusulkan 

Dapat BSU 

Positive Okezone Ombudsman Republik Indonesia 

menemukan permasalahan dalam 

program penyaluran BLT subsidi gaji 

atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 

juta tahun ini. BLT subsidi gaji Rp1 juta 

akan disalurkan kepada kepada 8,8 

juta tenaga kerja yang memiliki gaji di 

bawah Rp3,5 juta per bulan. Anggaran 

yang disiapkan untuk BLT subsidi gaji 

mencapai Rp8,8 triliun. Berikut fakta-

fakta masalah BLT subsidi gaji versi 

http://www.tribunnews.com/lifestyle/2022/04/25/sukses-digelar-selama-3-hari-muffest-2022-resmi-ditutup-oleh-mendag
http://www.tribunnews.com/lifestyle/2022/04/25/sukses-digelar-selama-3-hari-muffest-2022-resmi-ditutup-oleh-mendag
http://www.tribunnews.com/lifestyle/2022/04/25/sukses-digelar-selama-3-hari-muffest-2022-resmi-ditutup-oleh-mendag
http://economy.okezone.com/read/2022/04/25/320/2584722/4-fakta-masalah-blt-subsidi-gaji-versi-ombudsman-nomor-3-pekerja-informal-diusulkan-dapat-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/04/25/320/2584722/4-fakta-masalah-blt-subsidi-gaji-versi-ombudsman-nomor-3-pekerja-informal-diusulkan-dapat-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/04/25/320/2584722/4-fakta-masalah-blt-subsidi-gaji-versi-ombudsman-nomor-3-pekerja-informal-diusulkan-dapat-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/04/25/320/2584722/4-fakta-masalah-blt-subsidi-gaji-versi-ombudsman-nomor-3-pekerja-informal-diusulkan-dapat-bsu
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Ombudsman seperti dirangkum 

Okezone, Jakarta, Senin (25/4/2022). 

17. 25 

April 

2022 

TKBM Sejahtera Kota Bitung 

Memberikan THR Menjelang 

H-7 Kepada Pekerja/Buruh - 

Media Suara Mabes 

Positive Media Suara 

Mabes 

Sesuai dengan peraturan menteri 

ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 

6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan 

bagi pekerja atau buruh di perusahaan, 

THR keagamaan merupakan 

pendapatan non upah yang wajib 

dibayarkan oleh pengusaha kepada 

pekerja atau buruh menjelang Hari 

Raya H-7 sebelum hari raya 

keagamaan, Senin (25/04/2022) 

Memperhatikan petunjuk Peraturan 

dari Menteri diatas maka TKBM 

Sejahtera Kota Bitung propinsi 

Sulawesi Utara lewat kepemimpinan 

Mas Gutur Topmpoh, S.Pd bersama 

Sekretarisnya Tonni Yunus, SE dan 

Bendahara Idrus Sultan, SH merasa 

termotivasi untuk berperan aktif 

berkewajiban untuk memenuhi 

tuntutan yuridis yg diatur oleh Permen 

diatas. Tonni Yunus, SE mantan 

anggota DPRD Kota Bitung dan Staf 

Ahli Walikota Bitung saat di konfirmasi 

dengan senyum yang manis 

mengatakan bahwa, Kami telah 

mengatur dan memenuhi kewajiban 

itu karena THR wajib hukumnya untuk 

direalisasikan seperti yang ada di 

Koperasi TKBM Sejahtera Kota Bitung 

dari 869. 761 buruh/Pekerja khususnya 

beragama Islam diberikan THR nya, " 

ungkap Tonni. Ditempat yg bersamaan 

Penasehat Koperasi yang juga salah 

satu pejabat Eselon dua Selaku 

Kadisnaker Kota Bitung Rahmat 

Dunggio, SH mengatakan bahwa 

pembagian THR sudah ke 22 

Perusahaan yg telah memenuhi 

kewajibannya membayar THR kepada 

Pekerja/buruh yg tersebar di Kota 

Bitung. "Kami bersyukur pada tahun ini 

proses pemberian THR sudah 

dimatangkan mengingat, pada tahun 

http://www.suaramabes.com/tkbm-sejahtera-kota-bitung-memberikan-thr-menjelang-h-7-kepada-pekerja-buruh
http://www.suaramabes.com/tkbm-sejahtera-kota-bitung-memberikan-thr-menjelang-h-7-kepada-pekerja-buruh
http://www.suaramabes.com/tkbm-sejahtera-kota-bitung-memberikan-thr-menjelang-h-7-kepada-pekerja-buruh
http://www.suaramabes.com/tkbm-sejahtera-kota-bitung-memberikan-thr-menjelang-h-7-kepada-pekerja-buruh
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ini perekonomian perlahan mulai 

bangkit paska pandemi Covid-19," 

ujarnya Di tempat terpisah Darma 

Baginda mengatakan dengan nada 

rendah, salut bagi pengusaha dan 

pemimpin perusahaan telah 

memenuhi kewajibannya untuk 

pemberian THR, secara khusus Saya 

memberikan Apresiasi kepada 

Pengurus Koperasi TKBM sejahtera 

Kota Bitung atas kinerja selama ini, 

maju terus Koperasi TKBM Kota. 

18. 25 

April 

2022 

Minta Pekerja Laporkan 

Kendala THR 

Negative Riau Post Pekerja juga bisa melapor ke ORI jika 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) tidak menindaklanjuti 

pengaduan terkait THR. Ombudsman 

Republik Indonesia (ORI) meminta 

pekerja dan masyarakat untuk 

melaporkan kendala yang dihadapi 

terkait penerimaan tunjangan hari raya 

(THR) 2022. Apalagi menjelang 

deadline pemberian THR terakhir, 

Senin (25/4) hari ini. Anggota 

Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng 

mengatakan pihaknya bakal 

menindaklanjuti aduan masyarakat 

terkait kendala penerimaan THR 

maupun kendala pengaduan di Posko 

Pengaduan THR yang didirikan 

Kemenaker. 

19. 25 

April 

2022 

Hari Ini Batas Terakhir 

Pemberian THR, Posko 

Pengaduan di Gunung Kidul 

Yogyakarta Nihil Laporan 

Pengaduan 

Negative Voi Hari ini, Senin, 25 April merupakan 

batas terakhir pemberian THR. 

Misalnya pekerja SPBU, baru diberikan 

hari ini," katanya. Dinas Perindustrian, 

Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Gunung Kidul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 

hingga saat ini belum menerima 

adanya laporan terkait permasalahan 

pemberian tunjangan hari raya atau 

THR. "Kami sudah membuka Posko 

Pengaduan THR, namun sampai saat ini 

belum ada laporan aduan," kata Kepala 

Bidang Tenaga Kerja, Dinas 

http://riaupos.jawapos.com/nasional/25/04/2022/272365/minta-pekerja-laporkan-kendala-thr.html
http://riaupos.jawapos.com/nasional/25/04/2022/272365/minta-pekerja-laporkan-kendala-thr.html
http://voi.id/berita/161348/hari-ini-batas-terakhir-pemberian-thr-posko-pengaduan-di-gunung-kidul-yogyakarta-nihil-laporan-pengaduan
http://voi.id/berita/161348/hari-ini-batas-terakhir-pemberian-thr-posko-pengaduan-di-gunung-kidul-yogyakarta-nihil-laporan-pengaduan
http://voi.id/berita/161348/hari-ini-batas-terakhir-pemberian-thr-posko-pengaduan-di-gunung-kidul-yogyakarta-nihil-laporan-pengaduan
http://voi.id/berita/161348/hari-ini-batas-terakhir-pemberian-thr-posko-pengaduan-di-gunung-kidul-yogyakarta-nihil-laporan-pengaduan
http://voi.id/berita/161348/hari-ini-batas-terakhir-pemberian-thr-posko-pengaduan-di-gunung-kidul-yogyakarta-nihil-laporan-pengaduan
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Perindustrian, Koperasi UKM dan 

Tenaga Kerja Gunung Kidul Asih 

Wulandari di Gunung Kidul, Antara, 

Senin, 25 April. 

20. 25 

April 

2022 

Ombudsman RI Dorong 

Masyarakat Berani Lapor 

Masalah THR 

Negative Neraca 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 

(22/4). "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. 

21. 25 

April 

2022 

Penyebab BSU 2022 Rp1 Juta 

Belum Cair Kepada 8,8 Juta 

Tenaga Kerja 

Negative Beritasubang.piki

ran-rakyat.com 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) memberikan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 untuk 8,8 juta 

tenaga kerja formal. Untuk 

memperoleh Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU 2022 terdapat syarat yang 

harus dipenuhi oleh pekerja. Namun 

ada beberapa hal yang menyebabkan 

pekerja belum bisa menerima BSU 

2022 ini diantaranya;. Berikut cara cek 

penerima BSU 2022 Rp1 Juta:. 

http://www.neraca.co.id/article/162270/ombudsman-ri-dorong-masyarakat-berani-lapor-masalah-thr
http://www.neraca.co.id/article/162270/ombudsman-ri-dorong-masyarakat-berani-lapor-masalah-thr
http://www.neraca.co.id/article/162270/ombudsman-ri-dorong-masyarakat-berani-lapor-masalah-thr
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334333788/penyebab-bsu-2022-rp1-juta-belum-cair-kepada-88-juta-tenaga-kerja
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334333788/penyebab-bsu-2022-rp1-juta-belum-cair-kepada-88-juta-tenaga-kerja
http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1334333788/penyebab-bsu-2022-rp1-juta-belum-cair-kepada-88-juta-tenaga-kerja
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22. 25 

April 

2022 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Rp1 Juta Cair April Ini? Cek 

Status Tahapan Penerima BLT 

Subsidi Gaji 

Positive Ayo Bandung Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menggandeng Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

untuk menyalurkan dana BLT subsidi 

gaji atau BSU yang diperkirakan cair 

April 2022. BSU 2022 senilai Rp1 juta 

merupakan BLT subsidi gaji yang 

diperuntukkan bagi para pekerja untuk 

membantu ekonomi di masa sulit 

akibat pandemi Covid-19. : Prakerja 

Gelombang 27 Ditutup, Cek Hasil 

Seleksi Peserta Lewat Sini. Penerimaan 

BSU BPJS Ketenagakerjaan bagi para 

pekerja tidak melalui sistem 

pendaftaran. Bantuan subsidi upah 

(BSU) tengah dinantikan pencairannya 

Rp1 juta oleh calon penerima bantuan 

langsung tunai (BLT) subsidi gaji. 

23. 25 

April 

2022 

Info Lowongan Kerja Terbaru 

di PT Zebra Asaba Industries, 

Ini Syarat dan Cara Daftarnya - 

Semarangku 

Neutral Semarangku.com Berikut info loker atau lowongan kerja 

di PT Zebra Asaba Industries dimana 

membuka lowongan kerja. PT Zebra 

Asaba Industries membuka loker atau 

lowongan kerja formasi yang tersedia. 

Berikut persyaratan dan cara daftar 

loker atau lowongan kerja yang dibuka 

PT Zebra Asaba Industries. Melalui 

Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau 

lowongan kerja formasi yang tersedia 

di PT Zebra Asaba Industries. 

24. 25 

April 

2022 

Info Lowongan Kerja Perumda 

Air Minum Terbaru, Ini Syarat 

dan Cara Daftar PAM Jaya - 

Semarangku 

Neutral Semarangku.com Berikut info loker atau lowongan kerja 

terbaru Perumda Air Minum atau PAM 

Jaya dimana membuka lowongan 

kerja. Perumda Air Minum atau PAM 

Jaya membuka loker atau lowongan 

kerja berbagai formasi yang tersedia. 

Berikut persyaratan dan cara daftar 

loker atau lowongan kerja berbagai 

formasi yang dibuka Perumda Air 

Minum atau PAM Jaya. Melalui 

Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau 

lowongan kerja berbagai formasi yang 

http://www.ayoindonesia.com/regional/pr-013274252/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-cair-april-ini-cek-status-tahapan-penerima-blt-subsidi-gaji
http://www.ayoindonesia.com/regional/pr-013274252/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-cair-april-ini-cek-status-tahapan-penerima-blt-subsidi-gaji
http://www.ayoindonesia.com/regional/pr-013274252/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-cair-april-ini-cek-status-tahapan-penerima-blt-subsidi-gaji
http://www.ayoindonesia.com/regional/pr-013274252/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-cair-april-ini-cek-status-tahapan-penerima-blt-subsidi-gaji
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314343447/info-lowongan-kerja-terbaru-di-pt-zebra-asaba-industries-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314343447/info-lowongan-kerja-terbaru-di-pt-zebra-asaba-industries-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314343447/info-lowongan-kerja-terbaru-di-pt-zebra-asaba-industries-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314343447/info-lowongan-kerja-terbaru-di-pt-zebra-asaba-industries-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314343478/info-lowongan-kerja-perumda-air-minum-terbaru-ini-syarat-dan-cara-daftar-pam-jaya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314343478/info-lowongan-kerja-perumda-air-minum-terbaru-ini-syarat-dan-cara-daftar-pam-jaya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314343478/info-lowongan-kerja-perumda-air-minum-terbaru-ini-syarat-dan-cara-daftar-pam-jaya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314343478/info-lowongan-kerja-perumda-air-minum-terbaru-ini-syarat-dan-cara-daftar-pam-jaya
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tersedia di Perumda Air Minum atau 

PAM Jaya. 

25. 25 

April 

2022 

Posko Pengaduan THR 

Karanganyar Banjir Laporan | 

Regional 

Negative Gatra Posko pengaduan THR Kabupaten 

Karanganyar, Jawa Tengah, dipenuhi 

laporan ketidakadilan para pengusaha 

atau pemberi kerja. Hal itu 

diungkapkan Koordinator Posko 

Pengaduan THR Wilayah Karanganyar 

M. Aminullah Thohir kepada wartawan 

di kantor Dinas Perdagangan, Tenaga 

Kerja, Koperasi, UKM (Disdagnakerkop 

UKM) Kabupaten Karanganyar UKM, 

Senin (25/4). "Hal tersebut jelas 

melanggar aturan serta merugikan 

hak-hak buruh di Karanganyar," ujar 

Amin. Amin menuturkan, para buruh 

menuntut seluruh perusahaan di 

Karanganyar harus menjalankan 

pembayaran THR secara penuh dan 

tanpa dicicil maksimal Senin/Selasa, 

25/26 April 2022. 

26. 25 

April 

2022 

BSU 2022 Sudah Cair? Input 

KTP di kemnaker.go.id untuk 

Cek Penerima BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Input KTP di kemnaker.go.id untuk cek 

penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta. BSU 

2022 rencananya akan disalurkan 

kepada 8,8 juta pekerja atau buruh 

dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, 

segera cek nama penerima BLT subsidi 

gaji Rp1 juta di laman Kemnaker. 

Anggaran sebesar Rp8,8 triliun akan 

digelontorkan pemerintah untuk 

menyalurkan BSU 2022. Namun, sejak 

pengumuman resmi terkait BSU 2022, 

pemerintah belum menjadwalkan 

secara pasti kapan pencairan BLT 

subsidi gaji disalurkan kepada pekerja 

atau buruh. 

27. 25 

April 

2022 

Menaker Mudik Lebaran 

Tahun Ini, Pastikan Tak Gelar 

Open House 

Neutral Kumparan Menaker Ida Fauziyah memastikan 

akan mudik Lebaran tahun ini. Namun, 

belum diketahui apa sanksi bagi 

menteri yang nekat menggelar open 

house tahun ini. Sebagaimana 

diketahui, pemerintah 

memperbolehkan mudik Lebaran 

setelah 2 tahun dilarang karena 

http://www.gatra.com/news-542035-regional-posko-pengaduan-thr-karanganyar-banjir-laporan.html
http://www.gatra.com/news-542035-regional-posko-pengaduan-thr-karanganyar-banjir-laporan.html
http://www.gatra.com/news-542035-regional-posko-pengaduan-thr-karanganyar-banjir-laporan.html
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094343528/bsu-2022-sudah-cair-input-ktp-di-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094343528/bsu-2022-sudah-cair-input-ktp-di-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094343528/bsu-2022-sudah-cair-input-ktp-di-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094343528/bsu-2022-sudah-cair-input-ktp-di-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://kumparan.com/kumparannews/menaker-mudik-lebaran-tahun-ini-pastikan-tak-gelar-open-house-1xwy7PntA1r
http://kumparan.com/kumparannews/menaker-mudik-lebaran-tahun-ini-pastikan-tak-gelar-open-house-1xwy7PntA1r
http://kumparan.com/kumparannews/menaker-mudik-lebaran-tahun-ini-pastikan-tak-gelar-open-house-1xwy7PntA1r
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pandemi COVID-19. "Insyaallah saya 

akan mudik ke rumah ibu di 

Mojokerto, lanjut ke rumah ibu mertua 

di Banjarnegara," kata Ida saat dimintai 

tanggapan, Senin Politikus PKB ini 

menambahkan tak akan menggelar 

open house sebagaimana biasanya. 

28. 25 

April 

2022 

Pengusaha Harus Berikan 

Kebijaksanaan kepada 

Karyawan Untuk Cuti Idul Fitri 

Neutral News24.co.id Pengusaha harus memberikan 

keleluasaan kepada karyawannya 

untuk mengajukan cuti tambahan 

selama hari raya Idul Fitri, terutama 

bagi karyawan yang bepergian ke 

kampung halaman saat eksodus, 

menurut pejabat Kementerian Tenaga 

Kerja. Sementara pemerintah telah 

menetapkan 29 April dan 4, 5, dan 6 

Mei sebagai hari libur bersama untuk 

melengkapi libur Idul Fitri pada 2-3 

Mei, pemerintah juga memproyeksikan 

masa puncak eksodus pada 28-30 

April. Meskipun cuti bersama bersifat 

fakultatif bagi karyawan di sektor 

swasta, pengusaha harus mengizinkan 

karyawannya mengambil cuti untuk 

merayakan Idul Fitri. Kami berharap 

pengusaha memberikan keleluasaan 

kepada karyawannya yang akan pulang 

kampung untuk mengajukan 

penambahan hari cuti untuk bepergian 

di luar jam sibuk," kata Sekjen 

kementerian, Anwar Sanusi, demikian 

tertulis dalam keterangan 

kementeriannya di Jakarta, Sabtu. 

29. 25 

April 

2022 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Rp1 Juta Cair April Hari Ini? 

Cek Saldo di Bank Mandiri, 

BNI, BRI, dan BTN Segera - Ayo 

Indonesia 

Neutral Ayoindonesia.co

m 

AYOINDONESIA.COM- Pemerintah 

kembali menyalurkan menyalurkan 

dana bantuan subsidi upah (BSU) 2022 

melalui bank Himbara atau Himpunan 

Bank Milik Negara, yakni bank Mandiri, 

BNI, BRI, dan BTN. BSU 2022 

diperkirakan cair April hari ini. Cek 

segera saldo bank Mandiri, BNI, BRI, 

dan BTN untuk memastikan pencairan 

bantuan langsung tunai (BLT) subsidi 

gaji Rp1 juta. Kemnaker melakukan 

http://www.news24.co.id/read/news/17919/pengusaha-harus-berikan-kebijaksanaan-kepada-karyawan-untuk-cuti-idul-fitri
http://www.news24.co.id/read/news/17919/pengusaha-harus-berikan-kebijaksanaan-kepada-karyawan-untuk-cuti-idul-fitri
http://www.news24.co.id/read/news/17919/pengusaha-harus-berikan-kebijaksanaan-kepada-karyawan-untuk-cuti-idul-fitri
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013274477/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-cair-april-hari-ini-cek-saldo-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn-segera
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013274477/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-cair-april-hari-ini-cek-saldo-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn-segera
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013274477/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-cair-april-hari-ini-cek-saldo-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn-segera
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013274477/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-cair-april-hari-ini-cek-saldo-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn-segera
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013274477/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-cair-april-hari-ini-cek-saldo-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn-segera
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penyaringan data milik BPJS 

Ketenagakerjaan untuk menentukan 

calon penerima BLT subsidi gaji. 

30. 25 

April 

2022 

Kemnaker Apresiasi 

Konsistensi KSBSI yang Terus 

Menyuarakan Nasib Pekerja 

Positive Obligasi.id jpnn.com, JAKARTA- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengapresiasi Konfederasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang 

selalu memperjuangkan nasib para 

pekerja atau buruh seluruh Indonesia. 

Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS 

Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai 

perjuangan yang dilakukan KSBSI untuk 

para pekerja atau buruh selama ini 

juga dilakukan dengan cara yang 

elegan. Kemnaker Berharap Pekerja 

Diberi Keleluasaan Ajukan Cuti Agar 

Bisa Mudik Lebih Awal. Karena itu, dia 

berharap di usia yang ke-30 ini, KSBSI 

tidak lelah untuk terus menciptakan 

dan memperbaiki hubungan industrial 

ketenagakerjaan yang kondusif. 

31. 25 

April 

2022 

Apakah Nama Anda Terdaftar 

BSU BPJS Ketenagakerjaan? Ini 

Bocoran dari Menaker Ida 

Fauziyah - Ayo Indonesia 

Neutral Ayoindonesia.co

m 

Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa 

tujuan dari program BSU BPJS 

ketenagakerjaan yaitu demi 

melindungi serta mempertahankan 

perekonomian pekerja/buruh, juga 

supaya daya beli masyarakat Indonesia 

dapat meningkat. Ini bocoran dari 

Menaker Ida Fauziyah. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyampaikan soal kriteria bagi 

pemerima BSU BPJS ketenagakerjaan 

di tahun ini. Adapun kriteria lain yang 

disampaikan Menaker Ida Fauziyah 

bagi kriteria BSU BPJS, yaitu penerima 

harus sudah terdaftar sebagai peserta 

BPJS Ketenagakerjaan, karena program 

BSU ini akan mengacu pada BPJS 

Ketenagakerjaan. 

32. 25 

April 

2022 

Pendaftaran Kartu Prakerja 

Gelombang 27 Telah Ditutup, 

Berikut Cara untuk Cek Lolos 

atau Tidak 

Positive Tribun News 

Jakarta 

Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja 

gelombang 27 ditutup, simak cara cek 

hasilnya lolos atau tidak. Pendaftaran 

Kartu Prakerja gelombang 27 telah 

ditutup pada Minggu (24/4/2022). 

http://obligasi.id/external/157763
http://obligasi.id/external/157763
http://obligasi.id/external/157763
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013274579/apakah-nama-anda-terdaftar-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-ini-bocoran-dari-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013274579/apakah-nama-anda-terdaftar-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-ini-bocoran-dari-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013274579/apakah-nama-anda-terdaftar-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-ini-bocoran-dari-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013274579/apakah-nama-anda-terdaftar-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-ini-bocoran-dari-menaker-ida-fauziyah
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/25/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-27-telah-ditutup-berikut-cara-untuk-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/25/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-27-telah-ditutup-berikut-cara-untuk-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/25/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-27-telah-ditutup-berikut-cara-untuk-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/25/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-27-telah-ditutup-berikut-cara-untuk-cek-lolos-atau-tidak
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Masih ada Kartu Prakerja gelombang 

selanjutnya yang pendaftarannya akan 

segera dibuka. Berikut cara cek hasil 

seleksi Kartu Prakerja gelombang 27 

dirangkum TribunJakarta:. 

33. 25 

April 

2022 

Pekerja Terancam Tak Terima 

BSU Terganjal Status Covid-19 

Kota Kediri Berada di Level 

Satu 

Positive Radar Kediri Ini memunculkan keresahan pekerja di 

Kota Kediri karena status Covid-19 di 

Kota Kediri kini masuk level satu. 

Upaya pemerintah membantu pekerja 

yang terdampak Covid-19 belum juga 

terealisasi. Ketua Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Kediri 

Heri Sunoto mengklaim belum 

menerima ketetapan dari Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait 

pencairan BSU tersebut. Dia 

menyebut, level dua dan satu di Kota 

Kediri baru terjadi ketika kasus 

nasional mulai melandai. 

34. 25 

April 

2022 

Hari Ini THR ASN di Nunukan 

Mulai Dicairkan, Pegawai 

Pemkab: Alhamdulilah Buat 

Beli Baju Anak 

Neutral Tribun Kaltara - Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur 

Sipil Negara (ASN) di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Nunukan mulai dicairkan hari ini, Senin 

(25/04/2022). "Hari ini sudah mulai 

dicairkan. Kabar gembira pencairan 

THR ASN di lingkungan Pemkab 

Nunukan ditanggapi Staf Bidang UKM 

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Nunukan, 

Desi. Jelasnya lebih besar dari gaji 

pokok, karena kalau gaji pokok ada 

potongan pajak," tuturnya. 

35. 25 

April 

2022 

BSU 2022 Segera Cair, Cek 

Nama dan Status BPJS 

Ketenagakerjaan Lewat 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Neutral Tribun News 

Sumsel 

Untuk mengetahui pekerja terdaftar 

sebagai penerima BLT Subsidi Gaji, bisa 

melalui sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Berikut cara cek status kepesertaan 

dan saldo BPJS Ketenagakerjaan 

melalui laman resminya. Itulah cara 

cek status kepesertaan dan saldo BPJS 

Ketenagakerjaan. Pemerintah segera 

mencairkan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 pada bulan April ini. 

Kepastian jadwal pencairan subsidi gaji 

Rp 1 juta itu disampaikan oleh 

http://radarkediri.jawapos.com/politik/25/04/2022/terganjal-status-covid-19-kota-kediri-berada-di-level-satu
http://radarkediri.jawapos.com/politik/25/04/2022/terganjal-status-covid-19-kota-kediri-berada-di-level-satu
http://radarkediri.jawapos.com/politik/25/04/2022/terganjal-status-covid-19-kota-kediri-berada-di-level-satu
http://radarkediri.jawapos.com/politik/25/04/2022/terganjal-status-covid-19-kota-kediri-berada-di-level-satu
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/25/hari-ini-thr-asn-di-nunukan-mulai-dicairkan-pegawai-pemkab-alhamdulilah-buat-beli-baju-anak
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/25/hari-ini-thr-asn-di-nunukan-mulai-dicairkan-pegawai-pemkab-alhamdulilah-buat-beli-baju-anak
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/25/hari-ini-thr-asn-di-nunukan-mulai-dicairkan-pegawai-pemkab-alhamdulilah-buat-beli-baju-anak
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/25/hari-ini-thr-asn-di-nunukan-mulai-dicairkan-pegawai-pemkab-alhamdulilah-buat-beli-baju-anak
http://sumsel.tribunnews.com/2022/04/25/bsu-2022-segera-cair-cek-nama-dan-status-bpjs-ketenagakerjaan-lewat-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://sumsel.tribunnews.com/2022/04/25/bsu-2022-segera-cair-cek-nama-dan-status-bpjs-ketenagakerjaan-lewat-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://sumsel.tribunnews.com/2022/04/25/bsu-2022-segera-cair-cek-nama-dan-status-bpjs-ketenagakerjaan-lewat-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://sumsel.tribunnews.com/2022/04/25/bsu-2022-segera-cair-cek-nama-dan-status-bpjs-ketenagakerjaan-lewat-ssobpjsketenagakerjaangoid
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Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar 

Sanusi mengutip dari Kompas.com. 

"Iyalah (pemberian BSU) bulan ini 

(April 2022)," kata Anwar saat 

dihubungi Kompas.com, Selasa 

(5/4/2022). 

36. 25 

April 

2022 

Pemkab Bangkalan dirikan 

posko pengaduan THR 

Negative Antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Bangkalan, Jawa Timur, mendirikan 

posko pengaduan tunjangan hari raya 

(THR) sebagai sarana pengaduan bagi 

para buruh yang bekerja di berbagai 

perusahaan di wilayah itu. Menurut 

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga 

Kerja Pemkab Bangkalan Salman 

Hidayat di Bangkalan, Senin, posko 

pengaduan THR yang didirikan di 

halaman kantor institusi itu sebagai 

bentuk implementasi dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022. 

Jumlah perusahaan di Kabupaten 

Bangkalan saat ini terdata sebanyak 

430, terdiri dari perusahaan besar, 

sedang, dan kecil, dengan jenis badan 

usaha berupa perseroan terbatas (PT), 

komanditer (CV), dan koperasi. Selain 

di Bangkalan, posko pengaduan THR 

pada Lebaran 1443 Hijriah kali ini juga 

didirikan oleh pemkab di tiga 

kabupaten lain di Pulau Madura, yakni 

Pemkab Sampang, Pemkab 

Pamekasan, dan Pemkab Sumenep. 

37. 25 

April 

2022 

Pemkab Bangkalan dirikan 

posko pengaduan THR 

Negative Antara Sulteng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Bangkalan, Jawa Timur, mendirikan 

posko pengaduan tunjangan hari raya 

(THR) sebagai sarana pengaduan bagi 

para buruh yang bekerja di berbagai 

perusahaan di wilayah itu. Menurut 

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga 

Kerja Pemkab Bangkalan Salman 

Hidayat di Bangkalan, Senin, posko 

pengaduan THR yang didirikan di 

halaman kantor institusi itu sebagai 

bentuk implementasi dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022. 

http://www.antaranews.com/berita/2842293/pemkab-bangkalan-dirikan-posko-pengaduan-thr
http://www.antaranews.com/berita/2842293/pemkab-bangkalan-dirikan-posko-pengaduan-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2842293/pemkab-bangkalan-dirikan-posko-pengaduan-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2842293/pemkab-bangkalan-dirikan-posko-pengaduan-thr
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Jumlah perusahaan di Kabupaten 

Bangkalan saat ini terdata sebanyak 

430, terdiri dari perusahaan besar, 

sedang, dan kecil, dengan jenis badan 

usaha berupa perseroan terbatas (PT), 

komanditer (CV), dan koperasi. Selain 

di Bangkalan, posko pengaduan THR 

pada Lebaran 1443 Hijriah kali ini juga 

didirikan oleh pemkab di tiga 

kabupaten lain di Pulau Madura, yakni 

Pemkab Sampang, Pemkab 

Pamekasan, dan Pemkab Sumenep. 

38. 25 

April 

2022 

Pemkab Bangkalan dirikan 

posko pengaduan THR 

Negative Antara Riau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Bangkalan, Jawa Timur, mendirikan 

posko pengaduan tunjangan hari raya 

(THR) sebagai sarana pengaduan bagi 

para buruh yang bekerja di berbagai 

perusahaan di wilayah itu. Menurut 

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga 

Kerja Pemkab Bangkalan Salman 

Hidayat di Bangkalan, Senin, posko 

pengaduan THR yang didirikan di 

halaman kantor institusi itu sebagai 

bentuk implementasi dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022. 

Jumlah perusahaan di Kabupaten 

Bangkalan saat ini terdata sebanyak 

430, terdiri dari perusahaan besar, 

sedang, dan kecil, dengan jenis badan 

usaha berupa perseroan terbatas (PT), 

komanditer (CV), dan koperasi. Selain 

di Bangkalan, posko pengaduan THR 

pada Lebaran 1443 Hijriah kali ini juga 

didirikan oleh pemkab di tiga 

kabupaten lain di Pulau Madura, yakni 

Pemkab Sampang, Pemkab 

Pamekasan, dan Pemkab Sumenep. 

39. 25 

April 

2022 

Kemnaker Apresiasi KSBSI 

yang Terus Perjuangkan Nasib 

Pekerja 

Positive Merdeka Kementerian Ketenagakerjaan 

mengapresiasi Konfederasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang 

selalu memperjuangkan nasib para 

pekerja/buruh seluruh Indonesia. 

Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2842293/pemkab-bangkalan-dirikan-posko-pengaduan-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2842293/pemkab-bangkalan-dirikan-posko-pengaduan-thr
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja.html
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menyatakan bahwa perjuangan yang 

dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja/buruh dilakukan dengan cara 

yang elegan. "Saya selalu bangga 

dengan KSBSI. KSBSI hebat karena 

terus menyuarakan pekerja seluruh 

indonesia," ucap Dirjen Putri saat 

menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-

30 KSBSI di Gedung KSBSI yang 

berlokasi di Jatinegara, Timur, Senin 

(25/4). 

40. 25 

April 

2022 

Pemkab Bangkalan dirikan 

posko pengaduan THR 

Negative Antara Papua Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Bangkalan, Jawa Timur, mendirikan 

posko pengaduan tunjangan hari raya 

(THR) sebagai sarana pengaduan bagi 

para buruh yang bekerja di berbagai 

perusahaan di wilayah itu. Menurut 

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga 

Kerja Pemkab Bangkalan Salman 

Hidayat di Bangkalan, Senin, posko 

pengaduan THR yang didirikan di 

halaman kantor institusi itu sebagai 

bentuk implementasi dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022. 

Jumlah perusahaan di Kabupaten 

Bangkalan saat ini terdata sebanyak 

430, terdiri dari perusahaan besar, 

sedang, dan kecil, dengan jenis badan 

usaha berupa perseroan terbatas (PT), 

komanditer (CV), dan koperasi. Selain 

di Bangkalan, posko pengaduan THR 

pada Lebaran 1443 Hijriah kali ini juga 

didirikan oleh pemkab di tiga 

kabupaten lain di Pulau Madura, yakni 

Pemkab Sampang, Pemkab 

Pamekasan, dan Pemkab Sumenep. 

41. 25 

April 

2022 

Puluhan Perusahaan di Ciamis 

Sudah Bayarkan THR Kepada 

Pekerja 

Neutral Harapan Rakyat Puluhan perusahaan, baik BUMN, 

BUMD ataupun perusahaan swasta di 

Ciamis, Jawa Barat, sudah 

membayarkan THR (tunjangan hari 

raya) kepada para karyawannya. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Ciamis H 

Okta Jabal Nugraha ST, membenarkan 

hal itu Selasa (25/4/2022). "Hasil 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2842293/pemkab-bangkalan-dirikan-posko-pengaduan-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2842293/pemkab-bangkalan-dirikan-posko-pengaduan-thr
http://www.harapanrakyat.com/2022/04/puluhan-perusahaan-di-ciamis-sudah-bayarkan-thr-kepada-pekerja
http://www.harapanrakyat.com/2022/04/puluhan-perusahaan-di-ciamis-sudah-bayarkan-thr-kepada-pekerja
http://www.harapanrakyat.com/2022/04/puluhan-perusahaan-di-ciamis-sudah-bayarkan-thr-kepada-pekerja
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monitoring ke lapangan, rata-rata 

perusahaan sudah bayar THR kepada 

buruh," ujar Okta di Ciamis. 

Sebelumnya, pihaknya melaksanakan 

sosialisasi dan imbauan kepada setiap 

perusahaan di Ciamis, agar segera 

membayar tunjangan hari raya sesuai 

dengan aturan pemerintah. 

42. 25 

April 

2022 

Wali Kota Kembali Usulkan 

Raperda Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing ke DPRD 

Pangkalpinang 

Neutral Bangka Post Menurut Molen sapaan akrabnya, 

Rancangan Peraturan Daerah 

(Raperda) Retribusi Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing (TKA) penting 

untuk melakukan penyesuaian aturan 

tersebut, sehingga dapat melakukan 

pemantauan, termasuk terkait 

retribusi yang harus ditetapkan. Wali 

Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil 

kembali mengajukan usulan aturan 

terkait izin tenaga kerja asing di 

wilayah ibukota Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. Perda Kota 

Pangkalpinang nomor 7 tahun 2014 

tentang Retribusi Perpanjangan Izin 

Memperkerjakan TKA perlu disusun 

kembali dengan Perda yang baru 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

saat ini. "Penggunaan TKA mengacu 

kepada pemerintah pusat 

kegunaannya, agar kita tidak tumpang 

tindih atas kebutuhan yang kita 

perlukan," kata Molen kepada 

Bangkapos.com, Senin (25/4/2022). 

43. 25 

April 

2022 

Jelang Lebaran, Disnakertrans 

Riau Terima 6 Laporan 

Pengaduan THR 

Negative Goriau 7 Lebaran tahun 2022, Pemerintah 

Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Riau 

menerima 6 pengaduan Tunjangan 

Hari Raya (THR) di posko pangaduan. 

Kepala Disnakertrans Riau, Imron 

Rosyadi mengatakan, jika pihaknya 

sudah membuka posko pengaduan 

THR, baik itu posko secara online yang 

terintegrasi dengan pusat maupun 

http://bangka.tribunnews.com/2022/04/25/wali-kota-kembali-usulkan-raperda-penggunaan-tenaga-kerja-asing-ke-dprd-pangkalpinang
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/25/wali-kota-kembali-usulkan-raperda-penggunaan-tenaga-kerja-asing-ke-dprd-pangkalpinang
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/25/wali-kota-kembali-usulkan-raperda-penggunaan-tenaga-kerja-asing-ke-dprd-pangkalpinang
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/25/wali-kota-kembali-usulkan-raperda-penggunaan-tenaga-kerja-asing-ke-dprd-pangkalpinang
http://www.goriau.com/berita/baca/jelang-lebaran-disnakertrans-riau-terima-6-laporan-pengaduan-thr.html
http://www.goriau.com/berita/baca/jelang-lebaran-disnakertrans-riau-terima-6-laporan-pengaduan-thr.html
http://www.goriau.com/berita/baca/jelang-lebaran-disnakertrans-riau-terima-6-laporan-pengaduan-thr.html
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posko offline di semua kantor Disnaker 

kabupaten kota se-Provinsi Riau. 

Sehingga total ada 6 laporan yang 

masuk," kata Imron Rosyadi, Senin 

(25/4/2022). Karena itu, Imron 

meminta kepada perusahaan yang 

beroperasi di Riau agar membayarkan 

THR pekerja H-7 Lebaran, sehingga 

uang tersebut digunakan untuk 

kebutuhan pekerjaan. 

44. 25 

April 

2022 

Pemkot Pangkalpinang 

Kembali Ajukan Raperda 

Pengunaan TKA, Ini Penjelasan 

Wali Kota 

Neutral Tribun News 

Belitung 

Untuk itu Pemkot Pangkalpinang 

mengajukan Rancangan Peraturan 

Daerah ( Raperda) Retribusi 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 

kepada pihak legislatif. - Aturan terkait 

izin tenaga kerja asing di wilayah 

ibukota Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung kembali diajukan oleh Wali 

Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil. 

Pengajuan raperda ini dinilai penting 

untuk melakukan penyesuaian aturan 

penggunaan TKA sehingga dapat 

melakukan pemantauan, termasuk 

terkait retribusi yang harus ditetapkan. 

"Penggunaan TKA mengacu kepada 

pemerintah pusat kegunaannya, agar 

kita tidak tumpang tindih atas 

kebutuhan yang kita perlukan," kata 

Maulan Aklil yang akrab disapa Molen 

kepada Bangkapos.com, Senin 

(25/4/2022). 

45. 25 

April 

2022 

Perusahaan di Bandung Telat 

Bayar THR Buruh dan 

Karyawan, Bisa Dilaporkan dan 

Disanksi 

Negative Ayo Bandung Lalu, bagaimana jika perusahaan atau 

pabrik tidak mencairkan THR karyawan 

dan buruh tepat pada waktunya atau 

bahkan tidak mencairkan sama sekali? 

: Harga Tiket Masuk Nimo Highland, 

Baru Akan Buka Setelah Idulfitri 2022 

Kepala Disnaker Kota Bandung Arief 

Syaifudin mengatakan, pihaknya 

membuka posko pengaduan mulai 

Senin, 18 April 2022. Ya sekarang 

aturannya perusahaan wajib bayar ke 

pekerja minimal di atas 1 bulan paling 

lambat seminggu sebelum hari 

http://belitung.tribunnews.com/2022/04/25/pemkot-pangkalpinang-kembali-ajukan-raperda-pengunaan-tka-ini-penjelasan-wali-kota
http://belitung.tribunnews.com/2022/04/25/pemkot-pangkalpinang-kembali-ajukan-raperda-pengunaan-tka-ini-penjelasan-wali-kota
http://belitung.tribunnews.com/2022/04/25/pemkot-pangkalpinang-kembali-ajukan-raperda-pengunaan-tka-ini-penjelasan-wali-kota
http://belitung.tribunnews.com/2022/04/25/pemkot-pangkalpinang-kembali-ajukan-raperda-pengunaan-tka-ini-penjelasan-wali-kota
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-793275199/perusahaan-di-bandung-telat-bayar-thr-buruh-dan-karyawan-bisa-dilaporkan-dan-disanksi
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-793275199/perusahaan-di-bandung-telat-bayar-thr-buruh-dan-karyawan-bisa-dilaporkan-dan-disanksi
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-793275199/perusahaan-di-bandung-telat-bayar-thr-buruh-dan-karyawan-bisa-dilaporkan-dan-disanksi
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-793275199/perusahaan-di-bandung-telat-bayar-thr-buruh-dan-karyawan-bisa-dilaporkan-dan-disanksi
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Lebaran," ujar dia. : Angkasa Pura II 

Ajak Pemkot Bandung Kembali Buka 

Penerbangan Internasional di Husein 

Sastranegara Marsana menambahkan, 

bagi perusahaan yang tidak membayar 

THR maka dikenakan denda 5 persen 

yang akan dikelola dan digunakan 

untuk kesejahteraan pekerja dan 

buruh. Ketentuan pencairan THR 

karyawan dan buruh tersebut sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

36 Tahun 2021 tentang pengupahan 

juncto Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Tunjangan Hari Raya 

keagamaan bagi pekerja/ buruh di 

perusahaan. Bagi pekerja yang tidak 

dibayarkan THR karyawan dan 

buruhnya bisa mengadukan ke posko 

tersebut. 

46. 25 

April 

2022 

Pekerja Kena PHK Bisa Dapat 

BLT Rp 5 Juta, Simak Syaratnya 

Neutral Detik Pekerja yang terkena Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) masih bisa 

mendapat Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) maksimal sebesar Rp 5 juta. BLT 

tersebut masuk ke dalam program 

Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP). 

"Sumber pendanaan iuran JKP berasal 

dari pemerintah (dibayarkan 

pemerintah 0,22 persen dari upah per 

bulan) dan rekomposisi iuran (0,24 

persen dari upah per bulan) dengan 

maksimal besaran upah Rp 5 juta 

setiap bulan," kata Ida dalam 

keterangan tertulis, ditulis Senin 

(25/4/2022). WNI yang belum 

mencapai usia 54 tahun saat terdaftar 

menjadi peserta, pekerja pada PK/BU 

Skala Usaha Menengah dan Besar yang 

sudah mengikuti 4 Program (JKK, JKM, 

JHT, dan JP) Terdaftar sebagai Pekerja 

Penerima Upah pada Badan Usaha 

Program JKN BPJS Kesehatan. 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6050039/pekerja-kena-phk-bisa-dapat-blt-rp-5-juta-simak-syaratnya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6050039/pekerja-kena-phk-bisa-dapat-blt-rp-5-juta-simak-syaratnya
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47. 25 

April 

2022 

Tenaga Kesehatan Indonesia 

Jadi Incaran Banyak Negara, 

Peluang Makin Besar? 

Neutral Bisnis Indonesia Pemerintah Indonesia menjalin 

sejumlah kerja sama dengan 

pemerintah luar negeri untuk mengisi 

kebutuhan nakes tersebut. Yang 

terbaru, Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

mengadakan kick-off program 

penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) perawat skema Government to 

Government (G to G) ke Jerman pada 

Februari tahun ini. Indonesia menjadi 

negara pertama penempatan PMI di 

Jerman dengan skema G to G setelah 

berlakunya Undang-undang imigrasi 

Jerman terbaru. "Saat ini Belanda dan 

Jerman sudah mulai merekrut perawat 

dari Indonesia. 

48. 25 

April 

2022 

Pemberlakuan UU Cipta Kerja, 

Pemkot Susun Kembali Perda 

Retribusi Perpanjangan Izin 

Pekerjakan Tenaga Kerja Asing 

Positive Klik Babel Sebagai bentuk tindak lanjut 

diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Cipta Kerja dan sesuai 

dengan Surat Edaran Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor : 

M/8/HK.04/VI/2021 tentang 

Penyesuaian Peraturan Daerah atau 

Peraturan Kepala Daerah Mengenai 

Retribusi yang berasal dari 

Pembayaran Dana Kompensasi 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas 

Pengesahan Rencana Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing Perpanjangan, 

maka Pemerintah Kota Pangkalpinang 

akan menyusun kembali Peraturan 

Daerah yang baru untuk mengganti 

Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Retribusi Perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 

"Adapun substansi perubahan 

Peraturan Daerah tersebut yang harus 

disesuaikan diantaranya bentuk 

pembayaran, golongan retribusi 

daerah, objek retribusi daerah, dan 

besaran tarif retribusi", kata Wali Kota 

Maulan Aklil saat Rapat Paripurna 

Kedelapan belas Masa Persidangan II 

Tahun 2022 DPRD Kota Pangkalpinang, 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20220425/12/1526318/tenaga-kesehatan-indonesia-jadi-incaran-banyak-negara-peluang-makin-besar
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220425/12/1526318/tenaga-kesehatan-indonesia-jadi-incaran-banyak-negara-peluang-makin-besar
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220425/12/1526318/tenaga-kesehatan-indonesia-jadi-incaran-banyak-negara-peluang-makin-besar
http://klikbabel.com/2022/04/25/pemberlakuan-uu-cipta-kerja-pemkot-susun-kembali-perda-retribusi-perpanjangan-izin-pekerjakan-tenaga-kerja-asing
http://klikbabel.com/2022/04/25/pemberlakuan-uu-cipta-kerja-pemkot-susun-kembali-perda-retribusi-perpanjangan-izin-pekerjakan-tenaga-kerja-asing
http://klikbabel.com/2022/04/25/pemberlakuan-uu-cipta-kerja-pemkot-susun-kembali-perda-retribusi-perpanjangan-izin-pekerjakan-tenaga-kerja-asing
http://klikbabel.com/2022/04/25/pemberlakuan-uu-cipta-kerja-pemkot-susun-kembali-perda-retribusi-perpanjangan-izin-pekerjakan-tenaga-kerja-asing
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di Ruang Sidang Paripurna, Senin 

(25/4/2022). Pada saat ini penggunaan 

tenaga kerja asing, lanjut Molen 

sapaan wali kota, masih banyak dan 

sulit dihindari disebabkan beberapa 

faktor, yakni adanya tenaga kerja asing 

pendatang karena berkaitan dengan 

penanaman modal dalam rangka 

pembangunan nasional dan dalam 

penguasaan dan alih teknologi yang 

merupakan proses berlanjut dan 

berkesinambungan. "Termasuk belum 

tercukupinya jumlah tenaga kerja 

Indonesia yang ahli dan terampil dalam 

mengantikan tenaga kerja asing serta 

pemakaian mesin-mesin yang bersifat 

canggih yang mengandung resiko 

tinggi, sehingga apabila tidak ditangani 

oleh para ahli dapat menimbulkan 

kerugian materi maupun non materi", 

jelas Molen. 

49. 25 

April 

2022 

Disnakertrans Riau Terima 

Enam Laporan Pengaduan THR 

Negative Infopublik.id Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau 

melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi 

Riau pada H-7 Idulfitri menerima 6 

pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 

di posko pangaduan. Kepala 

Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi 

mengatakan, pihaknya sudah 

membuka posko pengaduan THR, baik 

itu posko secara online yang 

terintegrasi dengan pusat maupun 

posko offline di semua kantor Disnaker 

kabupaten kota se-Provinsi Riau. Imron 

juga meminta kepada perusahaan yang 

beroperasi di Riau agar membayarkan 

THR pekerja H-7 Lebaran, sehingga 

uang tersebut digunakan untuk 

kebutuhan pekerjaan. Termasuk 

pengaduan di kantor wilayah, yakni di 

Dumai dan Inhu. 

50. 25 

April 

2022 

H-8 Lebaran, Disnaker Riau 

Terima 6 Aduan THR 

Neutral Cakaplah H-8 Lebaran 2022, Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Provinsi Riau menerima 6 pengaduan 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/627944/disnakertrans-riau-terima-enam-laporan-pengaduan-thr
http://infopublik.id/kategori/nusantara/627944/disnakertrans-riau-terima-enam-laporan-pengaduan-thr
http://www.cakaplah.com/berita/baca/84021/2022/04/25/h8-lebaran-disnaker-riau-terima-6-aduan-thr
http://www.cakaplah.com/berita/baca/84021/2022/04/25/h8-lebaran-disnaker-riau-terima-6-aduan-thr
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Tunjangan Hari Raya (THR) di posko 

pengaduan. Imron Rosyadi 

mengatakan, jika pihaknya sudah 

membuka posko pengaduan THR, baik 

itu posko secara online yang 

terintegrasi dengan pusat maupun 

posko offline di semua kantor Disnaker 

kabupaten kota se-Provinsi Riau. 

Sehingga total ada 6 laporan yang 

masuk," kata Kepala Disnakertrans 

Riau, Imron Rosyadi kepada 

CAKAPLAH.com, Senin (25/4/2022). 

Karena itu, Imron meminta kepada 

perusahaan yang beroperasi di Riau 

agar membayarkan THR pekerja H-7 

Lebaran, sehingga uang tersebut 

digunakan untuk kebutuhan pekerjaan. 

51. 25 

April 

2022 

Cek Daftar Penerima BSU 

2022 di Sini, BLT BPJS 

Ketenagakerjaan Segera Cair! - 

Ayo Indonesia 

Neutral Ayoindonesia.co

m 

AYOINDONESIA- Bantuan Subsidi Upah 

BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan 

2022 akan segera cair, silakan cek 

daftar penerima melalui penjelasan 

pada artikel ini. Cek daftar penerima 

BSU 2022 yang akan dijelaskan adalah 

melalui link resmi BLT BPJS 

Ketenagakerjaan. Diketahui 

pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali 

memberikan Bantuan Subsidi Upah ( 

BSU ) subsidi gaji 2022 bagi para 

pekerja atau buruh dengan upah di 

bawah Rp 3,5 juta. Lalu bagaimana 

cara cek daftar penerima BSU subsidi 

gaji 2022 ini?. 

52. 25 

April 

2022 

Apakah THR 2022 Kena PPh 

21? Ini Penjelasan dari 

Kemnaker 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Meski Hari Lebaran 2022 tinggal 

menghitung hari, sebagian kalangan 

masih bertanya-tanya soal apakah THR 

kena PPh 21. Selain perihal apakah THR 

kena PPh 21, sebetulnya pemerintah 

telah memberikan sejumlah 

keterangan, yakni oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Untuk 

ketentuan THR sendiri, apabila 

melewati Penghasilan Tidak Kena Pajak 

maka akan dipotong PPh 21-nya. Tak 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013275347/cek-daftar-penerima-bsu-2022-di-sini-blt-bpjs-ketenagakerjaan-segera-cair
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013275347/cek-daftar-penerima-bsu-2022-di-sini-blt-bpjs-ketenagakerjaan-segera-cair
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013275347/cek-daftar-penerima-bsu-2022-di-sini-blt-bpjs-ketenagakerjaan-segera-cair
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013275347/cek-daftar-penerima-bsu-2022-di-sini-blt-bpjs-ketenagakerjaan-segera-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094344328/apakah-thr-2022-kena-pph-21-ini-penjelasan-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094344328/apakah-thr-2022-kena-pph-21-ini-penjelasan-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094344328/apakah-thr-2022-kena-pph-21-ini-penjelasan-dari-kemnaker
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perlu khawatir, penjelasan mengenai 

apakah THR kena PPh 21 ini dapat 

Anda simak di dalam artikel ini. 

53. 25 

April 

2022 

Imron: Disnakertrans Riau 

Terima 6 Laporan Pengaduan 

THR 

Negative Koranriau.co KORANRIAU.co,PEKANBARU- Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Riau sejauh 

menerima 6 laporan Tunjangan Hari 

Raya (THR) di Posko Pengaduan Jalan 

Pepaya Kota Pekanbaru.. Informasi ini 

dikatakan oleh Kepala Disnakertrans 

Riau, Imron Rosyadi saat dikonfirmasi 

progres laporan yang diterima Posko 

THR tersebut. Sehingga totalnya ada 6 

laporan yang masuk," kata Imron 

Rosyadi, Senin (25/4/22). Dia 

memaparkan, jika pihaknya sudah 

membuka posko pengaduan THR, baik 

itu posko secara online yang 

terintegrasi dengan pusat maupun 

posko offline di semua kantor Disnaker 

kabupaten/kota se-Provinsi Riau. 

54. 25 

April 

2022 

THR Paling Lambat Hari Ini, 

Bisa Diadukan Jika Bermasalah 

- Vlix.id 

Negative Vlix VIVA- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan 

perusahaan membayar Tunjangan Hari 

Raya (THR) ke para pakerja minimal 7 

hari sebelum Lebaran 2022. Jika 

Lebaran jatuh pada 2 Mei 2022 maka 

THR harus diberikan pada 25 April 

2022. 

55. 25 

April 

2022 

Puluhan Perusahaan Di Ciamis 

Sudah Bayarkan THR 

Neutral Rrinews Bandung Puluhan perusahaan, baik BUMN, 

BUMD ataupun perusahaan swasta di 

Ciamis, Jawa Barat, sudah 

membayarkan THR (tunjangan hari 

raya) kepada para karyawannya. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Ciamis H 

Okta Jabal Nugraha ST, membenarkan 

hal itu Selasa (25/4/2022). "Hasil 

monitoring ke lapangan, rata-rata 

perusahaan sudah bayar THR kepada 

buruh," ujar Okta di Ciamis. 

Sebelumnya, pihaknya melaksanakan 

sosialisasi dan imbauan kepada setiap 

perusahaan di Ciamis, agar segera 

http://www.koranriau.co/2022/04/imron-disnakertrans-riau-terima-6.html
http://www.koranriau.co/2022/04/imron-disnakertrans-riau-terima-6.html
http://www.koranriau.co/2022/04/imron-disnakertrans-riau-terima-6.html
http://www.vlix.id/video/news/94185-thr-paling-lambat-hari-ini-bisa-diadukan-jika-bermasalah
http://www.vlix.id/video/news/94185-thr-paling-lambat-hari-ini-bisa-diadukan-jika-bermasalah
http://www.vlix.id/video/news/94185-thr-paling-lambat-hari-ini-bisa-diadukan-jika-bermasalah
http://rri.co.id/bandung/jawa-barat/1436396/puluhan-perusahaan-di-ciamis-sudah-bayarkan-thr
http://rri.co.id/bandung/jawa-barat/1436396/puluhan-perusahaan-di-ciamis-sudah-bayarkan-thr
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membayar tunjangan hari raya sesuai 

dengan aturan pemerintah. 

56. 25 

April 

2022 

Terima Pengaduan Soal THR, 

Disnakertrans KBB Janji 

Tindaklanjuti 

Negative Jabar Sindonews A A A. BANDUNG BARAT- Posko THR 

Disnakertrans Kabupaten Bandung 

Barat (KBB) sudah menerima beberapa 

laporan terkait THR. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) KBB, Panji Hermawan, 

Senin (25/4/2022). "Kalau ada laporkan 

ke kami, di posko pengaduan yang ada 

di kantor Disnakertrans, kompleks 

Pemda KBB," tegasnya. Pihak 

Disnakertrans akan segera 

menindaklanjuti laporan tersebut 

bekerjasama dengan UPT pengawasan. 

57. 25 

April 

2022 

Pemkot Payakumbuh lakukan 

monitoring ke perusahaan 

untuk pastikan pembayaran 

THR 

Neutral Antara Sumbar Pemerintah Kota Payakumbuh, 

Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga 

Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) 

melakukan monitoring kepada 

perusahaan yang ada di daerah 

tersebut untuk memastikan 

pembayaran Tunjangan Hari Raya 

(THR) bagi tenaga kerja. "Kami dari 

Disnakerin telah membentuk tim dan 

juga telah turun langsung untuk 

melakukan monitoring ke perusahaan-

perusahan yang ada di kota 

Payakumbuh," kata dia. Kepala 

Disnakerin Kota Payakumbuh Yunida 

Fatwa di Payakumbuh, Senin, 

mengatakan bahwa kegiatan ini 

merupakan amanat undang-undang 

sesuai dengan Permenaker Nomor 06 

Tahun 2016 tentang THR keagamaan 

dan Surat Edaran Menaker Nomor 

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

pelaksanaan pembayaran THR 

keagamaan tahun 2022 bagi pekerja 

atau buruh di perusahaan. "Jika masih 

ada perusahaan yang belum 

membayarkan THR kepada pegawainya 

karena belum mengetahui dan 

mengerti tentang adanya permenaker 

dan surat edaran tahun 2022, silahkan 

http://daerah.sindonews.com/read/754115/701/terima-pengaduan-soal-thr-disnakertrans-kbb-janji-tindaklanjuti-1650899059
http://daerah.sindonews.com/read/754115/701/terima-pengaduan-soal-thr-disnakertrans-kbb-janji-tindaklanjuti-1650899059
http://daerah.sindonews.com/read/754115/701/terima-pengaduan-soal-thr-disnakertrans-kbb-janji-tindaklanjuti-1650899059
http://sumbar.antaranews.com/berita/501953/pemkot-payakumbuh-lakukan-monitoring-ke-perusahaan-untuk-pastikan-pembayaran-thr
http://sumbar.antaranews.com/berita/501953/pemkot-payakumbuh-lakukan-monitoring-ke-perusahaan-untuk-pastikan-pembayaran-thr
http://sumbar.antaranews.com/berita/501953/pemkot-payakumbuh-lakukan-monitoring-ke-perusahaan-untuk-pastikan-pembayaran-thr
http://sumbar.antaranews.com/berita/501953/pemkot-payakumbuh-lakukan-monitoring-ke-perusahaan-untuk-pastikan-pembayaran-thr
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tim lakukan pembinaan dan juga 

sampaikan dengan jelas bahwa 

pembayaran THR keagamaan tersebut 

adalah wajib sebagai hak pekerja," 

ujarnya. 

58. 25 

April 

2022 

Mudah! Inilah Cara 

Menghitung THR Karyawan 

yang Belum Genap 1 Tahun 

Bekerja 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Bagaimana cara menghitung THR 

karyawan yang belum 1 tahun bekerja 

di sebuah perusahaan?. Anda bisa 

simak penjelasan soal cara menghitung 

THR karyawan yang belum 1 tahun 

bekerja di dalam artikel ini. Pasalnya, 

cara menghitung THR karyawan yang 

belum 1 tahun bekerja tergolong 

mudah untuk dipahami. Beberapa 

waktu lalu, Menteri Tenaga Kerja 

(Menaker) Ida Fauziah menegaskan 

bahwa THR harus diberikan minimal H-

7 lebaran kepada para karyawan. 

59. 25 

April 

2022 

Tunjangan Hari Raya (THR) 

Karyawan Harus Dibayarkan 

Paling Lambat Hari Ini 

Negative Harian Merapi Apresiasi diberikan Pemkab 

Temanggung pada perusahaan yang 

telah memberikan Tunjangan Hari 

Raya (THR) Hari Keagamaan pada 

karyawan sesuai aturan. Aturan itu di 

antaranya dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang 

menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 

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

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan 

Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. "Kami 

berikan apresiasi pada perusahaan 

yang memberikan hak pekerja berupa 

THR Hari Keagamaan. Apresiasi 

terhadap pemberian THR itu 

disampaikan oleh Bupati Temanggung 

Jawa Tengah Al Khadziq. 

60. 25 

April 

2022 

Gubernur Kalimantan Barat 

ingatkan perusahaan segera 

bayar THR 

Neutral Antara Gubernur Kalimantan Barat Suatrmidji 

mengingatkan semua perusahaan di 

provinsi itu untuk segera 

membayarkan tunjangan hari raya 

(THR) kepada karyawannya menjelang 

Lebaran tahun ini. "Sesuai aturan 

pemerintah, THR itu sudah diserahkan 

pada H-10 Lebaran dan seharusnya 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094344556/mudah-inilah-cara-menghitung-thr-karyawan-yang-belum-genap-1-tahun-bekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094344556/mudah-inilah-cara-menghitung-thr-karyawan-yang-belum-genap-1-tahun-bekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094344556/mudah-inilah-cara-menghitung-thr-karyawan-yang-belum-genap-1-tahun-bekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094344556/mudah-inilah-cara-menghitung-thr-karyawan-yang-belum-genap-1-tahun-bekerja
http://www.harianmerapi.com/news/pr-403275799/tunjangan-hari-raya-thr-karyawan-harus-dibayarkan-paling-lambat-hari-ini
http://www.harianmerapi.com/news/pr-403275799/tunjangan-hari-raya-thr-karyawan-harus-dibayarkan-paling-lambat-hari-ini
http://www.harianmerapi.com/news/pr-403275799/tunjangan-hari-raya-thr-karyawan-harus-dibayarkan-paling-lambat-hari-ini
http://www.antaranews.com/berita/2842845/gubernur-kalbar-ingatkan-perusahaan-segera-bayar-thr
http://www.antaranews.com/berita/2842845/gubernur-kalbar-ingatkan-perusahaan-segera-bayar-thr
http://www.antaranews.com/berita/2842845/gubernur-kalbar-ingatkan-perusahaan-segera-bayar-thr
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semua perusahaan sudah 

membayarkan THR kepada 

karyawannya. Namun, saya mendapat 

informasi di lapangan, masih ada 

perusahaan yang belum membayar 

THR karyawannya, sehingga kita minta 

ini segera dibayarkan, karena itu hak 

nya karyawan," kata dia di Pontianak, 

Senin. Dia menjelaskan pemerintah 

resmi mengeluarkan ketentuan 

tentang pembayaran THR melalui Surat 

Edaran (SE) Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 yang dikeluarkan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan, tentang 

pelaksanaan pemberian THR 

keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja di 

perusahaan yang ditujukan kepada 

para gubernur di seluruh Indonesia. 

61. 25 

April 

2022 

VIRAL : BSU Rp 1 Juta 

Disalurkan kepada 8,8 Juta 

Pekerja Tahun Ini, Berikut 

Syarat Penerima BSU 2022 

Positive Tugunews.com BSU tahun ini ditujukan kepada 8,8 

juta pekerja dengan syarat penerima 

tertentu. - Berikut syarat dan cara 

mengecek status penerima BSU tahun 

2022 secara online. Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) kembali disalurkan 

pemerintah kepada para pekerja 

terdampak pandemi pada 2022. 

Mengutip dari keterangan pers Menko 

Perekonomian pada Selasa (5/4/2022), 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian (Menko Ekon), 

Airlangga Hartarto menyebut pihaknya 

telah menyediakan anggaran untuk 

penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8 triliun 

pada tahun ini. 

62. 25 

April 

2022 

BSU Rp 1 Juta Disalurkan 

kepada 8,8 Juta Pekerja Tahun 

Ini, Berikut Syarat Penerima 

BSU 2022 

Positive Tribun News BSU tahun ini ditujukan kepada 8,8 

juta pekerja dengan syarat penerima 

tertentu. Berikut syarat dan cara 

mengecek status penerima BSU tahun 

2022 secara online. Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) kembali disalurkan 

pemerintah kepada para pekerja 

terdampak pandemi pada 2022. 

Mengutip dari keterangan pers Menko 

Perekonomian pada Selasa (5/4/2022), 

http://www.tugunews.com/25912/BSU-Rp-1-Juta-Disalurkan-kepada-8-8-Juta-Pekerja-Tahun-Ini-Berikut-Syarat-Penerima-BSU-2022
http://www.tugunews.com/25912/BSU-Rp-1-Juta-Disalurkan-kepada-8-8-Juta-Pekerja-Tahun-Ini-Berikut-Syarat-Penerima-BSU-2022
http://www.tugunews.com/25912/BSU-Rp-1-Juta-Disalurkan-kepada-8-8-Juta-Pekerja-Tahun-Ini-Berikut-Syarat-Penerima-BSU-2022
http://www.tugunews.com/25912/BSU-Rp-1-Juta-Disalurkan-kepada-8-8-Juta-Pekerja-Tahun-Ini-Berikut-Syarat-Penerima-BSU-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/25/bsu-rp-1-juta-disalurkan-kepada-88-juta-pekerja-tahun-ini-berikut-syarat-penerima-bsu-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/25/bsu-rp-1-juta-disalurkan-kepada-88-juta-pekerja-tahun-ini-berikut-syarat-penerima-bsu-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/25/bsu-rp-1-juta-disalurkan-kepada-88-juta-pekerja-tahun-ini-berikut-syarat-penerima-bsu-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/25/bsu-rp-1-juta-disalurkan-kepada-88-juta-pekerja-tahun-ini-berikut-syarat-penerima-bsu-2022
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Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian (Menko Ekon), 

Airlangga Hartarto menyebut pihaknya 

telah menyediakan anggaran untuk 

penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8 triliun 

pada tahun ini. 

63. 25 

April 

2022 

Gubernur Kalimantan Barat 

ingatkan perusahaan segera 

bayar THR 

Neutral Antara Papua Gubernur Kalimantan Barat Suatrmidji 

mengingatkan semua perusahaan di 

provinsi itu untuk segera 

membayarkan tunjangan hari raya 

(THR) kepada karyawannya menjelang 

Lebaran tahun ini. "Sesuai aturan 

pemerintah, THR itu sudah diserahkan 

pada H-10 Lebaran dan seharusnya 

semua perusahaan sudah 

membayarkan THR kepada 

karyawannya. Namun, saya mendapat 

informasi di lapangan, masih ada 

perusahaan yang belum membayar 

THR karyawannya, sehingga kita minta 

ini segera dibayarkan, karena itu hak 

nya karyawan," kata dia di Pontianak, 

Senin. Dia menjelaskan pemerintah 

resmi mengeluarkan ketentuan 

tentang pembayaran THR melalui Surat 

Edaran (SE) Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 yang dikeluarkan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan, tentang 

pelaksanaan pemberian THR 

keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja di 

perusahaan yang ditujukan kepada 

para gubernur di seluruh Indonesia. 

64. 25 

April 

2022 

Disnaker Lakukan Monitoring 

THR ke Sejumlah Perusahaan 

Neutral Bengkulu Ekspres Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota 

Bengkulu bersama Disnaker Provinsi 

Bengkulu melakukan monitoring 

pemberian tunjangan hari raya (THR) 

kepada para pekerja/karyawan 

dibeberapa perusahan di Kota 

Bengkulu, Senin (25/4). Monitoring 

dilakukan berdasarkan Surat Edaran 

(SE) Kementerian Ketenagakerjaan 

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

pelaksanaan pemberian tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan tahun 2022 bagi 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2842845/gubernur-kalbar-ingatkan-perusahaan-segera-bayar-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2842845/gubernur-kalbar-ingatkan-perusahaan-segera-bayar-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2842845/gubernur-kalbar-ingatkan-perusahaan-segera-bayar-thr
http://bengkuluekspress.rakyatbengkulu.com/disnaker-lakukan-monitoring-thr-ke-sejumlah-perusahaan
http://bengkuluekspress.rakyatbengkulu.com/disnaker-lakukan-monitoring-thr-ke-sejumlah-perusahaan
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pekerja/karyawan di perusahaan. 

Apabila terjadi kendala atau ada 

karyawan yang tak dibayarkan THR 

nya, yang bersangkutan bisa 

melaporkan langsung ke Disnaker. 

Disnaker membuka posko pengaduan 

THR pekerja yang tak dibayarkan 

perusahaan hingga hari lebaran. 

65. 25 

April 

2022 

BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan Kapan Cair? 

Cek Dulu Hal ini Sebelum 

Menerima Rp1 Juta dari 

Pemerintah 

Negative Suara Merdeka Dilansir dari laman resmi Kemnaker, 

berikut syarat penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan tahun 2022.>. Pada 

unggahan Instagram @kemnaker juga 

belum ada informasi yang didapatkan, 

malahan, diantara komentar yang 

masuk, warganet memberondong 

kolom tersebut dengan tagar #BSU 

untuk mempertanyakan BSU Bpjs 

Ketenagakerjaan Kapan Cair?. Perihal 

pertanyaan BSU Bpjs Ketenagakerjaan 

kapan cair masih belum mendapatkan 

kejelasan hingga saat ini. Ada baiknya, 

sebelum menerima pencairan BSU 

2022 dari pemerintah, pembaca 

suaramerdeka memahami persyaratan 

kriteria yang akan menerima bantuan 

tersebut. 

66. 25 

April 

2022 

H-7 Lebaran! Ribuan Aduan 

THR, Ada yang Terima Tak Full 

Neutral Cnbc Indonesia Satu pekan jelang Idul Fitri, nyatanya 

mulai nampak kasus pembayaran 

Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak 

sesuai aturan, misalnya dengan cara 

dicicil. "Ada perusahaan vendornya 

BUMN Konstruksi Waskita Karya, dia 

THR dicicil, bahkan gaji pegawainya 

saja tertunggak. Alasan penunggakan 

ini karena perusahaan sedang dalam 

kondisi finansial yang tidak terlalu baik. 

Pasalnya, perusahaan sedang memiliki 

piutang dari sebuah BUMN, Namun 

sayang, perusahaan juga tidak 

memberikan batas waktu kapan 

pembayaran THR bakal selesai atau 

terlunasi. 

http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043276073/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-kapan-cair-cek-dulu-hal-ini-sebelum-menerima-rp1-juta-dari-pemerintah
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043276073/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-kapan-cair-cek-dulu-hal-ini-sebelum-menerima-rp1-juta-dari-pemerintah
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043276073/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-kapan-cair-cek-dulu-hal-ini-sebelum-menerima-rp1-juta-dari-pemerintah
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043276073/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-kapan-cair-cek-dulu-hal-ini-sebelum-menerima-rp1-juta-dari-pemerintah
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043276073/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-kapan-cair-cek-dulu-hal-ini-sebelum-menerima-rp1-juta-dari-pemerintah
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220425145415-4-334613/h-7-lebaran-ribuan-aduan-thr-ada-yang-terima-tak-full
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220425145415-4-334613/h-7-lebaran-ribuan-aduan-thr-ada-yang-terima-tak-full
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67. 25 

April 

2022 

BSU 2022 Kapan Cair Lagi? 

Simak Jadwal Pencairan serta 

Syarat Dapat BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta untuk Karyawan 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Simak jadwal pencairan serta syarat 

dapat BLT subsidi gaji Rp1 juta untuk 

karyawan. Tak sedikit yang lantas 

mempertanyakan soal 'BSU 2022 

kapan cair lagi?', terutama para 

karyawan dan pekerja yang 

menantikan BLT subsidi gaji ini. 

Menurut informasi yang beredar, 

nominal BSU 2022 yang akan diterima 

oleh pekerja atau karyawan masing-

masing adalah Rp1 juta. BSU 2022 

kapan cair lagi? 

68. 25 

April 

2022 

THR dan TPP untuk PNS di 

Pemkot Batu Cair, Ini Pesan 

Wali Kota Dewanti 

Neutral Tribun News 

Malang 

Ary berharap, Pemkot Batu bisa 

membuat regulasi yang pasti daripada 

harus membebani para PNS iuran. 

Sekadar informasi, Pemkot Batu 

mengeluarkan Rp 8,490 miliar per 

bulan untuk TPP. Ary Firtiaji, seorang 

pegawai honorer di Pemkot Batu 

mengaku secara regulasi ia tidak 

berhak atas THR. 

SURYAMALANG.COM|BATU- 

Pemerintah Kota Batu 

menggelontorkan Rp 43,849 miliar 

untuk Tunjangan Pokok Pegawai (TPP) 

dan Tunjangan Hari Raya (THR). 

69. 25 

April 

2022 

BPJS Ketenagakerjaan Buka 

Lowongan PTT 2022, Ini Link 

Pendaftaran untuk Wilayah 

Bangka 

Neutral Bangka Post Bagi pencari kerja yang tertarik untuk 

mengikuti seleksi Rekrutmen PTT BPJS 

Kesehatan 2022, berikut ini 

persyaratannya dari situs 

rekrutmen.bpjs-kesehatan.go.id. 1. 

Bersumber dari Instagram 

Kementerian ketenagakerjaan 

(Kemnaker), rekrutmen kali ini dibuka 

untuk posisi sebagai Pegawai Tidak 

Tetap atau PTT. 6. Pelamar wajib 

mengunggah foto selfie di Feed 

Instagram bersama aplikasi Mobile JKN 

di Smartphone dengan menulis caption 

bertema "Bersama BPJS Kesehatan 

Mengabdi untuk Negeri" serta diakhiri 

tagar 

#MengabdiBersamaBPJSKesehatan dan 

wajib melakukan tag plus follow akun 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094345695/bsu-2022-kapan-cair-lagi-simak-jadwal-pencairan-serta-syarat-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-untuk-karyawan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094345695/bsu-2022-kapan-cair-lagi-simak-jadwal-pencairan-serta-syarat-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-untuk-karyawan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094345695/bsu-2022-kapan-cair-lagi-simak-jadwal-pencairan-serta-syarat-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-untuk-karyawan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094345695/bsu-2022-kapan-cair-lagi-simak-jadwal-pencairan-serta-syarat-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-untuk-karyawan
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/04/25/thr-dan-tpp-untuk-pns-di-pemkot-batu-cair-ini-pesan-wali-kota-dewanti
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/04/25/thr-dan-tpp-untuk-pns-di-pemkot-batu-cair-ini-pesan-wali-kota-dewanti
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/04/25/thr-dan-tpp-untuk-pns-di-pemkot-batu-cair-ini-pesan-wali-kota-dewanti
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/25/bpjs-ketenagakerjaan-buka-lowongan-ptt-2022-ini-link-pendaftaran-untuk-wilayah-bangka
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/25/bpjs-ketenagakerjaan-buka-lowongan-ptt-2022-ini-link-pendaftaran-untuk-wilayah-bangka
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/25/bpjs-ketenagakerjaan-buka-lowongan-ptt-2022-ini-link-pendaftaran-untuk-wilayah-bangka
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/25/bpjs-ketenagakerjaan-buka-lowongan-ptt-2022-ini-link-pendaftaran-untuk-wilayah-bangka
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resmi @bpjskesehatan_ri;. Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan membuka lowongan kerja 

2022 di banyak posisi. 

70. 25 

April 

2022 

Gubernur Kalimantan Barat 

Terima Keluhan Bayar THR, 

Ingatkan Perusahaan Bayar 

Sebelum Jatuh Tempo 

Negative Voi Gubernur Kalimantan Barat 

(Kalimantan Barat) Suatrmidji 

mendorong perusahaan di daerahnya 

membayar tunjangan hari raya (THR) 

kepada karyawannya pada H-7 Lebaran 

2022 untuk swasta dan H-10 untuk 

pegawai negeri sipil (PNS). Dia 

meminta ketentuan pemerintah terkait 

pembayaran THR dilaksanakan. 

"Namun, saya mendapat informasi di 

lapangan, masih ada perusahaan yang 

belum membayar THR karyawannya, 

sehingga kita minta ini segera 

dibayarkan, karena itu hak nya 

karyawan," katanya di Pontianak, Senin 

25 April. Dia menjelaskan, pemerintah 

resmi mengeluarkan ketentuan 

tentang pembayaran THR melalui Surat 

Edaran (SE) Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 yang dikeluarkan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan, tentang 

pelaksanaan pemberian THR 

keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja di 

perusahaan yang ditujukan kepada 

para gubernur di seluruh Indonesia. 

71. 25 

April 

2022 

Berikan Pelayanan Terbaik, 

Menaker Ida Apresiasi Porter 

Stasiun Kereta Api 

Positive Radar Bangsa RADARBANGSA.COM- Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, mengapresiasi para porter 

stasiun kereta api yang telah 

memberikan pelayanan secara baik 

kepada penumpangnya. "Terima kasih 

Bapak-Bapak semua yang selama ini 

telah memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada para penumpang," 

ucap Menaker di Stasiun Pasar Senen, 

Jakarta Pusat, Minggu, 24 April 2022. 

Menurut Menaker Ida, kehadiran dan 

jasa porter sangat membantu 

penumpang. Menaker lantas 

mengungkapkan rasa syukurnya 

http://voi.id/berita/161660/gubernur-kalbar-terima-keluhan-bayar-thr-ingatkan-perusahaan-bayar-sebelum-jatuh-tempo
http://voi.id/berita/161660/gubernur-kalbar-terima-keluhan-bayar-thr-ingatkan-perusahaan-bayar-sebelum-jatuh-tempo
http://voi.id/berita/161660/gubernur-kalbar-terima-keluhan-bayar-thr-ingatkan-perusahaan-bayar-sebelum-jatuh-tempo
http://voi.id/berita/161660/gubernur-kalbar-terima-keluhan-bayar-thr-ingatkan-perusahaan-bayar-sebelum-jatuh-tempo
http://www.radarbangsa.com/news/38537/berikan-pelayanan-terbaik-menaker-ida-apresiasi-porter-stasiun-kereta-api
http://www.radarbangsa.com/news/38537/berikan-pelayanan-terbaik-menaker-ida-apresiasi-porter-stasiun-kereta-api
http://www.radarbangsa.com/news/38537/berikan-pelayanan-terbaik-menaker-ida-apresiasi-porter-stasiun-kereta-api
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karena aktivitas para porter kembali 

menuju normal seiring dengan 

melandainya Covid-19. 

72. 25 

April 

2022 

Cek Penerima BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta, Kunjungi 

bsu.kemnaker.go.id untuk Info 

dan Pengumuman BSU 2022 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Cek penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta, 

kunjungi bsu.kemnaker.go.id untuk 

mendapatkan info dan pengumuman 

BSU 2022 dari pemerintah. Pekerja 

bisa cek penerima BLT subsidi gaji Rp1 

juta secara online agar mendapatkan 

info dan pengumuman terbaru soal 

BSU 2022. Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022 sendiri merupakan bagian 

dari bansos tambahan yang dicairkan 

oleh pemerintah lewat Kementerian 

Ketenagakerjaan. Untuk penyaluran 

BSU 2022, dua syarat yang telah 

dibocorkan adalah pekerja harus 

berpenghasilan tidak lebih dari Rp3,5 

juta serta harus terdaftar sebagai 

peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. 

73. 25 

April 

2022 

Ada Perusahaan di Gresik 

Belum Berikan THR 

Neutral Berita Jatim Salah satu contohnya di Kabupaten 

Gresik. Kepala Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Gresik Budi Rahardjo 

menuturkan, berdasarkan laporan 

yang masuk tidak ada perusahaan yang 

menangguhkan pemberian THR. "Ada 

satu perusahaan yakni PT AB yang 

beroperasi di Kedamean, Gresik. 

Mantan Kadis Kominfo Gresik 

mengatakan, dari 30 perusahaan yang 

masuk ke posko THR Disnaker Gresik. 

74. 25 

April 

2022 

Buruh di Karanganyar Adukan 

Sejumlah Perusahaan Gegara 

Tak Bayar THR Full 

Negative Tribun News Solo Buruh di Kabupaten Karanganyar 

melaporkan pelanggaran perusahaan 

ke Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja 

Koperasi dan UKM Kabupaten 

Karanganyar, Senin (25/4/2022). 

Koordinator Posko Pengaduan Wilayah 

Karanganyar, M. Aminullah Thohir 

mengungkap beberapa perusahaan 

yang masih mencicilkan kewajiban THR 

ke para buruh. "Hal tersebut jelas 

melanggar aturan serta merugikan 

hak-hak buruh di Karanganyar," ujar 

Amin. Dia menuturkan para buruh 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094345790/cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-kunjungi-bsukemnakergoid-untuk-info-dan-pengumuman-bsu-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094345790/cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-kunjungi-bsukemnakergoid-untuk-info-dan-pengumuman-bsu-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094345790/cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-kunjungi-bsukemnakergoid-untuk-info-dan-pengumuman-bsu-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094345790/cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-kunjungi-bsukemnakergoid-untuk-info-dan-pengumuman-bsu-2022
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/ada-perusahaan-di-gresik-belum-berikan-thr
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/ada-perusahaan-di-gresik-belum-berikan-thr
http://solo.tribunnews.com/2022/04/25/buruh-di-karanganyar-adukan-sejumlah-perusahaan-gegara-tak-bayar-thr-full
http://solo.tribunnews.com/2022/04/25/buruh-di-karanganyar-adukan-sejumlah-perusahaan-gegara-tak-bayar-thr-full
http://solo.tribunnews.com/2022/04/25/buruh-di-karanganyar-adukan-sejumlah-perusahaan-gegara-tak-bayar-thr-full
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menuntut seluruh perusahaan di 

Karanganyar harus menjalankan 

pembayaran THR secara penuh dan 

tanpa dicicil maksimal tanggal 25 atau 

26 April 2022. 

75. 25 

April 

2022 

Disnaker Pekanbaru Belum 

Terima Aduan Karyawan 

Terkait Pembayaran THR 

Negative Riau Online Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

hingga satu pekan jelang Idul Fitri 1443 

H belum menerima laporan terkait 

adanya perusahaan belum bayarkan 

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi 

karyawannya. "Sampai saat ini belum 

ada, nanti mungkin masih sampai H-7 

untuk pembayaran THR," ujar Kepala 

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 

Abdul Jamal, Senin 25 April 2022. 

Menurutnya, dinas sudah membuka 

posko pengaduan THR di Kantor Dinas 

Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Jalan 

Samarinda. Pihaknya juga membuka 

posko pengaduan THR pada tahun lalu. 

76. 25 

April 

2022 

Info Lowongan Kerja Terbaru 

PT Pratama Adi, Simak Jadwal 

Pendaftarannya Berikut Ini, 

Jangan Sampai Ketinggalan - 

Semarangku 

Positive Semarangku.com SEMARANGKU- Ada lowongan PT 

Pratama Abadi Industri kembali 

membuka lowongan kerja dalam 

memenuhi kebutuhan SDM, simak 

bagaimana syarat dan cara daftarnya 

di sini. Kesempatan bekerja di PT 

Pratama Abadi Industri ini merupakan 

hal yang ditunggu-tunggu karena 

perusahaan ini membuka kesempatan 

bagi lulusan SMA dan sederajat untuk 

menjadi karyawannya. Simak posisi, 

syarat dan cara daftar mengikuti 

proses rekrutmen PT Pratama Abadi 

Industri berikut ini. Tersedia Posisi 

yang kosong telah diumumkan oleh PT 

Pratama Abadi Industri. 

77. 25 

April 

2022 

PT Anindya Wiraputra Konsult 

Cabang Kendari Bayar THR 

Karyawan Tetap dan Harian 

Neutral Detik Sultra PT Anindya Wiraputra Konsult Cabang 

Kendari, menunaikan kewajibannya 

membayar tunjangan hari raya (THR) 

karyawan. Kepala PT Anindya 

Wiraputra Konsult Cabang Kendari, 

Soesanto Eko Wardojo mengatakan 

kewajiban perusahaan membayar THR 

sudah dilakukan. Pihaknya mematuhi 

http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2022/04/25/disnaker-pekanbaru-belum-terima-aduan-karyawan-terkait-pembayaran-thr
http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2022/04/25/disnaker-pekanbaru-belum-terima-aduan-karyawan-terkait-pembayaran-thr
http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2022/04/25/disnaker-pekanbaru-belum-terima-aduan-karyawan-terkait-pembayaran-thr
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-314345817/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-pratama-adi-simak-jadwal-pendaftarannya-berikut-ini-jangan-sampai-ketinggalan
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-314345817/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-pratama-adi-simak-jadwal-pendaftarannya-berikut-ini-jangan-sampai-ketinggalan
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-314345817/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-pratama-adi-simak-jadwal-pendaftarannya-berikut-ini-jangan-sampai-ketinggalan
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-314345817/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-pratama-adi-simak-jadwal-pendaftarannya-berikut-ini-jangan-sampai-ketinggalan
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-314345817/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-pratama-adi-simak-jadwal-pendaftarannya-berikut-ini-jangan-sampai-ketinggalan
http://detiksultra.com/kendari/pt-anindya-wiraputra-konsult-cabang-kendari-bayar-thr-karyawan-tetap-dan-harian
http://detiksultra.com/kendari/pt-anindya-wiraputra-konsult-cabang-kendari-bayar-thr-karyawan-tetap-dan-harian
http://detiksultra.com/kendari/pt-anindya-wiraputra-konsult-cabang-kendari-bayar-thr-karyawan-tetap-dan-harian
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apa yang menjadi ketentuan 

pemerintah, sesuai dengan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. 

Bahkan PT Anidnya Wiraputra Cabang 

Kendari ini, membayar hak karyawan 

sebelum tujuh hari lebaran Idulfitri 

1443 H tahun 2022. 

78. 25 

April 

2022 

BPJS Kesehatan Buka 

Lowongan Kerja bagi Lulusan 

D3-S1, Kuota 150 Orang 

Neutral Kompas Lowongan kerja BPJS Kesehatan ini 

membutuhkan sebanyak 150 posisi 

untuk ditempatkan di berbagai kantor 

wilayah BPJS Kesehatan di seluruh 

Indonesia. Lowongan kerja BPJS 

Kesehatan ini membutuhkan sebanyak 

150 posisi untuk ditempatkan di 

berbagai kantor wilayah BPJS 

Kesehatan di seluruh Indonesia. 

Lowongan kerja dari Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan. Lowongan kerja dari Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan. 

79. 25 

April 

2022 

Manpower minister 

distributes staple food 

packages to UINSA's workers 

Neutral Voinews.id 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. 

http://www.kompas.com/edu/read/2022/04/25/182905371/bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-s1-kuota-150-orang
http://www.kompas.com/edu/read/2022/04/25/182905371/bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-s1-kuota-150-orang
http://www.kompas.com/edu/read/2022/04/25/182905371/bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-s1-kuota-150-orang
http://voinews.id/index.php/component/k2/item/19913-manpower-minister-distributes-staple-food-packages-to-uinsa-s-workers
http://voinews.id/index.php/component/k2/item/19913-manpower-minister-distributes-staple-food-packages-to-uinsa-s-workers
http://voinews.id/index.php/component/k2/item/19913-manpower-minister-distributes-staple-food-packages-to-uinsa-s-workers
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80. 25 

April 

2022 

Paparkan 33 Item Prioritas, 

Anggota DPRD Kotabaru: Kami 

Tidak Berkeinginan 

Penyerapan Anggaran 

Terlambat 

Negative Koranbanjar.net 33 Item menjadi prioritas Pemerintah 

Daerah dalam pelaksanaan 

pembangunan kedepan di Kotabaru, 

hal itu dipaparkan oleh Wakil Ketua II 

DPRD Kotabaru Muhammad Arif. 

Berita Terkait Menjadi Sekolah 

Penggerak, Anggota DPRD Kotabaru 

Bangga Dengan SDN 3 Dirgahayu 

Kebijakan Kemnaker Tentang JHT, 

Anggota DPRD Kotabaru Sebut 

Kebijakan Menyengsarakan Buruh 

Pemekaran Tanah Kambatang Lima, 

Tim dan DPRD Kotabaru Sambangi 

Balitbangda Kalimantan Selatan 

Bertujuan Lembur Bekerja, Sekretariat 

DPRD Kotabaru Dihebohkan Asap 

Tebal.. Dari 33 item yang dimaksudnya 

itu, di antaranya yaitu bangunan 

perkantoran baru dan rumah sakit, 

selain dua bangunan yang kondisinya 

terbengkalai. Terlebih menurutnya, 

rekommendasi DPRD Kabupaten 

Kotabaru terkait Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 

Kotabaru tahun 2021. 

81. 25 

April 

2022 

Sutarmidji: Kami Minta Ini 

Segera Dibayarkan, Itu Hak 

Karyawan 

Neutral Obligasi.id jpnn.com, PONTIANAK- Gubernur 

Kalimantan Barat Sutarmidji mengaku 

mendapat informasi masih ada 

perusahaan di Kalimantan Barat yang 

belum membayar tunjangan hari raya 

(THR) kepada karyawan menjelang 

Lebaran 2022. Kami minta ini segera 

dibayarkan, karena itu haknya 

karyawan," kata Sutarmidji di 

Pontianak, Senin (25/4). Sutarmidji 

meminta perusahaan segera 

membayar THR karena THR itu 

merupakan hak karyawan. Oleh karena 

itu, dia mengingatkan semua 

perusahaan di Provinsi Kalimantan 

Barat segera membayarkan THR 

kepada karyawan. 

http://koranbanjar.net/paparkan-33-item-prioritas-anggota-dprd-kotabaru-kami-tidak-berkeinginan-penyerapan-anggaran-terlambat
http://koranbanjar.net/paparkan-33-item-prioritas-anggota-dprd-kotabaru-kami-tidak-berkeinginan-penyerapan-anggaran-terlambat
http://koranbanjar.net/paparkan-33-item-prioritas-anggota-dprd-kotabaru-kami-tidak-berkeinginan-penyerapan-anggaran-terlambat
http://koranbanjar.net/paparkan-33-item-prioritas-anggota-dprd-kotabaru-kami-tidak-berkeinginan-penyerapan-anggaran-terlambat
http://koranbanjar.net/paparkan-33-item-prioritas-anggota-dprd-kotabaru-kami-tidak-berkeinginan-penyerapan-anggaran-terlambat
http://obligasi.id/external/158259
http://obligasi.id/external/158259
http://obligasi.id/external/158259
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82. 25 

April 

2022 

Ketahui Sebelum Berharap, Ini 

Daftar 7 Rekening Pekerja 

yang Tak Bisa Terima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Pemerintah melalui Kemnaker 

dikabarkan bakal kembali menyalurkan 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 senilai 

Rp1 juta bagi pekerja yang memenuhi 

syarat. Pekerja yang memenuhi syarat 

dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, 

nantinya bakal dapat Bantuan 

Langsung Tunai atau BLT senilai Rp1 

juta per penerima. Bilamana sudah 

menjadi penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022, maka BLT 

senilai Rp1 juta akan ditransfer ke 

rekening Bank Himbara masing-

masing. Meski begitu, ada tujuh daftar 

jenis rekening bank yang memiliki 

tanda bermasalah dan tak dapat 

terima uang BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 lantaran beberapa hal. 

83. 25 

April 

2022 

Cara Cek Kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan di 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

yang Jadi Syarat Penerima BSU 

2022 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Program BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 merupakan lanjutan dari program 

yang diluncurkan September 2021. 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

diberikan kepada kelompok tertentu 

untuk membantu para pekerja di masa 

pandemi Covid-19. Untuk itu Anda 

harus memastikan telah menenuhi 

syarat penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 seperti berikut:. 

BSU atau Bantuan Subsidi Upah adalah 

bantuan pemerintah yang dikeluarkan 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker). 

84. 25 

April 

2022 

Sutarmidji ingatkan 

perusahaan segera bayar THR 

Neutral Antara Kalbar Gubernur Kalimantan Barat Suatrmidji 

mengingatkan semua perusahaan di 

provinsi itu untuk segera 

membayarkan tunjangan hari raya 

(THR) kepada karyawannya menjelang 

Lebaran tahun ini. Namun, saya 

mendapat informasi di lapangan, 

masih ada perusahaan yang belum 

membayar THR karyawannya, sehingga 

kita minta ini segera dibayarkan, 

karena itu hak nya karyawan," kata dia 

di Pontianak, Senin. "Sesuai aturan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346113/ketahui-sebelum-berharap-ini-daftar-7-rekening-pekerja-yang-tak-bisa-terima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346113/ketahui-sebelum-berharap-ini-daftar-7-rekening-pekerja-yang-tak-bisa-terima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346113/ketahui-sebelum-berharap-ini-daftar-7-rekening-pekerja-yang-tak-bisa-terima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346113/ketahui-sebelum-berharap-ini-daftar-7-rekening-pekerja-yang-tak-bisa-terima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346239/cara-cek-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-yang-jadi-syarat-penerima-bsu-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346239/cara-cek-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-yang-jadi-syarat-penerima-bsu-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346239/cara-cek-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-yang-jadi-syarat-penerima-bsu-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346239/cara-cek-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-yang-jadi-syarat-penerima-bsu-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346239/cara-cek-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-yang-jadi-syarat-penerima-bsu-2022
http://kalbar.antaranews.com/berita/511349/sutarmidji-ingatkan-perusahaan-segera-bayar-thr
http://kalbar.antaranews.com/berita/511349/sutarmidji-ingatkan-perusahaan-segera-bayar-thr
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pemerintah, THR itu sudah diserahkan 

pada H-10 Lebaran dan seharusnya 

semua perusahaan sudah 

membayarkan THR kepada 

karyawannya. Dia menjelaskan 

pemerintah resmi mengeluarkan 

ketentuan tentang pembayaran THR 

melalui Surat Edaran (SE) Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 yang dikeluarkan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan, tentang 

pelaksanaan pemberian THR 

keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja di 

perusahaan yang ditujukan kepada 

para gubernur di seluruh Indonesia. 

85. 25 

April 

2022 

HUT Ke-30, Kemnaker: KSBSI 

Hebat Karena Terus Suarakan 

Aspirasi Pekerja 

Positive Suara.com Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera 

Indonesia (KSBSI) merayakan Hari 

Ulang Tahun (HUT) ke-30. Di usianya 

yang ke-30 ini, KSBSI tidak lelah untuk 

terus menciptakan dan memperbaiki 

hubungan industrial ketenagakerjaan 

yang kondusif. "Semoga semua agenda 

KSBSI tercapai dengan mudah dan 

mampu menjawab segala tantangan 

yang ada. Selamat ulang tahun ke-30 

teman-teman pengurus KSBSI," kata 

Indah saat menghadiri Hari Ulang 

Tahun (HUT) ke-30 KSBSI pada Senin 

(25/4/2022) di Gedung KSBSI yang 

berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur. 

86. 25 

April 

2022 

Link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

untuk Cek Penerima BSU 

2022, Login Sekarang untuk 

Dapat BLT Rp1 Juta 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

untuk cek penerima BSU 2022, login 

sekarang untuk dapat BLT subsidi gaji 

Rp1 juta bagi pekerja. Pekerja bisa 

login ke link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk 

cek penerima BSU 2022. BLT subsidi 

gaji atau dikenal dengan BSU kembali 

dicairkan oleh pemerintah lewat 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker). Berikut ini ciri-ciri 

pekerja yang akan mendapatkan BLT 

subsidi gaji sebesar Rp1 juta dari 

Kemenaker, berdasarkan penyaluran 

tahun sebelumnya. 

http://www.suara.com/bisnis/2022/04/25/190840/hut-ke-30-kemnaker-ksbsi-hebat-karena-terus-suarakan-aspirasi-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/04/25/190840/hut-ke-30-kemnaker-ksbsi-hebat-karena-terus-suarakan-aspirasi-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/04/25/190840/hut-ke-30-kemnaker-ksbsi-hebat-karena-terus-suarakan-aspirasi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346335/link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerima-bsu-2022-login-sekarang-untuk-dapat-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346335/link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerima-bsu-2022-login-sekarang-untuk-dapat-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346335/link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerima-bsu-2022-login-sekarang-untuk-dapat-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346335/link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerima-bsu-2022-login-sekarang-untuk-dapat-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346335/link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerima-bsu-2022-login-sekarang-untuk-dapat-blt-rp1-juta
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87. 25 

April 

2022 

Ini Daftar Pekerja Penerima 

BLT Subsidi Gaji, Siap-siap 

Bakal Dapat BSU Rp1 Juta 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Hingga kini, skema penyaluran dan 

kriteria pekerja yang diprioritaskan 

bakal dapat BLT Subsidi Gaji Rp1 juta 

dari program BSU 2022, masih 

dimatangkan oleh Kemnaker. Meski 

begitu, menurut keterangan Menaker 

Ida Fauziyah, pekerja yang bakal dapat 

BLT Subsidi Gaji Rp1 juta akan kembali 

mengacu pada data kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan. Dengan demikian, 

data penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 

juta bisa dilakukan dengan akses link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id seperti 

tahun lalu. Akan tetapi, berdasarkan 

kabar yang dihimpun, saat ini link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

tersebut belum bisa diakses dan 

menampilkan data calon penerima BLT 

Subsidi Gaji Rp 1 juta dari pemerintah. 

88. 25 

April 

2022 

Kemnaker Apresiasi KSBSI 

Perjuangkan Nasib Pekerja 

Positive Tempo.co Kementerian Ketenagakerjaan 

mengapresiasi Konfederasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang 

selalu memperjuangkan nasib para 

pekerja/buruh seluruh Indonesia. 

Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri, 

menyatakan bahwa perjuangan yang 

dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja/buruh dilakukan dengan cara 

yang elegan. "Saya selalu bangga 

dengan KSBSI. KSBSI hebat karena 

terus menyuarakan pekerja seluruh 

indonesia," ucap Putri saat menghadiri 

Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30 KSBSI di 

Gedung KSBSI di Jatinegara, Jakarta 

Timur, Senin, 25 April 2022. 

89. 25 

April 

2022 

Menaker Apresiasi Pelayanan 

Porter Stasiun Kereta 

Positive Tempo.co 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 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346158/ini-daftar-pekerja-penerima-blt-subsidi-gaji-siap-siap-bakal-dapat-bsu-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346158/ini-daftar-pekerja-penerima-blt-subsidi-gaji-siap-siap-bakal-dapat-bsu-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346158/ini-daftar-pekerja-penerima-blt-subsidi-gaji-siap-siap-bakal-dapat-bsu-rp1-juta
http://www.tempo.co/read/1585806/kemnaker-apresiasi-ksbsi-perjuangkan-nasib-pekerja
http://www.tempo.co/read/1585806/kemnaker-apresiasi-ksbsi-perjuangkan-nasib-pekerja
http://www.tempo.co/read/1585805/menaker-apresiasi-pelayanan-porter-stasiun-kereta
http://www.tempo.co/read/1585805/menaker-apresiasi-pelayanan-porter-stasiun-kereta
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bersama para Porter dan pekerja di 

Stasiun Senin, Minggu, 24 April 2022. 

Menaker bercerita, dulu ia dan 

keluarga saat pulang kampung sering 

memakai transportasi kereta api dan 

menggunakan jasa porter. Menaker 

bersyukur aktivitas para porter kembali 

menuju normal seiring dengan 

melandainya Covid-19. 

90. 25 

April 

2022 

Disnakertrans Riau Terima 6 

Laporan Pengaduan THR 

Negative Riau Green H-7 Lebaran tahun 2022, Pemerintah 

Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Riau 

menerima 6 pengaduan Tunjangan 

Hari Raya (THR) di posko pangaduan. 

Kepala Disnakertrans Riau, Imron 

Rosyadi mengatakan, jika pihaknya 

sudah membuka posko pengaduan 

THR, baik itu posko secara online yang 

terintegrasi dengan pusat maupun 

posko offline di semua kantor Disnaker 

kabupaten kota se-Provinsi Riau. 

Sehingga total ada 6 laporan yang 

masuk," kata Imron Rosyadi, Senin 

(25/4/2022). Karena itu, Imron 

meminta kepada perusahaan yang 

beroperasi di Riau agar membayarkan 

THR pekerja H-7 Lebaran, sehingga 

uang tersebut digunakan untuk 

kebutuhan pekerjaan. 

91. 25 

April 

2022 

Kemnaker Apresiasi KSBSI 

Selalu Perjuangkan Nasib para 

Pekerja/Buruh Indonesia 

Positive Wartapembaruan

.co.id 

Kemnaker Apresiasi KSBSI Selalu 

Perjuangkan Nasib para Pekerja/Buruh 

Indonesia. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- Pemerintah 

melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mengapresiasi Konfederasi 

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

(KSBSI) yang selalu memperjuangkan 

nasib para pekerja/buruh seluruh 

Indonesia. KSBSI hebat karena terus 

menyuarakan pekerja seluruh 

indonesia," kata Putri saat menghadiri 

Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30 KSBSI, 

Senin (25/4/2022) di Gedung KSBSI 

http://riaugreen.com/view/Riau/71098/Disnakertrans-Riau-Terima-6-Laporan-Pengaduan-THR.html
http://riaugreen.com/view/Riau/71098/Disnakertrans-Riau-Terima-6-Laporan-Pengaduan-THR.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/04/kemnaker-apresiasi-ksbsi-selalu.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/04/kemnaker-apresiasi-ksbsi-selalu.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/04/kemnaker-apresiasi-ksbsi-selalu.html
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yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta 

Timur. Direktur Jenderal PHI dan 

JAMSOS Kemnaker, Indah Anggoro 

Putri menyatakan bahwa perjuangan 

yang dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja/buruh dilakukan dengan cara 

yang elegan. 

92. 25 

April 

2022 

Ombudsman akan Tindak 

Tegas Jika Posko THR Tak 

Bekerja Dengan Baik 

Positive Monitor 

Indonesia 

Anggota Ombudsman Robert Na Endi 

Jaweng mengatakan, akan segera 

menindak posko THR yang ditemukan 

tidak menjalankan fungsinya dengan 

baik. "Ombudsman akan segera 

menindak posko THR yang ditemukan 

tidak menjalankan fungsi konsultasi, 

merespons pengaduan, ataupun 

melakukan pengawasan secara 

proaktif kepada perusahaan," ucap 

Robert dikutip pada, Senin (25/4). 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. 

93. 25 

April 

2022 

Disnakertrans Tulungagung 

Terbitkan SE Pelaksanaan THR, 

Ini Point-Point yang Harus 

Diperhatikan Perusahaan 

Positive Habari.id Dalam rangka memastikan 

pelaksanaan Tunjangan Hari Raya 

(THR) keagamaan bagi pekerja/buruh 

di perusahaan di Tulungagung, Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) mengeluarkan surat 

edaran (SE) yang dilampiri form 

rencana pembayaran THR keagamaan 

Tahun 2022 yang harus di isi oleh 

pemilik perusahaan. Kepala 

Disnakertrans Tulungagung Agus 

Santoso mengatakan, SE yang 

dikeluarkannya itu berdasarkan PP No. 

36 Tahun 2021 tentang pengupahan 

dan Permen Ketenagakerjaan No. 6 

Tahun 2016 tentang THR keagamaan 

http://monitorindonesia.com/2022/04/bekerja-dengan-baik
http://monitorindonesia.com/2022/04/bekerja-dengan-baik
http://monitorindonesia.com/2022/04/bekerja-dengan-baik
http://habari.id/disnakertrans-tulungagung-terbitkan-se-pelaksanaan-thr-ini-point-point-yang-harus-diperhatikan-perusahaan
http://habari.id/disnakertrans-tulungagung-terbitkan-se-pelaksanaan-thr-ini-point-point-yang-harus-diperhatikan-perusahaan
http://habari.id/disnakertrans-tulungagung-terbitkan-se-pelaksanaan-thr-ini-point-point-yang-harus-diperhatikan-perusahaan
http://habari.id/disnakertrans-tulungagung-terbitkan-se-pelaksanaan-thr-ini-point-point-yang-harus-diperhatikan-perusahaan
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bagi pekerja/buruh di perusahaan. 

Selain itu, SE Disnakertrans diterbitkan 

karena menindaklanjuti Surat Edaran 

Menteri Ketenagakerjaan tanggal 6 

April 2022 Nomor: M/1/HK.04/IV/2022 

tentang pelaksanaan pemberian THR 

keagamaan. "Berdasarkan SE Menteri 

Ketenagakerjaan, pemberian THR 

Keagamaan merupakan kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh 

pengusaha kepada pekerja/buruh," 

kata Agus di Kantornya. 

94. 25 

April 

2022 

Cara Kelola Uang THR Lebaran 

menjadi Tabungan Masa 

Depan - Galamedia News 

Positive Galamedia Mulai dari membagikan THR kepada 

orang tua, adik-adik, keponakan, 

membeli baju baru, hingga untuk 

memasak berbagai macam hidangan 

khas Lebaran yang lezat. Hampir 

sebagian besar karyawan perusahaan 

di Tanah Air, baik negeri maupun 

swasta mendapatkan uang Tunjangan 

Hari Raya (THR) menjelang lebaran. 

Biasanya, uang THR dibagikan tujuh 

hari sebelum hari H Idul Fitri atau 

lebaran. Pembagian uang THR itu 

dilakukan merujuk pada peraturan 

Kementerian Ketenagakerjaan. 

95. 25 

April 

2022 

THR dan Tunjangan Pokok 

Pegawai Cair untuk PNS Kota 

Batu, Honorer Belum Berhak 

Negative Tribun News 

Jatim 

Ary Firtiaji, seorang pegawai honorer di 

Pemkot Batu mengaku secara regulasi 

ia tidak berhak atas THR. Ary berharap, 

Pemkot Batu bisa membuat regulasi 

yang pasti daripada harus membebani 

para PNS untuk iuran. Pemkot Batu 

menggelontorkan Rp 43,849 miliar 

untuk Tunjangan Pokok Pegawai (TPP) 

dan Tunjangan Hari Raya (THR). Kepala 

Badan Keuangan dan Aset Daerah 

(BKAD) Kota Batu, M Chori merinci, 

anggaran TPP lebih banyak daripada 

THR. 

96. 25 

April 

2022 

5 Perusahaan di Karanganyar 

Ini Bakal Dilaporkan ke 

Provinsi, Belum Bisa Bayar 

THR Secara Penuh 

Negative Tribun News 

Jateng 

Disdagnakerkop UKM Kabupaten 

Karanganyar akan membuat laporan 

terkait adanya perusahaan yang 

mencicil THR dan tidak membayar 

penuh. Kabid Hubungan Industrial (HI) 

http://galamedia.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-354344858/cara-kelola-uang-thr-lebaran-menjadi-tabungan-masa-depan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-354344858/cara-kelola-uang-thr-lebaran-menjadi-tabungan-masa-depan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-354344858/cara-kelola-uang-thr-lebaran-menjadi-tabungan-masa-depan
http://jatim.tribunnews.com/2022/04/25/thr-dan-tunjangan-pokok-pegawai-cair-untuk-pns-kota-batu-honorer-belum-berhak
http://jatim.tribunnews.com/2022/04/25/thr-dan-tunjangan-pokok-pegawai-cair-untuk-pns-kota-batu-honorer-belum-berhak
http://jatim.tribunnews.com/2022/04/25/thr-dan-tunjangan-pokok-pegawai-cair-untuk-pns-kota-batu-honorer-belum-berhak
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/25/5-perusahaan-di-karanganyar-ini-bakal-dilaporkan-ke-provinsi-belum-bisa-bayar-thr-secara-penuh
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/25/5-perusahaan-di-karanganyar-ini-bakal-dilaporkan-ke-provinsi-belum-bisa-bayar-thr-secara-penuh
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/25/5-perusahaan-di-karanganyar-ini-bakal-dilaporkan-ke-provinsi-belum-bisa-bayar-thr-secara-penuh
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/25/5-perusahaan-di-karanganyar-ini-bakal-dilaporkan-ke-provinsi-belum-bisa-bayar-thr-secara-penuh
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Disdagnakerkop UKM Kabupaten 

Karanganyar, Maryono 

menyampaikan, saat ini pihaknya 

sedang menyusun laporan terkait THR 

untuk kemudian dikirimkan ke 

Disnakertrans Jawa Tengah. Kepala 

Disdagnakerkop UKM Kabupaten 

Karanganyar, Martadi mengatakan, 

dinas telah mengecek ke perusahaan 

sebelum hendak membuat laporan ke 

pihak provinsi terkait permasalahan 

THR. Sementara itu Ketua DPD KSPN 

Kabupaten Karanganyar, Haryanto 

berharap perusahaan dapat membayar 

THR kepada para pekerja sesuai 

peraturan yang ada. 

97. 25 

April 

2022 

Jelang Lebaran, Disnakertrans 

Riau Terima 6 Laporan 

Pengaduan THR 

Negative Riau Link H-7 Lebaran tahun 2022, Pemerintah 

Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Riau 

menerima 6 pengaduan Tunjangan 

Hari Raya (THR) di posko pangaduan. 

Kepala Disnakertrans Riau, Imron 

Rosyadi mengatakan, jika pihaknya 

sudah membuka posko pengaduan 

THR, baik itu posko secara online yang 

terintegrasi dengan pusat maupun 

posko offline di semua kantor Disnaker 

kabupaten kota se-Provinsi Riau. 

Sehingga total ada 6 laporan yang 

masuk," kata Imron Rosyadi, Senin 

(25/4/2022). Karena itu, Imron 

meminta kepada perusahaan yang 

beroperasi di Riau agar membayarkan 

THR pekerja H-7 Lebaran, sehingga 

uang tersebut digunakan untuk 

kebutuhan pekerjaan. 

98. 25 

April 

2022 

Kemnaker Apresiasi KSBSI 

yang Terus Perjuangkan Nasib 

Pekerja 

Positive Pripos Kementerian Ketenagakerjaan 

mengapresiasi Konfederasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang 

selalu memperjuangkan nasib para 

pekerja/buruh seluruh Indonesia. 

Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri 

http://riaulink.com/news/detail/25228/jelang-lebaran-disnakertrans-riau-terima-6-laporan-pengaduan-thr
http://riaulink.com/news/detail/25228/jelang-lebaran-disnakertrans-riau-terima-6-laporan-pengaduan-thr
http://riaulink.com/news/detail/25228/jelang-lebaran-disnakertrans-riau-terima-6-laporan-pengaduan-thr
http://pripos.id/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://pripos.id/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://pripos.id/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
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menyatakan bahwa perjuangan yang 

dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja/buruh dilakukan dengan cara 

yang elegan. "Saya selalu bangga 

dengan KSBSI. KSBSI hebat karena 

terus menyuarakan pekerja seluruh 

indonesia," ucap Dirjen Putri saat 

menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-

30 KSBSI pada Senin (25/4/2022) di 

Gedung KSBSI yang berlokasi di 

Jatinegara, Jakarta Timur. 

99. 25 

April 

2022 

Kemnaker Apresiasi 

Konsistensi KSBSI yang Terus 

Menyuarakan Nasib Pekerja 

Positive Jawa Post 

National Network 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mengapresiasi Konfederasi 

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

(KSBSI) yang selalu memperjuangkan 

nasib para pekerja atau buruh seluruh 

Indonesia. Direktur Jenderal PHI dan 

JAMSOS Kemnaker Indah Anggoro 

Putri menilai perjuangan yang 

dilakukan KSBSI untuk para pekerja 

atau buruh selama ini juga dilakukan 

dengan cara yang elegan. Karena itu, 

dia berharap di usia yang ke-30 ini, 

KSBSI tidak lelah untuk terus 

menciptakan dan memperbaiki 

hubungan industrial ketenagakerjaan 

yang kondusif. "Semoga semua agenda 

KSBSI tercapai dengan mudah dan 

mampu menjawab segala tantangan 

yang ada. 

100. 25 

April 

2022 

Disnakertrans Riau Terima 6 

Laporan Pengaduan THR 

Negative Kompas Sepekan menjelang Idul Fitri 2022, 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Riau 

menerima enam pengaduan tunjangan 

hari raya (THR) di posko pangaduan. 

Kepala Disnakertrans Riau Imron 

Rosyadi mengatakan, pihaknya sudah 

membuka posko pengaduan THR, baik 

itu posko secara online yang 

terintegrasi dengan pusat maupun 

posko offline di semua kantor Disnaker 

kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. 

Sehingga total ada 6 laporan yang 

masuk," kata Imron dalam keterangan 

http://www.jpnn.com/news/kemnaker-apresiasi-konsistensi-ksbsi-yang-terus-menyuarakan-nasib-pekerja
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-apresiasi-konsistensi-ksbsi-yang-terus-menyuarakan-nasib-pekerja
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-apresiasi-konsistensi-ksbsi-yang-terus-menyuarakan-nasib-pekerja
http://regional.kompas.com/read/2022/04/25/200350778/disnakertrans-riau-terima-6-laporan-pengaduan-thr
http://regional.kompas.com/read/2022/04/25/200350778/disnakertrans-riau-terima-6-laporan-pengaduan-thr
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tertulis yang diterima Kompas.com, 

Senin (25/4/2022). Karena itu, Imron 

meminta kepada perusahaan yang 

beroperasi di Riau agar membayarkan 

THR pekerja H-7 Lebaran, sehingga 

uang tersebut digunakan untuk 

kebutuhan Lebaran. 

101. 25 

April 

2022 

Plt Walikota Tanjungbalai 

Imbau Perusahaan Untuk 

Segera Bayarkan THR 

Karyawan Tepat Waktu - 

Kantor Berita Online Nasional 

Indonesia 

Positive Berita Nasional ID-TANJUNGBALAI SUMUT Plt Wali 

Kota Tanjungbalai, H Waris Tholib 

melakukan kunjungan dan memonitor 

beberapa perusahaan yang ada di Kota 

Tanjungbalai. 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) Plt Wali Kota Waris turut 

didampingi Camat Teluk Nibung Mhd 

Ali, mewakili Disnaker Tanjungbalai, 

Bhabinkamtibmas Sei Merbau dan 

Babinsa Sei Merbau. Saat tiba di 

Sumatera Baru, Plt Wali Kota diterima 

Direktur Sumatera Baru, Bakar Oedy 

dan di Kilang Pelita diterima Asisten 

Manager, HOK Kuang 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. 

102. 25 

April 

2022 

Penanganan THR, Harus 

Proaktif 

Positive Akurat.co Dari data tersebut, walaupun belum 

memasuki H-7 sebagai syarat tenggat 

waktu maksimal pembayaran THR, 

ternyata antusian pelaporan ke Posko 

THR cukup banyak. Demikian juga 

dengan adanya 558 pengaduan online 

ke Posko THR, Kemnaker meresponnya 

dengan menyatakan : "Tentu 

http://beritanasional.id/plt-walikota-tanjungbalai-imbau-perusahaan-untuk-segera-bayarkan-thr-karyawan-tepat-waktu
http://beritanasional.id/plt-walikota-tanjungbalai-imbau-perusahaan-untuk-segera-bayarkan-thr-karyawan-tepat-waktu
http://beritanasional.id/plt-walikota-tanjungbalai-imbau-perusahaan-untuk-segera-bayarkan-thr-karyawan-tepat-waktu
http://beritanasional.id/plt-walikota-tanjungbalai-imbau-perusahaan-untuk-segera-bayarkan-thr-karyawan-tepat-waktu
http://beritanasional.id/plt-walikota-tanjungbalai-imbau-perusahaan-untuk-segera-bayarkan-thr-karyawan-tepat-waktu
http://beritanasional.id/plt-walikota-tanjungbalai-imbau-perusahaan-untuk-segera-bayarkan-thr-karyawan-tepat-waktu
http://akurat.co/penanganan-thr-harus-proaktif
http://akurat.co/penanganan-thr-harus-proaktif
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pengaduan baru akan ditindaklanjuti 

setelah batas waktu pembayaran THR 

berakhir. Pembayaran THR tetap 

menjadi masalah yang dihadapi oleh 

pekerja. Walaupun hukum positif 

sudah sangat jelas mengatur kewajiban 

pembayaran THR tersebut dan 

kewajiban tersebut menjadi rutinitas 

tahunan, namun THR terus menjadi 

persoalan bagi pekerja yang tidak bisa 

diselesaikan secara sistemik oleh 

Pemerintah. 

103. 25 

April 

2022 

Hut ke 30 KSBSI, Dirjen Putri : 

Saya Selalu Bangga Dengan 

KSBSI 

Positive Progresnews.info KSBSI hebat karena terus menyuarakan 

pekerja seluruh indonesia," ucap Dirjen 

Putri saat menghadiri Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke-30 KSBSI pada Senin 

(25/4/2022) di Gedung KSBSI yang 

berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur. 

Kementerian Ketenagakerjaan 

mengapresiasi Konfederasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang 

selalu memperjuangkan nasib para 

pekerja/buruh seluruh Indonesia. 

Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri 

menyatakan bahwa perjuangan yang 

dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja/buruh dilakukan dengan cara 

yang elegan. "Saya selalu bangga 

dengan KSBSI. 

104. 25 

April 

2022 

BPJS Kesehatan Buka 

Lowongan Kerja PTT 2022, 

Buruan Daftar! 

Neutral Radar Lombok Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan membuka lowongan 

kerja tahun 2022 untuk posisi sebagai 

Pegawai Tidak Tetap atau PTT. "BPJS 

Kesehatan membuka kesempatan 

bagimu untuk mengisi formasi yang 

tersedia sebagai Pegawai Tidak Tetap 

(PTT)," bunyi pengumunan di akun 

@kemnaker. Dikutip dari akun 

instagaram @kemnaker, ada 150 posisi 

yang ditawarkan lowongan yang 

nantinya di tempatkan di berbagai 

kantor wilayah BPJS Kesehatan di 

seluruh Indonesia. 6. Pelamar wajib 

http://progresnews.info/2022/04/25/7319
http://progresnews.info/2022/04/25/7319
http://progresnews.info/2022/04/25/7319
http://radarlombok.co.id/bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-ptt-2022-buruan-daftar.html
http://radarlombok.co.id/bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-ptt-2022-buruan-daftar.html
http://radarlombok.co.id/bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-ptt-2022-buruan-daftar.html
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mengunggah foto selfie di feed 

instagram bersama aplikasi Mobile JKN 

di smartphone dengan menulis caption 

bertema "Bersama BPJS Kesehatan 

Mengabdi untuk Negeri" serta diakhir 

tagar 

#MengabdiBersamaBPJSKesehatan dan 

wajib melakukan tag plus follow akun 

resmi @bpjskesehatan_ri. 

105. 25 

April 

2022 

4 Cara Cek Status Penerima 

BSU 2022 via Kemnaker, 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

hingga WhatsApp 

Neutral Tribun Wow Berikut ini 4 cara cek penerima 

Bantuan Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta 

yang akan cair April 2022 ini. Berikut 

ini beberapa 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 

situs Kominfo. 

106. 25 

April 

2022 

Kemnaker Apresiasi 

Konsistensi KSBSI yang Terus 

Menyuarakan Nasib Pekerja 

Positive Indonesiatoday.c

o.id 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mengapresiasi Konfederasi 

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

(KSBSI) yang selalu memperjuangkan 

nasib para pekerja atau buruh seluruh 

Indonesia. Direktur Jenderal PHI dan 

JAMSOS Kemnaker Indah Anggoro 

Putri menilai perjuangan yang 

dilakukan KSBSI untuk para pekerja 

atau buruh selama ini juga dilakukan 

dengan cara yang elegan. Karena itu, 

dia berharap di usia yang ke-30 ini, 

KSBSI tidak lelah untuk terus 

menciptakan dan memperbaiki 

hubungan industrial ketenagakerjaan 

http://wow.tribunnews.com/2022/04/25/4-cara-cek-status-penerima-bsu-2022-via-kemnaker-bsubpjsketenagakerjaangoid-hingga-whatsapp
http://wow.tribunnews.com/2022/04/25/4-cara-cek-status-penerima-bsu-2022-via-kemnaker-bsubpjsketenagakerjaangoid-hingga-whatsapp
http://wow.tribunnews.com/2022/04/25/4-cara-cek-status-penerima-bsu-2022-via-kemnaker-bsubpjsketenagakerjaangoid-hingga-whatsapp
http://wow.tribunnews.com/2022/04/25/4-cara-cek-status-penerima-bsu-2022-via-kemnaker-bsubpjsketenagakerjaangoid-hingga-whatsapp
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-apresiasi-konsistensi-ksbsi-yang-terus-menyuarakan-nasib-pekerja-660312
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-apresiasi-konsistensi-ksbsi-yang-terus-menyuarakan-nasib-pekerja-660312
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-apresiasi-konsistensi-ksbsi-yang-terus-menyuarakan-nasib-pekerja-660312
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yang kondusif. "Semoga semua agenda 

KSBSI tercapai dengan mudah dan 

mampu menjawab segala tantangan 

yang ada. 

107. 25 

April 

2022 

Masalah THR, Sudah Enam 

Pengaduan yang Disampaikan 

ke Disnaker Riau 

Negative Riau1.com Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Riau 

menerima 6 pengaduan Tunjangan 

Hari Raya (THR) di posko pangaduan. 

Kepala Disnakertrans Riau, Imron 

Rosyadi mengatakan, jika pihaknya 

sudah membuka posko pengaduan 

THR, baik itu posko secara online yang 

terintegrasi dengan pusat maupun 

posko offline di semua kantor Disnaker 

kabupaten kota se-Provinsi Riau. 

Karena itu, Imron meminta kepada 

perusahaan yang beroperasi di Riau 

agar membayarkan THR pekerja H-7 

Lebaran, sehingga uang tersebut 

digunakan untuk kebutuhan pekerjaan. 

Termasuk pengaduan di kantor 

wilayah, yakni di Dumai dan Inhu. 

108. 25 

April 

2022 

Pendaftar Kartu Prakerja Capai 

15,9 Juta Orang - MPGI News 

Neutral Mpgi News Jakarta, MPGINEWS- Pendaftaran Krtu 

Prkrj di tu resmi www.rkrj.g.d sampai t 

ini telah mn 15,9 juta orang ndftr. Dari 

6 gelombang pendaftaran, tlh dttkn 

bnk 3 jut rng nrm Kartu Prkrj dr 34 rvn 

se-Indonesia. Adapun, sebanyak 849. 

921 rng telah menyelesaikan lthn rtmn 

dn 610. 563 orang telah mnrm insentif. 

Hngg t ini, Program Kartu Prkrj dt dk 

mllu 7 ltfrm dgtl, 4 mtr pembayaran 

dan 165 lembaga pelatihan ng 

menyediakan lebih dari 2.000 jn lthn. 

109. 25 

April 

2022 

DIBUKA Lowongan Kerja di 

BPJS Kesehatan Jadi Pegawai 

Tidak Tetap, Penempatan 

Kerja di Jawa Barat 

Neutral Tribun Jabar Saat ini, BPJS Kesehatan sedang dibuka 

lowongan kerja besara-besaran April 

2022. BPJS Kesehatan kembali 

membuka rekrutmen PTT atau Pegawai 

Tidak Tetap. BPJS Kesehatan 

merupakan badan atau lembaga 

pemerintah menyelenggarakan 

jaminan Kesehatan Nasional bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Dilansir 

Tribunjabar.id dari Kemnaker dan 

http://riau1.com/berita/riau/1650894394-masalah-thr-sudah-enam-pengaduan-yang-disampaikan-ke-disnaker-riau
http://riau1.com/berita/riau/1650894394-masalah-thr-sudah-enam-pengaduan-yang-disampaikan-ke-disnaker-riau
http://riau1.com/berita/riau/1650894394-masalah-thr-sudah-enam-pengaduan-yang-disampaikan-ke-disnaker-riau
http://mpginews.id/pendaftar-kartu-prakerja-capai-159-juta-orang
http://mpginews.id/pendaftar-kartu-prakerja-capai-159-juta-orang
http://jabar.tribunnews.com/2022/04/25/dibuka-lowongan-kerja-di-bpjs-kesehatan-jadi-pegawai-tidak-tetap-penempatan-kerja-di-jawa-barat
http://jabar.tribunnews.com/2022/04/25/dibuka-lowongan-kerja-di-bpjs-kesehatan-jadi-pegawai-tidak-tetap-penempatan-kerja-di-jawa-barat
http://jabar.tribunnews.com/2022/04/25/dibuka-lowongan-kerja-di-bpjs-kesehatan-jadi-pegawai-tidak-tetap-penempatan-kerja-di-jawa-barat
http://jabar.tribunnews.com/2022/04/25/dibuka-lowongan-kerja-di-bpjs-kesehatan-jadi-pegawai-tidak-tetap-penempatan-kerja-di-jawa-barat
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laman resminya, BPJS Kesehatan 

membuka lowongan kerja Pegawai 

Tidak Tetap untuk ditempatkan di 

kantor wilayahnya di seluruh 

Indonesia. 

110. 25 

April 

2022 

Perusahaan di Tulungagung 

Wajib Bayarkan THR Paling 

Lambat 7 Hari sebelum Hari 

Raya 

Negative Jatim Times Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 

bagi pekerja dan buruh wajib 

dibayarkan paling lambat 7 hari 

sebelum hari raya keagamaan oleh 

pengusaha atau pemilik perusahaan di 

Kabupaten Tulungagung. "THR 

keagamaan wajib dibayarkan paling 

lambat 7 hari sebelum hari raya 

keagamaan," ujarnya dikutip dari surat 

Disnakertrans Tulungagung Nomor : 

560/205/110/2022. Hal ini 

berdasarkan surat yang dikeluarkan 

oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) 

Tulungagung Tanggal 13 April 2022. 

Surat yang ditandatangani oleh Kepala 

Disnakertrans Tulungagung Agus 

Santoso itu juga mengatur beberapa 

hal mengenai pembayaran THR 

keagamaan dilaksanakan oleh 

perusahaan. 

111. 25 

April 

2022 

BLT Subsidi Gaji Karyawan 

2022 Cair April? Cek 

Pengumuman dan Daftar 

Penerima BSU Rp1 Juta di 

kemnaker.go.id 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Informasi pasti yang saat ini 

diumumkan terkait pencairan BSU 

2022 hanya seputar syarat, sasaran 

dan cara cek daftar nama karyawan 

penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta 

melalui situs kemnaker.go.id. Selain 

itu, ada juga situs lainnya yang bisa 

digunakan karyawan untuk mengecek 

status penerimaan Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU 2022. Berikut ini akan 

diulas secara berurutan syarat 

karyawan penerima BSU 2022 dan cara 

cek daftar penerima BLT subsidi gaji 

2022 secara online melalui 

kemnaker.go.id. Syarat-syarat 

penerima BSU 2022. Informasi 

mengenai jadwal dan pengumuman 

cair BLT subsidi gaji untuk karyawan 

http://jatimtimes.com/baca/265181/20220425/211400/perusahaan-di-tulungagung-wajib-bayarkan-thr-paling-lambat-7-hari-sebelum-hari-raya
http://jatimtimes.com/baca/265181/20220425/211400/perusahaan-di-tulungagung-wajib-bayarkan-thr-paling-lambat-7-hari-sebelum-hari-raya
http://jatimtimes.com/baca/265181/20220425/211400/perusahaan-di-tulungagung-wajib-bayarkan-thr-paling-lambat-7-hari-sebelum-hari-raya
http://jatimtimes.com/baca/265181/20220425/211400/perusahaan-di-tulungagung-wajib-bayarkan-thr-paling-lambat-7-hari-sebelum-hari-raya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094347166/blt-subsidi-gaji-karyawan-2022-cair-april-cek-pengumuman-dan-daftar-penerima-bsu-rp1-juta-di-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094347166/blt-subsidi-gaji-karyawan-2022-cair-april-cek-pengumuman-dan-daftar-penerima-bsu-rp1-juta-di-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094347166/blt-subsidi-gaji-karyawan-2022-cair-april-cek-pengumuman-dan-daftar-penerima-bsu-rp1-juta-di-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094347166/blt-subsidi-gaji-karyawan-2022-cair-april-cek-pengumuman-dan-daftar-penerima-bsu-rp1-juta-di-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094347166/blt-subsidi-gaji-karyawan-2022-cair-april-cek-pengumuman-dan-daftar-penerima-bsu-rp1-juta-di-kemnakergoid
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dan cara cek daftar penerima BSU 

2022 Rp1 juta akan diulas dalam artikel 

ini. Seperti diketahui, pengumuman 

cair BSU 2022 untuk karyawan 

penerima BLT subsidi haji 2022 sudah 

resmi diumumkan pemerintah pada 

April 2022. 

112. 25 

April 

2022 

Bantuan Subsidi Upah Segera 

Cair April 2022, Cek Penerima 

BSU Rp 1 Juta, Kamu 

Termasuk? 

Neutral Tribun News 

Kupang 

Pemerintah kembali menyalurkan 

Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi 

pekerja/buruh di tahun 2022. 2. Pada 

halaman utama, cari bagian Cek 

Apakah Kamu Termasuk Calon 

Penerima BSU?;. 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. 

113. 25 

April 

2022 

DPRD Bolmong Minta 

Perusahaan Segera Bayar THR 

Idul Fitri 

Neutral Newposkomanad

o.id 

Newposkomanado.id- DPRD 

kabupaten Bolmong meminta 

perusahaan di daerah untuk 

membayarkan tunjangan hari raya 

(THR) Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 

kepada karyawan. Wakil Ketua DPRD 

Bolmong Sulhan Manggabarani, 

menegaskan agar semua perusahaan 

di Bolmong segera membayar THR Idul 

Fitri kepada karyawan dan pekerja 

dengan tepat waktu. "Saya harap 

perusahaan tepat waktu bayarkan hak 

karyawan dan pekerja sesuai 

ketentuan yang berlaku," kata Wakil 

Ketua DPRD Bolmong Sulhan 

Manggabarani, Minggu (24/04). Ia 

mengatakan tidak ada alasan bagi 

perusahaan untuk menunda atau tidak 

membayarkan THR karyawan pada 

tepat waktu. 

http://kupang.tribunnews.com/2022/04/25/bantuan-subsidi-upah-segera-cair-april-2022-cek-penerima-bsu-rp-1-juta-kamu-termasuk
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/25/bantuan-subsidi-upah-segera-cair-april-2022-cek-penerima-bsu-rp-1-juta-kamu-termasuk
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/25/bantuan-subsidi-upah-segera-cair-april-2022-cek-penerima-bsu-rp-1-juta-kamu-termasuk
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/25/bantuan-subsidi-upah-segera-cair-april-2022-cek-penerima-bsu-rp-1-juta-kamu-termasuk
http://newposkomanado.id/2022/04/26/dprd-bolmong-minta-perusahaan-segera-bayar-thr-idul-fitri
http://newposkomanado.id/2022/04/26/dprd-bolmong-minta-perusahaan-segera-bayar-thr-idul-fitri
http://newposkomanado.id/2022/04/26/dprd-bolmong-minta-perusahaan-segera-bayar-thr-idul-fitri
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114. 25 

April 

2022 

Penerimaan Pegawai PTT BPJS 

Kesehatan, Lowongan Kerja 

150 Posisi Untuk Seluruh 

Wilayah Lamar Online 

Neutral Tribun News 

Kupang 

Lowongan kerja BPJS Kesehatan ini 

membutuhkan sebanyak 150 posisi 

untuk ditempatkan di berbagai kantor 

wilayah BPJS Kesehatan di seluruh 

Indonesia. Informasi lowongan kerja 

terbaru bagi bBagi para pencari kerja. 

Lowongan kerja dari Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan. Ada banyak posisi yang 

dibutuhkan BPJS Kesehatan di 2022 ini. 

115. 25 

April 

2022 

Plt Wali Kota Imbau 

Perusahaan di Tanjungbalai 

Segera Cairkan THR 

Neutral Harian Umum 

Sinar Indonesia 

Baru 

Plt Wali Kota Tanjungbalai, H Waris 

Thalib mengimbau agar perusahaan 

yang ada di Tanjungbalai segera 

mencaikan Tunjangan Hari Raya (THR) 

bagi karyawan. Plt Wali Kota 

mengimbau pengusaha seyogianya 

melakukan pemberian THR seminggu 

sebelum lebaran agar dapat 

dipergunakan para karyawan dalam 

memenuhi kebutuhan ramadan. 

Imbauan itu disampaikan H Waris saat 

melakukan monitoring ke sejumlah 

perusahaan, di antaranya Kilang Pelita 

dan Sumatera Baru di kawasan 

Kecamatan Teluk Nibung Tanjungbalai, 

Sabtu (23/4). Dalam kesempatan itu, 

Plt Wali Kota juga menyerahkan 

bantuan CSR dari perusahaan Kilang 

Pelita dan Sumatera Baru kepada 500 

warga berupa Sembako. 

116. 25 

April 

2022 

Posko Aduan THR Keagamaan 

Resmi Dibuka Mulai 25 April 

Hingga 9 Mei 

Positive Gosulut Dikatakan, posko dibuka tujuh hari 

sebelum dan sesudah hari raya yakni 

25 April sampai 9 Mei 2022. Dinas 

Penanaman Modal, ESDM (Energi 

Sumber Daya Mineral) dan 

Transmigrasi Provinsi Gorontalo 

melaunching Posko Pengaduan THR 

(Tunjangan Hari Raya) Keagamaan, 

Senin (25/4/2022). "Hal ini menindak 

lanjuti edaran Kementrian 

Ketenagakerjaan guna melayani 

pengaduan dari buruh atau karyawan 

yang belum atau tidak menerima 

pemberian THR dari perusahaan," 

http://kupang.tribunnews.com/2022/04/25/penerimaan-pegawai-ptt-bpjs-kesehatan-lowongan-kerja-150-posisi-untuk-seluruh-wilayah-lamar-online
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/25/penerimaan-pegawai-ptt-bpjs-kesehatan-lowongan-kerja-150-posisi-untuk-seluruh-wilayah-lamar-online
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/25/penerimaan-pegawai-ptt-bpjs-kesehatan-lowongan-kerja-150-posisi-untuk-seluruh-wilayah-lamar-online
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/25/penerimaan-pegawai-ptt-bpjs-kesehatan-lowongan-kerja-150-posisi-untuk-seluruh-wilayah-lamar-online
http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Plt-Wali-Kota-Imbau-Perusahaan-di-Tanjungbalai-Segera-Cairkan-THR
http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Plt-Wali-Kota-Imbau-Perusahaan-di-Tanjungbalai-Segera-Cairkan-THR
http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Plt-Wali-Kota-Imbau-Perusahaan-di-Tanjungbalai-Segera-Cairkan-THR
http://gosulut.id/post/posko-aduan-thr-keagamaan-resmi-dibuka-mulai-25-april-hingga-9-mei
http://gosulut.id/post/posko-aduan-thr-keagamaan-resmi-dibuka-mulai-25-april-hingga-9-mei
http://gosulut.id/post/posko-aduan-thr-keagamaan-resmi-dibuka-mulai-25-april-hingga-9-mei
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Ungkap Kepala Dinas Penanaman 

Modal, ESDM dan Transmigrasi 

Provinsi Gorontalo melalui Kepala 

Bidang Transmigrasi dan 

Ketenagakerjaan, Amir H. Hadju. 

Kedudukan posko berada di Kantor 

Dinas Penanaman Modal, ESDM dan 

Transmigrasi Provinsi Gorontalo, dan 

Dinas tenaga kerja di Kabupaten dan 

Kota se Provinsi Gorontalo. 

117. 25 

April 

2022 

Disnaker Buka Posko 

Pengaduan THR Idul Fitri 

Negative Komentar News Menjelang perayaan Idul Fitri, Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten 

Minahasa membuk posko pengaduan 

terkait pembayaran Tunjangan Hari 

Raya (THR) bagi para Pekerja. 

Kadisnaker Minahasa Jefry Sajow 

mengatakan, posko itu diadakan 

sebagai tempat pengaduan para 

pekerja terkait pemberian THR dalam 

perayaan Idul Fitri tahun 2022. "Kalau 

ada pekerja yang mengalami hambatan 

atau masalah dalam menerima haknya 

berupa THR keagamaan dalam rangka 

Idul Fitri silahkan datang melapor atau 

konsultasi ke posko ini," kata Sajow, 

Jumat (22/04). Lanjutnya, untuk batas 

pembayaran adalah paling lambat 

tujuh hari sebelum hari raya 

keagamaan, dalam hal ini Idul Fitri 

tahun 2022 berlangsung. 

118. 25 

April 

2022 

Kadisnakertrans Tulungagung : 

Perusahaan Wajib 

Memberikan THR Kepada 

Karyawan 

Neutral Medianasional.id Kantor Disnakertrans Tulungagung. 

Tulungagung, Medianasional.id- Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten 

Tulungagung telah mengeluarkan Surat 

Edaran (SE) kepada perusahaan-

perusahan yang ada di wilayah 

Kabupaten Tulungagung untuk 

pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 

keagamaan tahun 2022 bagi 

pekerja/buruh. Kepala Disnakertrans 

Tulungagung Agus Santoso saat di 

konfirmasi awak media mengatakan, 

terkait SE yang dikeluarkannya 

http://www.komentarnews.com/2022/04/25/disnaker-buka-posko-pengaduan-thr-idul-fitri
http://www.komentarnews.com/2022/04/25/disnaker-buka-posko-pengaduan-thr-idul-fitri
http://www.medianasional.id/kadisnakertrans-tulungagung-perusahaan-wajib-memberikan-thr-kepada-karyawan
http://www.medianasional.id/kadisnakertrans-tulungagung-perusahaan-wajib-memberikan-thr-kepada-karyawan
http://www.medianasional.id/kadisnakertrans-tulungagung-perusahaan-wajib-memberikan-thr-kepada-karyawan
http://www.medianasional.id/kadisnakertrans-tulungagung-perusahaan-wajib-memberikan-thr-kepada-karyawan
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berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 

tentang pengupahan dan Permen 

Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 

tentang THR keagamaan bagi 

pekerja/buruh di perusahaan. Selain 

itu, SE Disnakertrans Tulungagung 

untuk menindaklanjuti Surat Edaran 

Menteri Ketenagakerjaan tanggal 6 

April 2022 Nomor: M/1/HK.04/IV/2022 

tentang pelaksanaan pemberian THR 

keagamaan. 

119. 25 

April 

2022 

Bupati Mundjidah Gelar Rapat 

Pleno Tripartit Terkait THR 

Bagi Karyawan Jombang 

Neutral Enewsindo.co.id Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab 

menggelar Rapat Pleno Tripartit 

bersama Dinas Ketenaga Kerjaan 

Kabupaten Jombang terkait Tunjangan 

Hari Raya bagi karyawan perusahaan 

yang ada di Kabupaten Jombang serta 

peringatan Mayday, bertempat di 

Ruang Swagata Pendopo Kabupaten 

Jombang. Turut hadir dalam rapat 

Ketua DPRD Kabupaten Jombang 

Mas'ud Zuremi, Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang 

Priadi, Polres Jombang, Staff Ahli serta 

APINDO Bupati Jombang Hj. Tambah 

Bupati, " Himbauan dari Kementerian 

Dinas Ketenagakerjaan, maka 

Kabupaten Jombang dalam hal ini 

Dinas Ketenagakerjaan sudah 

mensosialisasikan dan menghimbau 

agar dilaksanakan oleh perusahaan ". 

120. 25 

April 

2022 

Kemnaker Apresiasi KSBSI 

yang Terus Perjuangkan Nasib 

Pekerja 

Positive Infopublik.id Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mengapresiasi Konfederasi 

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

(KSBSI) yang selalu memperjuangkan 

nasib para pekerja/buruh seluruh 

Indonesia. Direktur Jenderal PHI dan 

JAMSOS Kemnaker, Indah Anggoro 

Putri, menyatakan bahwa perjuangan 

yang dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja/buruh dilakukan dengan cara 

yang elegan. "Saya selalu bangga 

dengan KSBSI. KSBSI hebat karena 

terus menyuarakan pekerja seluruh 

http://enewsindo.co.id/bupati-mundjidah-gelar-rapat-pleno-tripartit-terkait-thr-bagi-karyawan-jombang
http://enewsindo.co.id/bupati-mundjidah-gelar-rapat-pleno-tripartit-terkait-thr-bagi-karyawan-jombang
http://enewsindo.co.id/bupati-mundjidah-gelar-rapat-pleno-tripartit-terkait-thr-bagi-karyawan-jombang
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/628065/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/628065/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/628065/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
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indonesia," ucap Dirjen Putri saat 

menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-

30 KSBSI di Gedung KSBSI di Jatinegara, 

Jakarta Timur, Senin (25/4/2022). 

121. 25 

April 

2022 

Disnakertrans Bantul Terima 

Tujuh Aduan THR - Berita 

Terkini Jawa Tengah dan DIY 

Neutral Joglojateng.com BANTUL, Joglo Jogja- Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Kabupaten Bantul, telah membuka 

posko aduan Tunjangan Hari Raya 

(THR) sejak 4 April lalu. Hingga H-7 

menjelang lebaran, Disnakertrans 

Bantul tengah menerima tujuh laporan 

aduan seputar pembayaran THR. 

Kepala Disnakertrans Bantul, Istirul 

Widiastuti mengatakan, sampai 

tanggal 25 April terdapat tujuh 

pelapor. Sementara secara terpisah, 

Ketua Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (SPSI) Kabupaten Bantul, 

Fardhanatun mengaku, pihaknya 

sendiri tidak melakukan monitoring ke 

perusahaan-perusahaan di Bantul. 

122. 26 

April 

2022 

Kemnaker apresiasi KSBSI 

yang terus perjuangkan nasib 

pekerja 

Positive Antara Sulteng Kementerian Ketenagakerjaan 

mengapresiasi Konfederasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang 

selalu memperjuangkan nasib para 

pekerja/buruh seluruh Indonesia. 

Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS 

Kemnaker Indah Anggoro Putri 

menyatakan bahwa perjuangan yang 

dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja/buruh dilakukan dengan cara 

yang elegan. "Saya selalu bangga 

dengan KSBSI. KSBSI hebat karena 

terus menyuarakan pekerja seluruh 

Indonesia. 

123. 26 

April 

2022 

Kemnaker apresiasi KSBSI 

yang terus perjuangkan nasib 

pekerja 

Positive Antara KSBSI ini elegan dan baik kalau 

menyuarakan suara teman-teman 

pekerja Jakarta (ANTARA)- 

Kementerian Ketenagakerjaan 

mengapresiasi Konfederasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang 

selalu memperjuangkan nasib para 

pekerja/buruh seluruh Indonesia. 

Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS 

http://joglojateng.com/2022/04/26/disnakertrans-bantul-terima-tujuh-aduan-thr
http://joglojateng.com/2022/04/26/disnakertrans-bantul-terima-tujuh-aduan-thr
http://joglojateng.com/2022/04/26/disnakertrans-bantul-terima-tujuh-aduan-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2843953/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2843953/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2843953/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://www.antaranews.com/berita/2843953/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://www.antaranews.com/berita/2843953/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://www.antaranews.com/berita/2843953/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
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Kemnaker Indah Anggoro Putri 

menyatakan bahwa perjuangan yang 

dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja/buruh dilakukan dengan cara 

yang elegan. "Saya selalu bangga 

dengan KSBSI. KSBSI hebat karena 

terus menyuarakan pekerja seluruh 

Indonesia. 

124. 26 

April 

2022 

Kemnaker apresiasi KSBSI 

yang terus perjuangkan nasib 

pekerja 

Positive Antara Riau Kementerian Ketenagakerjaan 

mengapresiasi Konfederasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang 

selalu memperjuangkan nasib para 

pekerja/buruh seluruh Indonesia. 

Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS 

Kemnaker Indah Anggoro Putri 

menyatakan bahwa perjuangan yang 

dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja/buruh dilakukan dengan cara 

yang elegan. "Saya selalu bangga 

dengan KSBSI. KSBSI hebat karena 

terus menyuarakan pekerja seluruh 

Indonesia. 

125. 26 

April 

2022 

Kemnaker apresiasi KSBSI 

yang terus perjuangkan nasib 

pekerja 

Positive Antara Papua Kementerian Ketenagakerjaan 

mengapresiasi Konfederasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang 

selalu memperjuangkan nasib para 

pekerja/buruh seluruh Indonesia. 

Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS 

Kemnaker Indah Anggoro Putri 

menyatakan bahwa perjuangan yang 

dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja/buruh dilakukan dengan cara 

yang elegan. "Saya selalu bangga 

dengan KSBSI. KSBSI hebat karena 

terus menyuarakan pekerja seluruh 

Indonesia. 

126. 26 

April 

2022 

Memperjuangkan Nasib Buruh 

Bersama-sama, Kemnaker 

Apresiasi KSBSI 

Positive Liputan 6 Kementerian Ketenagakerjaan 

mengapresiasi Konfederasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang 

selalu memperjuangkan nasib para 

pekerja/buruh seluruh Indonesia. 

Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri 

menyatakan bahwa perjuangan yang 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2843953/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2843953/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2843953/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2843953/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2843953/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2843953/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://www.liputan6.com/news/read/4948483/memperjuangkan-nasib-buruh-bersama-sama-kemnaker-apresiasi-ksbsi
http://www.liputan6.com/news/read/4948483/memperjuangkan-nasib-buruh-bersama-sama-kemnaker-apresiasi-ksbsi
http://www.liputan6.com/news/read/4948483/memperjuangkan-nasib-buruh-bersama-sama-kemnaker-apresiasi-ksbsi
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dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja/buruh dilakukan dengan cara 

yang elegan. "Saya selalu bangga 

dengan KSBSI. KSBSI hebat karena 

terus menyuarakan pekerja seluruh 

indonesia," ucap Dirjen Putri saat 

menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-

30 KSBSI pada Senin (25/4/2022) di 

Gedung KSBSI yang berlokasi di 

Jatinegara, Timur. 

127. 26 

April 

2022 

INDONESIA-JAKARTA-IDUL 

FITRI-BERBELANJA-1 

Neutral Wartabuana Presiden Serikat Buruh Nasional (SBN) 

Karliansyah menegaskan, bagi 

karyawan yang perusahaannya tidak 

membayarkan Tunjangan Hari Raya 

(THR) bisa dilaporkan kepada pihaknya 

sebagaimana fungsi lembaga dalam 

mengayomi para buruh. Dikatakannya, 

karyawan yang THR nya belum 

dibayarkan bisa menghubungi dirinya 

via telepon dengan nomor 0812-5081-

0926. Pihaknya akan berusaha 

memfasilitasi dan membicarakan 

kepada perusahaan yang 

bersangkutan. Karena sesuai peraturan 

yang berlaku, perusahaan wajib 

membayarkan THR paling lambat satu 

minggu sebelum lebaran. 

128. 26 

April 

2022 

Disnaker Batang Buka Posko 

Pengaduan THR, Belum Ada 

Laporan Masuk - Herald Jawa 

Tengah 

Neutral Herald Jateng Heraldjateng.id, Batang- Dinas 

Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten 

Batang membuka Pos Pelayanan dan 

Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022, bagi pekerja 

yang belum menerima haknya. Kepala 

Disnaker Batang, Suprapto 

mengatakan, melalui posko tersebut, 

para pekerja sektor swasta di wilayah 

Batang dapat menyampaikan aduan 

kepada pemerintah apabila belum 

menerima THR hingga sepekan 

sebelum hari raya. "Nanti akan kami 

tindaklanjuti dengan dikomunikasikan 

kepada Satuan Pengawas 

Ketenagakerjaan (Satwasker) Provinsi 

Jawa Tengah. Ia memastikan, pihaknya 

http://www.wartabuana.com/foto-berita/indonesia-jakarta-idul-fitri-berbelanja-1
http://www.wartabuana.com/foto-berita/indonesia-jakarta-idul-fitri-berbelanja-1
http://jateng.herald.id/2022/04/26/disnaker-batang-buka-posko-pengaduan-thr-belum-ada-laporan-masuk
http://jateng.herald.id/2022/04/26/disnaker-batang-buka-posko-pengaduan-thr-belum-ada-laporan-masuk
http://jateng.herald.id/2022/04/26/disnaker-batang-buka-posko-pengaduan-thr-belum-ada-laporan-masuk
http://jateng.herald.id/2022/04/26/disnaker-batang-buka-posko-pengaduan-thr-belum-ada-laporan-masuk
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telah berkoordinasi dengan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo) 

Kabupaten Batang terkait pencairan 

THR bagi pekerja. 

129. 26 

April 

2022 

Bentuk Kepedulian dan 

Tanggung Jawab, Pengurus 

Koperbam Telukbayur 

Percepat Pembagian THR 

Positive Posmetro Padang Hal itu sebagai bentuk kepedulian dan 

tanggungjawab pengurus Koperbam 

Telukbayur dikomandoi Chandra, 

Sekretaris Nursal Uce M, SH, 

Bendahara, Usman Z. Betempat di aula 

Koperbam Telukabur, Senin (25/4), 

ratusan anggota Koperbam Teluk 

Bayur menerima uang THR tahun 2022 

atau 1443 H. "Alhamdulillah, sedianya 

THR untuk tahun ini rencananya akan 

dibagikan pada Selasa (26/4), namun 

berkat doa kita bersama dan upaya 

bersama, dipercepat menjadi Senin 

(25/4). Semuanya demi kesejahteraan 

anggota untuk menghadapi Idul Fitri 

1443 H," ujar Ketua Koperbam 

Telukbayur Chandra, didampingi 

Sekretaris Nursal Uce M, SH, 

Bendahara Usman Z. Dikatakan 

Chandra, kita menyadari betapa 

tingginya kesulitan pendapatan masa 

pandemi Covid-19 ini. Apalagi kemarin 

saat menghadapi atau memasuki bulan 

Suci Ramadhan 1443 H, seluruh 

perekonomian goyang, tak terkecuali 

di Koperbam Telukbayur. Tapi sekali 

lagi saya ingatkan anggota Koperbam 

Telukbayur untuk tetap bergandengan 

tangan. 

130. 26 

April 

2022 

Sutarmidji: Kami Minta Ini 

Segera Dibayarkan, Itu Hak 

Karyawan 

Neutral Jawa Post 

National Network 

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji 

mengaku mendapat informasi masih 

ada perusahaan di Kalimantan Barat 

yang belum membayar tunjangan hari 

raya (THR) kepada karyawan 

menjelang Lebaran 2022. Kami minta 

ini segera dibayarkan, karena itu 

haknya karyawan," kata Sutarmidji di 

Pontianak, Senin (25/4). Oleh karena 

itu, dia mengingatkan semua 

perusahaan di Provinsi Kalimantan 

http://posmetropadang.co.id/bentuk-kepedulian-dan-tanggung-jawab-pengurus-koperbam-telukbayur-percepat-pembagian-thr
http://posmetropadang.co.id/bentuk-kepedulian-dan-tanggung-jawab-pengurus-koperbam-telukbayur-percepat-pembagian-thr
http://posmetropadang.co.id/bentuk-kepedulian-dan-tanggung-jawab-pengurus-koperbam-telukbayur-percepat-pembagian-thr
http://posmetropadang.co.id/bentuk-kepedulian-dan-tanggung-jawab-pengurus-koperbam-telukbayur-percepat-pembagian-thr
http://www.jpnn.com/news/sutarmidji-kami-minta-ini-segera-dibayarkan-itu-hak-karyawan
http://www.jpnn.com/news/sutarmidji-kami-minta-ini-segera-dibayarkan-itu-hak-karyawan
http://www.jpnn.com/news/sutarmidji-kami-minta-ini-segera-dibayarkan-itu-hak-karyawan
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Barat segera membayarkan THR 

kepada karyawan. Menurut dia, sesuai 

aturan pemerintah, THR itu seharushya 

sudah diserahkan pada H-10 Lebaran. 

131. 26 

April 

2022 

Masih Belum Cair? Login 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Cek Nama Dapat BLT BPJS 

April 2022 dengan NIK 

Negative Tribun News 

Kaltim 

Masih belum cair! buruan login 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id cek 

nama dapat BLT BPJS Ketenagakerjaan 

dengan NIK untuk April 2022, bisa juga 

lewat 

https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/

. Jangan sampai keliru! login 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id cek 

nama dapat BLT BPJS Ketenagakerjaan 

dengan NIK, bisa juga di bisa juga lewat 

https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/

. Untuk diketahui, pemerintah kembali 

menyalurkan Bantuan Subsidi 

Gaji/Upah (BSU) bagi pekerja atau 

buruh di tahun 2022. Rencananya, 

subsidi gaji ini ditargetkan untuk 8,8 

juta tenaga kerja dengan masing-

masing penerima BSU akan 

mendapatkan dana sebesar Rp1 juta. 

132. 26 

April 

2022 

Cek Penerima BSU 2022 Rp 1 

Juta via Login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, 

Kapan Cair 

Negative Tribun News 

Kaltim 

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. 

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. 

Rencananya, subsidi gaji atau BSU 

sebesar Rp 1 juta tersebut akan 

disalurkan pada April 2022. 

"Pemerintah mengalokasikan anggaran 

BSU 2022 sebesar Rp 8,8 triliun dengan 

alokasi bantuan per penerima sebesar 

Rp 1 juta. 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/26/masih-belum-cair-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-nama-dapat-blt-bpjs-april-2022-dengan-nik
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/26/masih-belum-cair-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-nama-dapat-blt-bpjs-april-2022-dengan-nik
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/26/masih-belum-cair-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-nama-dapat-blt-bpjs-april-2022-dengan-nik
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/26/masih-belum-cair-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-nama-dapat-blt-bpjs-april-2022-dengan-nik
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/26/cek-penerima-bsu-2022-rp-1-juta-via-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-kapan-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/26/cek-penerima-bsu-2022-rp-1-juta-via-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-kapan-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/26/cek-penerima-bsu-2022-rp-1-juta-via-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-kapan-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/26/cek-penerima-bsu-2022-rp-1-juta-via-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-kapan-cair
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133. 26 

April 

2022 

Sejarah di Balik Tradisi 

Pemberian Tunjangan Hari 

Raya (THR) di Indonesia 

Positive Tagar THR di Indonesia sudah seperti tradisi 

bagi masyarakat saat ingin atau akan 

menyambut Idul Fitri. Dilansir dari 

sptsk-spsi.org, sejarah THR bermula di 

Indonesia pada 1951. Seokiman yang 

merupakan seorang tokoh politik, 

seorang pejuang kemerdekaan di 

Indonesia atau yang dikenal sebagai 

tokoh Partai Masyumi, dan juga 

seorang Perdana Menteri sekaligus 

Menteri Dalam Negeri Indonesia yang 

ke-6, Ia adalah orang yang dibalik 

tercetusnya tunjangan hari raya (THR) 

kepada para pekerja yang ada di 

Indonesia. Tunjangan Hari Raya (THR) 

selalu menjadi pembahasan menjelang 

lebaran. 

134. 26 

April 

2022 

Kemnaker Apresiasi KSBSI 

yang Terus Perjuangkan Nasib 

Pekerja 

Positive Nusakini.com Kementerian Ketenagakerjaan 

mengapresiasi Konfederasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang 

selalu memperjuangkan nasib para 

pekerja/buruh seluruh Indonesia. 

Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri 

menyatakan bahwa perjuangan yang 

dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja/buruh dilakukan dengan cara 

yang elegan. "Saya selalu bangga 

dengan KSBSI. KSBSI hebat karena 

terus menyuarakan pekerja seluruh 

indonesia," ucap Dirjen Putri saat 

menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-

30 KSBSI pada Senin (25/4/2022) di 

Gedung KSBSI yang berlokasi di 

Jatinegara, Jakarta Timur. 

135. 26 

April 

2022 

Disnakertrans KBB Terima 

Aduan soal THR, Panji 

Hermawan: Kami Akan 

Datangi Perusahaannya 

Neutral Inews Portal Disnakertrans KBB berjanji segera 

menindaklanjuti laporan tersebut 

bekerja sama dengan unit pelaksana 

teknis (UPT) pengawasan. Kami akan 

tindak lanjuti dan monitoring langsung 

dengan mendatangi perusahaan," kata 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) KBB Panji 

Hermawan, Senin (25/4/2022). Panji 

http://www.tagar.id/sejarah-di-balik-tradisi-pemberian-tunjangan-hari-raya-thr-di-indonesia
http://www.tagar.id/sejarah-di-balik-tradisi-pemberian-tunjangan-hari-raya-thr-di-indonesia
http://www.tagar.id/sejarah-di-balik-tradisi-pemberian-tunjangan-hari-raya-thr-di-indonesia
http://nusakini.com/news/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://nusakini.com/news/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://nusakini.com/news/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://jabar.inews.id/berita/disnakertrans-kbb-terima-aduan-soal-thr-panji-hermawan-kami-akan-datangi-perusahaannya
http://jabar.inews.id/berita/disnakertrans-kbb-terima-aduan-soal-thr-panji-hermawan-kami-akan-datangi-perusahaannya
http://jabar.inews.id/berita/disnakertrans-kbb-terima-aduan-soal-thr-panji-hermawan-kami-akan-datangi-perusahaannya
http://jabar.inews.id/berita/disnakertrans-kbb-terima-aduan-soal-thr-panji-hermawan-kami-akan-datangi-perusahaannya
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Hermawan berdasarkan perhitungan, 

besaran THR sama dengan satu bulan 

gaji. "Kalau ada laporkan ke kami, di 

posko pengaduan yang ada di kantor 

Disnakertrans, kompleks Pemda KBB," 

tutur Panji Hermawan. 

136. 26 

April 

2022 

Kemnaker apresiasi KSBSI 

yang terus perjuangkan nasib 

pekerja 

Positive Antara Jambi Kementerian Ketenagakerjaan 

mengapresiasi Konfederasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang 

selalu memperjuangkan nasib para 

pekerja/buruh seluruh Indonesia. 

Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS 

Kemnaker Indah Anggoro Putri 

menyatakan bahwa perjuangan yang 

dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja/buruh dilakukan dengan cara 

yang elegan. "Saya selalu bangga 

dengan KSBSI. KSBSI hebat karena 

terus menyuarakan pekerja seluruh 

Indonesia. 

137. 26 

April 

2022 

Pekerja Informal Diusulkan 

Dapat BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta, Ini Faktanya 

Positive Onews.me JAKARTA- Ombudsman Republik 

Indonesia mengungkapkan soal 

masalah yang ada pada penyaluran BLT 

subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) Rp1 juta tahun ini. Adapun BLT 

subsidi gaji Rp1 juta akan disalurkan 

kepada kepada 8,8 juta tenaga kerja 

yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta 

per bulan. BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Tak Kunjung Cair, Ini Penyebabnya. 

Anggota Ombudsman RI Robert Na 

Endi Jaweng mengungkapkan soal 

biang kerok pada BLT subsidi gaji. 

138. 26 

April 

2022 

Cair Lagi, Cek BSU Rp1 Juta 

Lewat 4 Cara, Akses 

kemnaker.go.id atau 

bpjsketenagakerjaan.go.id 

Neutral Tribun News Cek Penerima BSU melalui 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. 1. 

"Pemerintah mengalokasikan anggaran 

BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan 

alokasi bantuan per penerima sebesar 

Rp1 juta." "Adapun rincian terhadap 

kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini 

sedang digodok oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan," ujar Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, dalam pernyataan 

http://jambi.antaranews.com/berita/502781/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://jambi.antaranews.com/berita/502781/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://jambi.antaranews.com/berita/502781/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja
http://onews.me/pekerja-informal-diusulkan-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ini-faktanya-69794.html
http://onews.me/pekerja-informal-diusulkan-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ini-faktanya-69794.html
http://onews.me/pekerja-informal-diusulkan-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ini-faktanya-69794.html
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/26/cair-lagi-cek-bsu-rp1-juta-lewat-4-cara-akses-kemnakergoid-atau-bpjsketenagakerjaangoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/26/cair-lagi-cek-bsu-rp1-juta-lewat-4-cara-akses-kemnakergoid-atau-bpjsketenagakerjaangoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/26/cair-lagi-cek-bsu-rp1-juta-lewat-4-cara-akses-kemnakergoid-atau-bpjsketenagakerjaangoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/26/cair-lagi-cek-bsu-rp1-juta-lewat-4-cara-akses-kemnakergoid-atau-bpjsketenagakerjaangoid
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tertulisnya, Rabu (06/04/2022). Cek 

Penerima BSU melalui laman BPJS 

Ketenagakerjaan. 

139. 26 

April 

2022 

Pekerja Informal Diusulkan 

Dapat BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta, Ini Faktanya 

Positive Okezone 2. Pekerja Informal Diusulkan Dapat 

BSU. Ombudsman Republik Indonesia 

mengungkapkan soal masalah yang 

ada pada penyaluran BLT subsidi gaji 

atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 

juta tahun ini. Adapun BLT subsidi gaji 

Rp1 juta akan disalurkan kepada 

kepada 8,8 juta tenaga kerja yang 

memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per 

bulan. Dirangkum Okezone, Senin 

(25/4/2022), berikut ini empat fakta 

masalah BLT yang diungkap 

Ombudsman:. 

140. 26 

April 

2022 

Tanggal Berapa Ekspedisi Libur 

Hari Raya Idul Fitri 2022? Cek 

Informasi Lengkapnya di Sini - 

Semarangku 

Neutral Semarangku.com Bagi anda penjual dan pembeli barang-

barang online, bisa cek di sini terkait 

kapan liburnya ekspedisi ketika hari 

raya Idul Fitri 2022. Menjelang hari 

raya Idul Fitri 2022, pertanyaan tanggal 

berapa ekspedisi libur banyak dicari 

oleh pengguna jasa ekspedisi. Bagi 

anda yang ingin mengirim maupun 

menerima barang melalui jasa 

ekspedisi, wajib tahu jadwal libur 

ekspedisi dalam rangka hari raya Idul 

Fitri 2022 berikut. Demikian informasi 

mengenai jadwal libur ekspedisi dalam 

rangka hari raya Idul Fitri 2022.***. 

141. 26 

April 

2022 

PT Zebra Asaba Industries 

Buka Lowongan Kerja Terbaru, 

Pahami Syarat dan Cara Daftar 

di Sini - Semarangku 

Positive Semarangku.com PT Zebra Asaba Industries membuka 

lowongan kerja bagian keuangan, 

simak persyaratan dan cara daftar di 

sini. Bagi Anda yang mencari lowongan 

kerja terutama bagian keuangan, PT 

Zebra Asaba Industries tengah mencari 

kandidat kuat untuk posisi ini berikut 

dengan syarat dan cara daftarnya 

secara lengkap. Lowongan kerja 

terbaru telah dibuka oleh PT Zebra 

Asaba Industries terutama di bagian 

keuangan, pastikan Anda memahami 

segala persyaratan yang diminta 

berikut bagaimana cara daftar untuk 

http://economy.okezone.com/read/2022/04/25/320/2585030/pekerja-informal-diusulkan-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ini-faktanya
http://economy.okezone.com/read/2022/04/25/320/2585030/pekerja-informal-diusulkan-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ini-faktanya
http://economy.okezone.com/read/2022/04/25/320/2585030/pekerja-informal-diusulkan-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ini-faktanya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-314349463/tanggal-berapa-ekspedisi-libur-hari-raya-idul-fitri-2022-cek-informasi-lengkapnya-di-sini
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-314349463/tanggal-berapa-ekspedisi-libur-hari-raya-idul-fitri-2022-cek-informasi-lengkapnya-di-sini
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-314349463/tanggal-berapa-ekspedisi-libur-hari-raya-idul-fitri-2022-cek-informasi-lengkapnya-di-sini
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-314349463/tanggal-berapa-ekspedisi-libur-hari-raya-idul-fitri-2022-cek-informasi-lengkapnya-di-sini
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314349601/pt-zebra-asaba-industries-buka-lowongan-kerja-terbaru-pahami-syarat-dan-cara-daftar-di-sini
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314349601/pt-zebra-asaba-industries-buka-lowongan-kerja-terbaru-pahami-syarat-dan-cara-daftar-di-sini
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314349601/pt-zebra-asaba-industries-buka-lowongan-kerja-terbaru-pahami-syarat-dan-cara-daftar-di-sini
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314349601/pt-zebra-asaba-industries-buka-lowongan-kerja-terbaru-pahami-syarat-dan-cara-daftar-di-sini
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mengikuti prosesnya. Melalui 

Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau 

lowongan kerja formasi yang tersedia 

di PT Zebra Asaba Industries. 

142. 26 

April 

2022 

Tanda-Tanda BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Cair, Cek Faktanya 

Dulu Yuk! 

Positive Okezone 4. Tanda-Tanda BLT Subsidi Gaji Cair. 4. 

Tanda-Tanda BLT Subsidi Gaji Cair. 2. 

Masih Tunggu Data BLT Subsidi Gaji. 5. 

Masih Tunggu Data BLT Subsidi Gaji. 

143. 26 

April 

2022 

5 Tip Manfaatkan Uang THR 

Sebagai Tabungan untuk Masa 

Depan 

Positive Tabloid Bintang Mulai dari membagikan THR kepada 

orang tua, adik-adik, keponakan, 

membelikan baju baru, hingga untuk 

memasak berbagai macam hidangan 

khas Lebaran yang lezat. THR memang 

sejatinya diberikan oleh pemberi kerja 

untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan pekerjanya dalam 

menyambut hari Lebaran. Tidak ada 

salahnya, jika kita mengelola sebagian 

dari uang THR yang kita dapatkan 

untuk tabungan masa depan. Berikut 

ini merupakan lima tips yang bisa kita 

lakukan untuk memanfaatkan uang 

THR dengan bijak, khususnya sebagai 

tabungan di masa depan:. 

144. 26 

April 

2022 

Pastikan THR Karyawan 

Terpenuhi, Disnaker Lakukan 

Monitoring dan Buka Posko 

Pengaduan 

Negative Infopublik.id Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota 

Bengkulu bersama Disnaker Provinsi 

Bengkulu melakukan monitoring 

pemberian tunjangan hari raya (THR) 

kepada para pekerja/karyawan 

dibeberapa perusahan di Kota 

Bengkulu, Senin (25/4/2022). 

Monitoring berdasarkan Surat Edaran 

(SE) Kementerian Ketenagakerjaan 

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

pelaksanaan pemberian tunjangan hari 

raya (THR) keagamaan tahun 2022 bagi 

pekerja/karyawan di perusahaan. 

Berdasarkan hasil pantauan di 

lapangan, beberapa perusahaan 

dilaporkan sudah membayarkan THR 

bagi para karyawannya dan tak ada 

kendala sampai saat ini. "Ya, kita tadi 

melakukan monitoring pemberian THR 

http://economy.okezone.com/read/2022/04/25/622/2585060/tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-cek-faktanya-dulu-yuk
http://economy.okezone.com/read/2022/04/25/622/2585060/tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-cek-faktanya-dulu-yuk
http://economy.okezone.com/read/2022/04/25/622/2585060/tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-cek-faktanya-dulu-yuk
http://www.tabloidbintang.com/gaya-hidup/read/173060/5-tip-manfaatkan-uang-thr-sebagai-tabungan-untuk-masa-depan
http://www.tabloidbintang.com/gaya-hidup/read/173060/5-tip-manfaatkan-uang-thr-sebagai-tabungan-untuk-masa-depan
http://www.tabloidbintang.com/gaya-hidup/read/173060/5-tip-manfaatkan-uang-thr-sebagai-tabungan-untuk-masa-depan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/628160/pastikan-thr-karyawan-terpenuhi-disnaker-lakukan-monitoring-dan-buka-posko-pengaduan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/628160/pastikan-thr-karyawan-terpenuhi-disnaker-lakukan-monitoring-dan-buka-posko-pengaduan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/628160/pastikan-thr-karyawan-terpenuhi-disnaker-lakukan-monitoring-dan-buka-posko-pengaduan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/628160/pastikan-thr-karyawan-terpenuhi-disnaker-lakukan-monitoring-dan-buka-posko-pengaduan
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dibeberapa perusahaan, diantaranya 

hotel santika, mitsubishi, mercure, 

indomarco, RS tiara sella dan lainnya. 

145. 26 

April 

2022 

Info Lowongan Kerja Terbaru 

di BUMN PT Sucofindo, Ini 

Syarat dan Cara Daftarnya - 

Semarangku 

Neutral Semarangku.com "PT Sucofindo (Cabang Semarang) 

membuka kesempatan bagimu untuk 

mengisi formasi yang tersedia, " tulis 

Kemnaker pada Instagram resminya. 

Berikut info loker atau lowongan kerja 

di BUMN PT Sucofindo dimana 

membuka lowongan kerja. BUMN PT 

Sucofindo membuka loker atau 

lowongan kerja formasi yang tersedia. 

Berikut persyaratan dan cara daftar 

loker atau lowongan kerja yang dibuka 

BUMN PT Sucofindo. 

146. 26 

April 

2022 

Jangan Dihabiskan Semua, ini 

5 Tips Manfaatkan Uang THR 

untuk Tabungan 

Positive Relationship.pop

bela.com 

Supaya nggak habis begitu saja, berikut 

ini ada beberapa tips yang bisa kita 

lakukan untuk memanfaatkan uang 

THR dengan bijak, khususnya sebagai 

tabungan di masa depan. Tips pertama 

agar THR kamu nggak habis begitu saja 

adalah sisihkan untuk ditabung. Berada 

dalam situasi pandemi seperti 

sekarang ini, berinvestasi 

menggunakan THR merupakan langkah 

yang bijak untuk dilakukan. 

147. 26 

April 

2022 

Cair April 2022, Ini Cara Cek 

Status Penerima BSU Rp 1 

Juta, Akses 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Neutral Tribun Wow Simak 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 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. 

148. 26 

April 

2022 

Sutarmidji Ingatkan 

Perusahaan di Kalimantan 

Barat Tak Menunda Bayar 

THR: Itu Hak Karyawan! 

Positive Inews Portal Gubernur Kalimantan Barat 

(Kalimantan Barat) Sutarmidji meminta 

perusahaan tak menunda pembayaran 

THR. Kita minta ini segera dibayarkan 

karena itu hak karyawan," kata 

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314349982/info-lowongan-kerja-terbaru-di-bumn-pt-sucofindo-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314349982/info-lowongan-kerja-terbaru-di-bumn-pt-sucofindo-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314349982/info-lowongan-kerja-terbaru-di-bumn-pt-sucofindo-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314349982/info-lowongan-kerja-terbaru-di-bumn-pt-sucofindo-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://www.popbela.com/career/working-life/niken-ari/jangan-dihabiskan-semua-ini-5-tips-manfaatkan-uang-thr-untuk-tabungan
http://www.popbela.com/career/working-life/niken-ari/jangan-dihabiskan-semua-ini-5-tips-manfaatkan-uang-thr-untuk-tabungan
http://www.popbela.com/career/working-life/niken-ari/jangan-dihabiskan-semua-ini-5-tips-manfaatkan-uang-thr-untuk-tabungan
http://wow.tribunnews.com/2022/04/26/cair-april-2022-ini-cara-cek-status-penerima-bsu-rp-1-juta-akses-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://wow.tribunnews.com/2022/04/26/cair-april-2022-ini-cara-cek-status-penerima-bsu-rp-1-juta-akses-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://wow.tribunnews.com/2022/04/26/cair-april-2022-ini-cara-cek-status-penerima-bsu-rp-1-juta-akses-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://wow.tribunnews.com/2022/04/26/cair-april-2022-ini-cara-cek-status-penerima-bsu-rp-1-juta-akses-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://kalbar.inews.id/berita/sutarmidji-ingatkan-perusahaan-di-kalbar-tak-menunda-bayar-thr-itu-hak-karyawan
http://kalbar.inews.id/berita/sutarmidji-ingatkan-perusahaan-di-kalbar-tak-menunda-bayar-thr-itu-hak-karyawan
http://kalbar.inews.id/berita/sutarmidji-ingatkan-perusahaan-di-kalbar-tak-menunda-bayar-thr-itu-hak-karyawan
http://kalbar.inews.id/berita/sutarmidji-ingatkan-perusahaan-di-kalbar-tak-menunda-bayar-thr-itu-hak-karyawan
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Sutarmidji di Pontianak, Senin 

(25/4/2022). Sutarmidji mengatakan, 

sesuai aturan pemerintah, THR sudah 

dibayarkan H-10 Lebaran. Untuk 

mengantisipasi timbulnya keluhan 

terkait THR, Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Barat telah membentuk 

Pos Komando Satuan Tugas (Posko 

Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan 

Konsultasi dan Penegakan Hukum 

Tunjangan Hari Raya Tahun 2022. 

149. 26 

April 

2022 

DinPerinaKer Kota Pekalongan 

Membuka Posko Pengaduan 

THR 

Negative Infakta.com Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan, 

Sri Budi Santoso (SBS) mengungkapkan 

bahwa, guna mengantisipasi 

munculnya permasalahan atau 

sengketa antara buruh dan perusahaan 

terkait pencairan THR, Pemerintah 

Kota (Pemkot) Pekalongan membuka 

posko pengaduan pembayaran THR 

Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriyah/Tahun 

2022 yang telah disiagakan sejak 21 

April-9 Mei 2022. 

150. 26 

April 

2022 

Seluruh Karyawan PDAM 

Bolmong Terima THR, Kamran 

Ingatkan Supaya Pakai untuk 

Kebutuhan Keluarga 

Neutral Tribun News 

Manado 

Hal ini dikatakan oleh Dirut PDAM 

Bolmong Kamran Mochtar Podomi, 

kepada Tribunmanado.co.id, Selasa 26 

April 2022. Direksi Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Bolmong telah menuntaskan 

kewajibannya untuk membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi 

seluruh karyawan yang akan 

merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. 

Dikatakan kewajiban perusahaan 

PDAM Bolmong untuk membayar THR 

sudah sesuai dengan Surat Edaran 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tertanggal 6 April 

2022. 

151. 26 

April 

2022 

Aduan THR Terus Meningkat, 

Pemerintah Diminta Aktif 

Sikapi Laporan 

Neutral Kompas.id Laporan seputar pembayaran 

tunjangan hari raya atau THR 

keagamaan mengalami tren meningkat 

dari tahun ke tahun. Laporan yang 

masuk berupa perhitungan THR yang 

tidak sesuai ketentuan, THR yang 

http://infakta.com/dinperinaker-kota-pekalongan-membuka-posko-pengaduan-thr
http://infakta.com/dinperinaker-kota-pekalongan-membuka-posko-pengaduan-thr
http://infakta.com/dinperinaker-kota-pekalongan-membuka-posko-pengaduan-thr
http://manado.tribunnews.com/2022/04/26/seluruh-karyawan-pdam-bolmong-terima-thr-kamran-ingatkan-supaya-pakai-untuk-kebutuhan-keluarga
http://manado.tribunnews.com/2022/04/26/seluruh-karyawan-pdam-bolmong-terima-thr-kamran-ingatkan-supaya-pakai-untuk-kebutuhan-keluarga
http://manado.tribunnews.com/2022/04/26/seluruh-karyawan-pdam-bolmong-terima-thr-kamran-ingatkan-supaya-pakai-untuk-kebutuhan-keluarga
http://manado.tribunnews.com/2022/04/26/seluruh-karyawan-pdam-bolmong-terima-thr-kamran-ingatkan-supaya-pakai-untuk-kebutuhan-keluarga
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/04/25/aduan-thr-terus-meningkat-pemerintah-diminta-tidak-pasif-sikapi-laporan
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/04/25/aduan-thr-terus-meningkat-pemerintah-diminta-tidak-pasif-sikapi-laporan
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/04/25/aduan-thr-terus-meningkat-pemerintah-diminta-tidak-pasif-sikapi-laporan
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belum dibayarkan, serta THR yang 

tidak dibayarkan sama sekali. Kepala 

Keasistenan Pemeriksaan Laporan Tim 

Substansi VI Ombudsman Ahmad 

Sobirin menambahkan, Ombudsman 

akan mengawasi pelaksanaan Posko 

THR yang dibuat pemerintah tahun ini. 

Pemerintah diminta lebih gesit dan 

proaktif menangani pengaduan yang 

masuk demi memastikan hak normatif 

pekerja terpenuhi. 

152. 26 

April 

2022 

Disnakertrans Riau Terima 

Enam Pengaduan THR 

Negative Riau Post Kepala Disnakertrans Riau Imron 

Rosyadi mengatakan, jika pihaknya 

sudah membuka posko pengaduan 

THR, baik itu posko secara online yang 

terintegrasi dengan pusat maupun 

posko offline di semua kantor Disnaker 

kabupaten kota se-Provinsi Riau. 

Tweet Follow @riaupos Riau Pos. 

Termasuk pengaduan di kantor 

wilayah, yakni di Kota Dumai dan 

Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). 

"Kewajiban perusahaan membayar 

THR tujuh hari sebelum lebaran. 

  

http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/26/04/2022/272421/disnakertrans-riau-terima-enam-pengaduan-thr.html
http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/26/04/2022/272421/disnakertrans-riau-terima-enam-pengaduan-thr.html
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Title Menteri Ida Apresiasi Pelayanan Porter Stasiun Kereta Api ke 

Penumpang 

Author _noname 

Media Cara Pandang Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://carapandang.com/read-news/menteri-ida-apresiasi-pelayanan-porter-stasiun-

kereta-api-ke-penumpang 

Summary 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. Ida menceritakan dahulu jika dirinya 

beserta keluarga pulang kampung, sering memakai transportasi kereta api dan 

menggunakan jasa porter. 

 

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. Ida 

menceritakan dahulu jika dirinya beserta keluarga pulang kampung, sering memakai transportasi kereta 

api dan menggunakan jasa porter.Kehadiran para porter dapat meringankan beban penumpang, 

terutama mereka yang membawa barang-barang berat. Apalagi kini pemerintah memperbolehkan mudik 

Lebaran, dengan demikian aktivitas penumpang di stasiun akan padat."Saya ini pada saat Lebaran sering 

menggunakan kereta untuk pulang kampung. Tinggal di Jakarta, tapi selalu pulang kampung. Dan 

kehadiran porter ini sangat membantu saya dan keluarga yang mudik menggunakan kereta api," kata 

dia.Menaker lantas mengungkapkan rasa syukurnya karena aktivitas para porter kembali menuju normal 

seiring dengan melandainya COVID-19. Kendati demikian, ia tetap mengingatkan agar porter senantiasa 

menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker."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 

protokol kesehatan," ucapnya.Dengan banyaknya masyarakat yang sudah mengikuti vaksinasi, ia 

optimistis kesehatan dan ekonomi masyarakat akan kembali pulih."Kalau kondisi ekonominya membaik, 

Insya Allah kita akan kembali ke kondisi sebelum pandemi. Dari pandemi ke endemi," kata dia 
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Title Menaker apresiasi pelayanan porter stasiun kereta api Author _noname 

Media Antara Kalsel Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://kalsel.antaranews.com/berita/324493/menaker-apresiasi-pelayanan-porter-stasiun-

kereta-api 

Summary 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 Ida menceritakan dahulu jika dirinya 

beserta 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 Kendati 

demikian, ia tetap mengingatkan agar porter senantiasa menerapkan protokol kesehatan, 

seperti memakai masker. 

 

 

 

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, 

SeninApresiasi dari Menaker itu disampaikan saat ia meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat Ida 

menceritakan dahulu jika dirinya beserta keluarga pulang kampung, sering memakai transportasi kereta 

api dan menggunakan jasa porterKehadiran para porter dapat meringankan beban penumpang, 

terutama mereka yang membawa barang-barang berat Apalagi kini pemerintah memperbolehkan mudik 

Lebaran, dengan demikian aktivitas penumpang di stasiun akan padat"Saya ini pada saat Lebaran sering 

menggunakan kereta untuk pulang kampung Tinggal di Jakarta, tapi selalu pulang kampung Dan 

kehadiran porter ini sangat membantu saya dan keluarga yang mudik menggunakan kereta api," kata 

diaMenaker lantas mengungkapkan rasa syukurnya karena aktivitas para porter kembali menuju normal 

seiring dengan melandainya COVID-19 Kendati demikian, ia tetap mengingatkan agar porter senantiasa 
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menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker"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 protokol 

kesehatan," ucapnyaDengan banyaknya masyarakat yang sudah mengikuti vaksinasi, ia optimistis 

kesehatan dan ekonomi masyarakat akan kembali pulih"Kalau kondisi ekonominya membaik, Insya Allah 

kita akan kembali ke kondisi sebelum pandemi Dari pandemi ke endemi," kata dia 
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Title Menaker Apresiasi Pelayanan Porter Stasiun Kereta Author ANTARA 

Media Republika Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/ravjs2457/menaker-apresiasi-pelayanan-porter-stasiun-

kereta 

Summary Apresiasi dari Ida itu disampaikan saat ia meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi para porter stasiun kereta api yang 

telah memberikan pelayanan secara baik kepada penumpang. Ida menilai kehadiran mereka 

dinilai sangat membantu. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi para porter stasiun kereta api yang telah 

memberikan pelayanan secara baik kepada penumpang. Ida menilai kehadiran mereka dinilai sangat 

membantu."Terima kasih Bapak-bapak semua yang selama ini telah memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada para penumpang," ujar Ida dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin 

(25/4/2022).Apresiasi dari Ida itu disampaikan saat ia meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ida 

menceritakan dahulu jika ia beserta keluarga pulang kampung, sering memakai transportasi kereta api 

dan menggunakan jasa porter.Kehadiran para porter dapat meringankan beban penumpang, terutama 

mereka yang membawa barang-barang berat. Apalagi kini pemerintah memperbolehkan mudik Lebaran, 

dengan demikian aktivitas penumpang di stasiun akan padat."Saya ini pada saat Lebaran sering 

menggunakan kereta untuk pulang kampung. Tinggal di Jakarta, tapi selalu pulang kampung. Kehadiran 

porter ini sangat membantu saya dan keluarga yang mudik menggunakan kereta api," kata dia.Ida lantas 

mengungkapkan rasa syukurnya karena aktivitas para porter kembali menuju normal seiring dengan 

melandainya Covid-19. Kendati demikian, ia tetap mengingatkan agar porter senantiasa menerapkan 

protokol kesehatan, seperti memakai masker."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 protokol 

kesehatan," ucapnya.Dengan banyaknya masyarakat yang sudah mengikuti vaksinasi, ia optimistis 

kesehatan dan ekonomi masyarakat akan kembali pulih. "Kalau kondisi ekonominya membaik, Insya Allah 

kita akan kembali ke kondisi sebelum pandemi. Dari pandemi ke endemi," kata dia. 
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Title Posko Pengaduan THR Karangnyar Banjir Laporan | 

Regional 

Author Abdul Alim Muhamad 

Media Gatra Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.gatra.com/news-542035-regional-posko-pengaduan-thr-karangnyar-banjir-

laporan.html 

Summary Hal itu diungkapkan Koordinator Posko Pengaduan THR Wilayah Karanganyar M. Aminullah 

Thohir kepada wartawan di kantor Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, UKM 

(Disdagnakerkop UKM) Kabupaten Karanganyar UKM, Senin (25/4). Posko pengaduan THR 

Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dipenuhi laporan ketidakadilan para pengusaha atau 

pemberi kerja. Mulai dari THR dibayar dicicil sampai tak dibayar penuh. Parahnya lagi, THR 

dibayar tempo dan besarannya tidak utuh. 

 

 

 

 Posko pengaduan THR Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dipenuhi laporan ketidakadilan para 

pengusaha atau pemberi kerja. Mulai dari THR dibayar dicicil sampai tak dibayar penuh.Hal itu 

diungkapkan Koordinator Posko Pengaduan THR Wilayah Karanganyar M. Aminullah Thohir kepada 

wartawan di kantor Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, UKM (Disdagnakerkop UKM) Kabupaten 

Karanganyar UKM, Senin (25/4).Hingga 10 hari menjelang lebaran, ternyata masih banyak perusahaan 

belum menunaikan kewajibannya membayarkan tunjangan hari raya ke pegawai. Parahnya lagi, THR 

dibayar tempo dan besarannya tidak utuh."Salah satu THR buruh yang dicicil yaitu di PT Sari Warna Asli 

1 yang dicicil 5 kali di tanggal 23 April, 31 Mei, 30 Juni, 30 Juli dan 31 Agustus. Kemudian di PT. Sinar 

Agung Selalu Sukses dicicl 9 kali setiap akhir bulan mulai April sampai Desember dan di PT Delta Dunia 

Textile 1 dicicil 2 kali. Laporan ini dari para buruh perusahaan tersebut," ucap Amin kepada 

wartawan.Amin mengatakan, ada satu perusahaan menolak membayar penuh THR. Kasus lainnya di CV. 

Afantex, dimana THR dibayarkan secara penuh dan tanpa tempo, namun upah reguler malah dibayar 

mundur."Hal tersebut jelas melanggar aturan serta merugikan hak-hak buruh di Karanganyar," ujar 

Amin.Amin menuturkan, para buruh menuntut seluruh perusahaan di Karanganyar harus menjalankan 

pembayaran THR secara penuh dan tanpa dicicil maksimal Senin/Selasa, 25/26 April 2022. Selain itu, ia 

meminta Disdagnakerkop UKM Karanganyar harus melakukan pengawasan kepada seluruh perusahaan 

di Karanganyar dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar pembayaran THR. Aturan itu 
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sesuai SE Menaker Nomor M/1/HK.04/IV tahun 2022 tentang pembayaran THR.Para pembela kaum 

buruh mendesak DPRD dan Bupati Karanganyar melakukan tugasnya dan menegakan SE tersebut melalui 

Disdagnakerkop UKM.Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten 

Karanganyar, Martadi mengatakan, telah menerima laporan tersebut. Dia menuturkan, pihaknya akan 

menyampaikan laporan kepada Satuan Pengawas Ketenagakerjaan (Satwasker) di Pemprov Jawa 

Tengah."Hanya melaporkan saja, kita tidak bisa melakukan eksekusi, karena itu fungsinya ke Satwasker," 

tutur Martadi. 
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Title Menaker Apresiasi Pelayanan Porter Stasiun Kereta Author _noname 

Media Harian Aceh Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianaceh.co.id/2022/04/25/menaker-apresiasi-pelayanan-porter-stasiun-

kereta 

Summary Apresiasi dari Ida itu disampaikan saat ia meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi paraapi yang telah memberikan 

pelayanan secara baik kepada penumpang. Ida menilai kehadiran mereka dinilai sangat 

membantu. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi paraapi yang telah memberikan pelayanan secara 

baik kepada penumpang. Ida menilai kehadiran mereka dinilai sangat membantu."Terima kasih Bapak-

bapak semua yang selama ini telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penumpang," ujar 

Ida dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (25/4/2022).Apresiasi dari Ida itu 

disampaikan saat ia meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ida menceritakan dahulu jika ia beserta 

keluarga pulang kampung, sering memakai transportasi kereta api dan menggunakan jasa 

porter.Kehadiran para porter dapat meringankan beban penumpang, terutama mereka yang membawa 

barang-barang berat. Apalagi kini pemerintah memperbolehkan mudik Lebaran, dengan demikian 

aktivitas penumpang di stasiun akan padat."Saya ini pada saat Lebaran sering menggunakan kereta untuk 

pulang kampung. Tinggal di Jakarta, tapi selalu pulang kampung. Kehadiran porter ini sangat membantu 

saya dan keluarga yang mudik menggunakan kereta api," kata dia.Ida lantas mengungkapkan rasa 

syukurnya karena aktivitas para porter kembali menuju normal seiring dengan melandainya Covid-19. 

Kendati demikian, ia tetap mengingatkan agar porter senantiasa menerapkan protokol kesehatan, seperti 

memakai masker."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 protokol kesehatan," ucapnya.Dengan 

banyaknya masyarakat yang sudah mengikuti vaksinasi, ia optimistis kesehatan dan ekonomi masyarakat 

akan kembali pulih. "Kalau kondisi ekonominya membaik, Insya Allah kita akan kembali ke kondisi 

sebelum pandemi. Dari pandemi ke endemi," kata dia. 
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Title DPRD Kotabaru minta pihak perusahaan penuhi hak karyawan Author _noname 

Media Antara Kalsel Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://kalsel.antaranews.com/berita/324509/dprd-kotabaru-minta-pihak-perusahaan-

penuhi-hak-karyawan 

Summary Ia mengatakan, selaku anggota DPRD Kotabaru di Komisi 1 sangat menegaskan kepada 

perusahaan agar segera dan wajib membayar THR tanpa diangsur atau dibayar secara 

bertahap. "Pembayaran THR oleh perusahaan minimal 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri," 

ucap anggota Kotabaru'DPRD Kotabaru Rabbiansyah. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kotabaru, Kalimantan Selatan, Rabbiansyah meminta kepada seluruh 

perusahaan yang beroperasi di "Bumi Saijaan" agar segera memenuhi kewajiban perusahaan 

dengan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja secara utuh. "Berdasarkan 

surat edaran (SE) Nomor M/1K04V/2022 6 April 2022 yang dikeluarkan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah bahwa pelaksanaan pemberian THR keagamaan 

tahun 2022 bagi pekerjauruh di perusahaan-perusahaan harus segera direalisasikan," kata 

Rabbiansyah di Kotabaru Senin. 

 

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotabaru, Kalimantan Selatan, Rabbiansyah 

meminta kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di "Bumi Saijaan" agar segera memenuhi 

kewajiban perusahaan dengan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja secara 

utuh"Berdasarkan surat edaran (SE) Nomor M/1K04V/2022 6 April 2022 yang dikeluarkan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah bahwa pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2022 bagi 

pekerjauruh di perusahaan-perusahaan harus segera direalisasikan," kata Rabbiansyah di Kotabaru 

SeninIa mengatakan, selaku anggota DPRD Kotabaru di Komisi 1 sangat menegaskan kepada perusahaan 

agar segera dan wajib membayar THR tanpa diangsur atau dibayar secara bertahapPembayaran THR 

kepada pekerja adalah hak yang menjadi kewajiban perusahaan, apalagi tahun ini situasi ekonomi mulai 

membaik"Tidak boleh perusahaan mengangsur pembayaran THR Satu bulan gaji yang sudah bekerja 

minimal 12 bulan Bagi yang kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional," jelasnyaHak THR tidak 

hanya milik pekerja tetap (PKWTTKU), tapi juga untuk pekerja dengan status PKWT, kontrak, alih daya 

(outsourcing), pekerja harian lepas atau BHL Sehingga, pengusaha tidak menyempitkan cakupan para 

penerima THRAdapun skema untuk pembayaran THR pekerja harian lepas terbagi duaPertama, pekerja 

yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah 

yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaanKedua, pekerja yang mempunyai 

masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap 

bulan selama masa kerja"Pembayaran THR oleh perusahaan minimal 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri," 

ucap anggota Kotabaru'DPRD Kotabaru RabbiansyahSanksi tidak patuhnya pengusaha dalam 

pembayaran THR, sesuai Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, 

dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian 

sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha 

  



 

87 

 

Title BSU Rp 1 Juta Tahun 2022 Kembali Cair, Ini 4 Cara Cek Daftar 

Penerima 

Author _noname 

Media Serambi Indonesia Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://aceh.tribunnews.com/2022/04/25/bsu-rp-1-juta-tahun-2022-kembali-cair-ini-4-

cara-cek-daftar-penerima 

Summary Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di 

tahun 2022. Kapan Subsidi Gaji Tahun 2022 Dicairkan?. Widya Lisfianti. Seperti tahun lalu, 

BSU tahun ini akan diberikan sebesar Rp 1 juta per pekerja/buruh. 

 

 

 

Widya LisfiantiPemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di 

tahun 2022.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.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.""Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah dalam 

pernyataan tertulisnya, Rabu (06/04/2022).Kapan Subsidi Gaji Tahun 2022 Dicairkan?Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan, pengumuman subsidi upah tersebut 

akan dilakukan dalam waktu dekat."Kemungkinan agak dalam waktu dekat akan diumumkan," ujarnya 

dalam Keterangan Pers Terbatas Evaluasi PPKM melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin 

(4/4/2022).Saat ini, Kemnaker setidaknya tengah mempersiapakan seluruh instrumen kebijakan 

pelaksanaan BSU 2022.Cek Penerima BSU melalui sso.bpjsketenagakerjaan.go.id1. Masuk ke laman 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id;2. Isi email beserta Password, jika kamu sudah punya akun;3. Jika belum 

punya, klik '"Buat Akun Baru" dan ikuti petunjuk yang tersedia;4. Setelah mempunyai akun, masuk ke 

laman awal;5. Klik tombol "Kartu Digital" dan klik gambar kartu;6. Tunggu hingga muncul nama dan data 

diri peserta yang menunjukkan status aktif atau tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta 

nomor rekening.7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar akan menerima bantuan saat BSU 

disalurkan oleh Kemnaker.Cek Penerima BSU melalui laman BPJS Ketenagakerjaan1. Buka laman 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id;2. Pada halaman utama, cari bagian Cek Apakah Kamu Termasuk Calon 
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Penerima BSU?;3. Masukkan nomor KTP-mu;4. Masukkan nama lengkap;5. Masukkan tanggal lahir;6. 

Kemudian, klik I'm Not A Robot;7. Klik Lanjutkan;8. Tunggu beberapa saat hingga muncul apakah kamu 

terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak.Jika kamu termasuk penerima BSU, maka muncul notifikasi 

berikut,Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi 

Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verfikasi dan validasi 

dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021.Jika tidak terdaftar maka akan muncul 

notifikasi Mohon maaf, data tidak ditemukan.Namun, jika datamu masih dalam tahap verifikasi, maka 

akan muncul keterangan ,"Data Anda sedang dalam proses verifikasi sesuai kriteria Permenaker Nomor 

16 tahun 2021."Cek Penerima BSU melalui Kemnaker1. Masuk ke laman kemnaker.go.id;2. Jika kamu 

belum punya akun, buat akun terlebih dahulu;3. Jika kamu sudah punya akun, silakan login ke akunmu;4. 

Lengkapi profil biodata diri;5. Cek menu pemberitahuan;6. Kamu akan mendapatkan notifikasi pada 

layar, jika kamu terdaftar sebagai penerima BSU.Jika kamu tidak terdaftar, maka akan muncul notifikasi 

"Belum Memenuhi Syarat"Cek Penerima BSU melalui Layanan Call Center BPJS Ketenagakerjaan1. 

Hubungi nomor 175;2. Peserta dapat menyebutkan data pribadi KTP, Nama, dan Tanggal Lahir jika 

diminta oleh karyawan BPJS yang bertugas.3. Jika peserta terdaftar, peserta datang ke kantor cabang 

terdekat dengan membawa KTP dan Kartu Peserta BPJAMSOSTEK. 
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Title Sukses Digelar Selama 3 Hari, MUFFEST+ 2022 Resmi Ditutup 

oleh Mendag 

Author Media Digital 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://lifestyle.bisnis.com/read/20220425/104/1526734/sukses-digelar-selama-3-hari-

muffest-2022-resmi-ditutup-oleh-mendag 

Summary Muslim Fashion Festival (MUFFEST ) 2022 resmi ditutup pada Sabtu, 23 April 2022 usai 

digelar sejak Kamis, 21 April 2022 di Grand Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. 

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berkesempatan menutup ajang tahunan MUFFEST 

yang diselenggarakan Indonesia Fashion Chamber (IFC) sejak 2016 dan tahun ini didukung 

oleh Kinarya Cipta Kreasi sebagai Organizer. 

 

 

Muslim Fashion Festival  (MUFFEST ) 2022 resmi ditutup pada Sabtu, 23 April 2022 usai digelar sejak 

Kamis, 21 April 2022 di Grand Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. Menteri Perdagangan 

Muhammad Lutfi berkesempatan menutup ajang tahunan MUFFEST  yang diselenggarakan Indonesia 

Fashion Chamber (IFC) sejak 2016 dan tahun ini didukung oleh Kinarya Cipta Kreasi sebagai 

Organizer.Mengawali seremoni penutupan MUFFEST  2022, Direktur Kinarya Cipta Kreasi, Windu Wijaya 

menyampaikan laporan bahwa total sementara jumlah pengunjung mencapai 29.200 orang yang 

diprediksi masih terus bertambah. "Di suasana menuju endemi Covid-19, mudah-mudahan ini 

berlangsung positif sehingga pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan segera dicapai. Dan semakin 

banyak orang akan percaya diri mengunjungi sebuah pameran. Kesuksesan MUFFEST  ini karena sinergi 

dan kolaborasi dari berbagai pihak, seluruh stakeholder terkait yang ingin Indonesia menjadi kiblat 

muslim fesyen dunia," imbuh Windu.Foto: dok. MUFFEST  2022Di panggung penutupan MUFFEST  2022, 

National Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC), Ali Charisma pun menyatakan perhelatan ini 

sukses karena didukung oleh berbagai pihak. "MUFFEST  2022 dalam kondisi endemi, alhamdulillah 

berjalan sukses, baik dalam transaksi dan presentasi. Semoga dapat memberi inspirasi dan manfaat bagi 

fesyen Indonesia khususnya mode muslim sehingga event lain di dalam negeri semakin banyak karena 

potensi pasar Indonesia semakin besar. Dengan tagline Indonesia ingin menjadi pusat mode muslim 

dunia, mari kita bersama bergandengan tangan untuk memajukan fesyen muslim di Indonesia," papar Ali 

Charisma.Mendag Muhammad Lutfi mengucapkan selamat atas kesuksesan MUFFEST  2022 dan 

berharap perhelatan ini bisa menjadi batu loncatan menuju ajang Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 

agar dunia melihat Indonesia dan menjadi kiblat fesyen muslim dunia.Berdasarkan data yang 

disampaikan oleh Mendag, Indonesia memiliki populasi muslim setidaknya sebanyak 229 juta yang 

merupakan 12 persen dari 1,9 miliar total orang muslim di seluruh dunia. Permintaan produk halal terus 

mengalami kenaikan. Pada 2024, fesyen muslim diproyeksikan menyumbang sebanyak 6,04 persen 

industri halal global yang mencapai USD 311 miliar."Saat ini tren fesyen muslim sudah mengarah pada 

gaya hidup. Jadi Indonesia harus mengambil peluang ini karena memiliki kekuatan ragam budaya dan 

kearifan lokal. Oleh sebab itu, seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama mencari persamaan 

sehingga tercipta ekosistem fesyen muslim dan menuju kiblat fesyen muslim dunia. Upaya ini harus 

didukung penunjang lainnya seperti akademisi untuk mendukung ekosistem dengan pendidikan karena 

untuk mencapai kiblat fesyen dunia tidak boleh terpaku dengan selera Indonesia, tapi juga harus 
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universal," ungkap Mendag Lutfi.Foto: dok. MUFFEST  2022Mendag Lutfi menegaskan komitmen 

pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan untuk terus mendukung terbentuknya ekosistem 

industri fesyen Indonesia. "Diharapkan sebelum 2024 kerja sama dalam mewujudkan ekosistem tersebut 

dapat berjalan dalam kebersamaan Indonesia yang kuat," harapnya.Perhelatan MUFFEST  berupaya 

memberikan kesempatan bagi pelaku usaha fesyen muslim di tanah air untuk mempresentasikan 

karyanya dan mengembangkan sisi bisnis melalui kegiatan fashion show, trade-expo, dan talkshow. 

Perhelatan MUFFEST  tahun ketujuh dengan mengangkat tema "Muslim Fashion, Muslim Lifestyle" ini 

menghadirkan keragaman gaya busana kreasi lebih dari 300 desainer dan brand fesyen muslim.Sebelum 

resmi ditutup, gelaran MUFFEST  2022 pada hari terakhir menampilkan rangkaian Fashion Parade yang 

dimulai dari karya Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Jilbrave, Elemwe, HJ. Signature by 

Devint Digdaya, Dea Textile, Nadheera Luxury, Mshee by Maudiza Sherina, D.J.H.N, Rangkay, Hikmat 

Fashion, LYF, dan Puthic.Kemudian dilanjutkan Fashion Parade dengan menghadirkan koleksi dari Institut 

Kesenian Jakarta, Iva Lativah, Perta M Naja, Andy Sugix X Hefi Rosid, Dear Dein X Atas Bawah by Dinda 

Hauw & Rey Mbayang, Setara by Irish Bella & Ammar Zoni, dan Rose.Ma.Lina X Sofie.Foto: dok. MUFFEST  

2022WARDAH turut menghadirkan koleksi dari tiga brand yaitu Benang Jarum Couture, Jenna & Kaia, dan 

Lace by Artkea di panggung MUFFEST  2022 pada hari terakhir. Fashion show tersebut diramaikan dengan 

penampilan dari penyanyi Andien dan para muse WARDAH. Pada rangkaian acara Closing Ceremony 

Presented by Kementerian Perdagangan menampilkan gelaran karya desainer Lisa Fitria, Itang Yunasz, 

Hannie Hananto, ViviZubedi, Dian Pelangi, dan Khanaan.Selain fashion show yang digelar di panggung 

utama, MUFFEST  2022 pada hari terakhir ini menggelar pula kegiatan talkshow, antara lain BLIBLI 

Talkshow bertema "Trend Fashion Muslim Bersama Brand Zaskia Mecca", Talkshow bertajuk "Meraih 

Mimpi Bersama SMK" oleh Kemendikbudristek, dan BSI Talkshow dengan tema "Muslim Millenials: 

Fashion VS Budget" yang menghadirkan narasumber Yuswohady, konsultan pemasaran.MUFFEST  2022 

terselenggara atas dukungan dan kerjasama sinergis dengan berbagai pihak, yaitu Wardah Cosmetic 

sebagai Official Make up Partner, BliBli. com sebagai Exclusive E-Commerce & Online Ticketing Partner, 

dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Official Bank Partner.Kemudian para sponsor lain adalah Asia 

Pacific Rayon (APR), Gistex, dan Jamkrindo. Gelaran ini didukung pula oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) RI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Kemenparekraf) RI, Bank Indonesia, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, BBPVP Semarang-Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, dan Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat). Serta 

partisipasi Hijabers Mom Community sebagai Community Partner dan You C1000 sebagai Strategic 

Partner.Sampai jumpa di MUFFEST  2023! 
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Title Menaker Apresiasi Pelayanan Para Porter Stasiun Kereta Api Author Redaksi - 

Media Nawacita.co Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://nawacita.co/index.php/2022/04/25/menaker-apresiasi-pelayanan-para-porter-

stasiun-kereta-api 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi para porter stasiun kereta api yang 

telah memberikan pelayanan secara baik kepada penumpang. Ida menilai kehadiran mereka 

dinilai sangat membantu. "Terima kasih Bapak-bapak semua yang selama ini telah 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penumpang," ujar Ida dalam keterangan 

tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (25/4/2022). Apresiasi dari Ida itu disampaikan saat 

ia meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi para porter stasiun kereta api yang telah 

memberikan pelayanan secara baik kepada penumpang. Ida menilai kehadiran mereka dinilai sangat 

membantu."Terima kasih Bapak-bapak semua yang selama ini telah memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada para penumpang," ujar Ida dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (25/4/2022). 

Apresiasi dari Ida itu disampaikan saat ia meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ida menceritakan 

dahulu jika ia beserta keluarga pulang kampung, sering memakai transportasi kereta api dan 

menggunakan jasa porter.Kehadiran para porter dapat meringankan beban penumpang, terutama 

mereka yang membawa barang-barang berat. Apalagi kini pemerintah memperbolehkan mudik Lebaran, 

dengan demikian aktivitas penumpang di stasiun akan padat. "Saya ini pada saat Lebaran sering 

menggunakan kereta untuk pulang kampung. Tinggal di Jakarta, tapi selalu pulang kampung. Kehadiran 

porter ini sangat membantu saya dan keluarga yang mudik menggunakan kereta api," kata dia. "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 protokol kesehatan," ucapnya. Dengan banyaknya masyarakat yang 

sudah mengikuti vaksinasi, ia optimistis kesehatan dan ekonomi masyarakat akan kembali pulih. "Kalau 

kondisi ekonominya membaik, Insya Allah kita akan kembali ke kondisi sebelum pandemi. Dari pandemi 

ke endemi," kata dia. 
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Title Pemerintah Ingatkan, Pembayaran THR Paling Lambat Hari 

Ini 

Author _noname 

Media Bumn Inc Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://bumninc.com/pemerintah-ingatkan-pembayaran-thr-paling-lambat-hari-ini 

Summary Pemerintah mengingatkan kepada perusahaan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 

paling lambat dibayarkan pada Senin (25/4/2022). Berdasarkan Pasal 78 Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan atau pengusaha 

yang tidak patuh dalam pembayaran THR dapat dikenakan sanksi administratif berupa 

teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh 

alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. Aturan ini ditegaskan melalui Surat Edaran 

(SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE tersebut menegaskan bahwa 

perusahaan wajib membayarkan THR kepada pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari 

sebelum hari raya keagamaan. 

 

Pemerintah mengingatkan kepada perusahaan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran paling lambat 

dibayarkan pada Senin (25/4/2022). Aturan ini ditegaskan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan.SE tersebut menegaskan bahwa perusahaan wajib membayarkan THR 

kepada pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Artinya, THR Lebaran 

2022 paling lambat dibayarkan pada 25 April merujuk pada kalender pemerintah dimana Idul Fitri jatuh 

pada Senin (2/5/2022).Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menegaskan, akan ada sejumlah sanksi 

bagi perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Berdasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan atau pengusaha yang tidak patuh dalam 

pembayaran THR dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan 

usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. 
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Title Gunung Kidul belum menerima laporan permasalahan THR Author Sutarmi 

Media Antara Yogya Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://jogja.antaranews.com/berita/548965/gunung-kidul-belum-menerima-laporan-

permasalahan-thr 

Summary Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunung 

Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga saat ini belum menerima adanya laporan terkait 

permasalahan pemberian tunjangan hari raya. "Kami sudah membuka Posko Pengaduan 

Tunjangan Hari Raya (THR), namun sampai saat ini belum ada laporan aduan," kata Kepala 

Bidang Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Gunung Kidul Asih 

Wulandari di Gunung Kidul, Senin. Oleh karena itu, pihaknya ikut membantu Pemerintah DIY 

untuk monitoring pemberian THR di Gunung Kidul. Sementara itu, Kepala Seksi Hubungan 

Industrial, Bidang Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Gunung 

Kidul Mariyana Ani Hastuti mengatakan posko pengaduan THR dibuka hingga tujuh hari 

setelah Lebaran. 

 

 

 

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunung Kidul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, hingga saat ini belum menerima adanya laporan terkait permasalahan pemberian 

tunjangan hari raya."Kami sudah membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR), namun sampai 

saat ini belum ada laporan aduan," kata Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Koperasi UKM 

dan Tenaga Kerja Gunung Kidul Asih Wulandari di Gunung Kidul, Senin.Sesuai dengan ketentuan dalam 

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR 

Tahun 2022 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan, maka tambahan gaji ini bisa diberikan 14 hari 

sebelum Lebaran. Hari ini, Senin (25/4)) merupakan batas terakhir pemberian THR.Ia mengatakan 

pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh pengusaha kepada pekerja. Oleh 

karena itu, pihaknya ikut membantu Pemerintah DIY untuk monitoring pemberian THR di Gunung Kidul. 

Sejauh ini, pihaknya telah memonitor dan mendatangi pelaku usaha atau perusahaan."Hasil monitoring 

ke perusahaan juga ada komitmen pengusaha memberikan tambahan gaji ini secara tepat waktu. Mereka 

juga menyampaikan kesanggupan tanggal untuk membayar THR," katanya.Sementara itu, Kepala Seksi 

Hubungan Industrial, Bidang Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Gunung 



 

94 

 

Kidul Mariyana Ani Hastuti mengatakan posko pengaduan THR dibuka hingga tujuh hari setelah Lebaran. 

Meski demikian, ia mengakui dinas di kabupaten tidak memiliki kewenangan menyelesaikan apabila ada 

aduan masuk berkait dengan permasalahan tersebut karena kewenangan berada di Pemerintah 

DIY."Kalau nanti ada aduan masuk, maka kami laporkan ke provinsi. Rencananya, posko dibuka hingga 

tujuh hari setelah Lebaran," katanya.Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunung 

Kidul Budiyana mengatakan KSPSI masih monitoring terhadap pemberian THR. Hingga sekarang sudah 

banyak pengusaha yang memberikan tambahan gaji ini. "Berdasarkan monitoring, memang masih ada 

yang belum memberikan. Misalnya pekerja SPBU, baru diberikan hari ini," katanya. 
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Title VIRAL : Sukses Digelar Selama 3 Hari, MUFFEST+ 2022 Resmi 

Ditutup oleh Mendag 

Author April 

Media Tugunews.com Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.tugunews.com/25711/Sukses-Digelar-Selama-3-Hari-MUFFEST-2022-Resmi-

Ditutup-oleh-Mendag 

Summary Muslim Fashion Festival (MUFFEST ) 2022 resmi ditutup pada Sabtu, 23 April 2022 usai 

digelar sejak Kamis, 21 April 2022 di Grand Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. 

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berkesempatan menutup ajang tahunan MUFFEST 

yang diselenggarakan Indonesia Fashion Chamber (IFC) sejak 2016 dan tahun ini didukung 

oleh Kinarya Cipta Kreasi sebagai Organizer. 

 

 

 

Muslim Fashion Festival  (MUFFEST ) 2022 resmi ditutup pada Sabtu, 23 April 2022 usai digelar sejak 

Kamis, 21 April 2022 di Grand Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. Menteri Perdagangan 

Muhammad Lutfi berkesempatan menutup ajang tahunan MUFFEST  yang diselenggarakan Indonesia 

Fashion Chamber (IFC) sejak 2016 dan tahun ini didukung oleh Kinarya Cipta Kreasi sebagai Organizer. 

Mengawali seremoni penutupan MUFFEST  2022, Direktur Kinarya Cipta Kreasi, Windu Wijaya 

menyampaikan laporan bahwa total sementara jumlah pengunjung mencapai 29.200 orang yang 

diprediksi masih terus bertambah. "Di suasana menuju endemi Covid-19, mudah-mudahan ini 

berlangsung positif sehingga pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan segera dicapai. Dan semakin 

banyak orang akan percaya diri mengunjungi sebuah pameran. Kesuksesan MUFFEST  ini karena sinergi 

dan kolaborasi dari berbagai pihak, seluruh stakeholder terkait yang ingin Indonesia menjadi kiblat 

muslim fesyen dunia," imbuh Windu. Di panggung penutupan MUFFEST  2022, National Chairman 

Indonesian Fashion Chamber (IFC), Ali Charisma pun menyatakan perhelatan ini sukses karena didukung 

oleh berbagai pihak. "MUFFEST  2022 dalam kondisi endemi, alhamdulillah berjalan sukses, baik dalam 

transaksi dan presentasi. Semoga dapat memberi inspirasi dan manfaat bagi fesyen Indonesia khususnya 

mode muslim sehingga event lain di dalam negeri semakin banyak karena potensi pasar Indonesia 

semakin besar. Dengan tagline Indonesia ingin menjadi pusat mode muslim dunia, mari kita bersama 

bergandengan tangan untuk memajukan fesyen muslim di Indonesia," papar Ali Charisma. Mendag 

Muhammad Lutfi mengucapkan selamat atas kesuksesan MUFFEST  2022 dan berharap perhelatan ini 
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bisa menjadi batu loncatan menuju ajang Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) agar dunia melihat 

Indonesia dan menjadi kiblat fesyen muslim dunia. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Mendag, 

Indonesia memiliki populasi muslim setidaknya sebanyak 229 juta yang merupakan 12 persen dari 1,9 

miliar total orang muslim di seluruh dunia. Permintaan produk halal terus mengalami kenaikan. Pada 

2024, fesyen muslim diproyeksikan menyumbang sebanyak 6,04 persen industri halal global yang 

mencapai USD 311 miliar. "Saat ini tren fesyen muslim sudah mengarah pada gaya hidup. Jadi Indonesia 

harus mengambil peluang ini karena memiliki kekuatan ragam budaya dan kearifan lokal. Oleh sebab itu, 

seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama mencari persamaan sehingga tercipta ekosistem 

fesyen muslim dan menuju kiblat fesyen muslim dunia. Upaya ini harus didukung penunjang lainnya 

seperti akademisi untuk mendukung ekosistem dengan pendidikan karena untuk mencapai kiblat fesyen 

dunia tidak boleh terpaku dengan selera Indonesia, tapi juga harus universal," ungkap Mendag 

Lutfi.Mendag Lutfi menegaskan komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan untuk 

terus mendukung terbentuknya ekosistem industri fesyen Indonesia. "Diharapkan sebelum 2024 kerja 

sama dalam mewujudkan ekosistem tersebut dapat berjalan dalam kebersamaan Indonesia yang kuat," 

harapnya. Perhelatan MUFFEST  berupaya memberikan kesempatan bagi pelaku usaha fesyen muslim di 

tanah air untuk mempresentasikan karyanya dan mengembangkan sisi bisnis melalui kegiatan fashion 

show, trade-expo, dan talkshow. Perhelatan MUFFEST  tahun ketujuh dengan mengangkat tema "Muslim 

Fashion, Muslim Lifestyle" ini menghadirkan keragaman gaya busana kreasi lebih dari 300 desainer dan 

brand fesyen muslim. Sebelum resmi ditutup, gelaran MUFFEST  2022 pada hari terakhir menampilkan 

rangkaian Fashion Parade yang dimulai dari karya Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Jilbrave, 

Elemwe, HJ. Signature by Devint Digdaya, Dea Textile, Nadheera Luxury, Mshee by Maudiza Sherina, 

D.J.H.N, Rangkay, Hikmat Fashion, LYF, dan Puthic. Kemudian dilanjutkan Fashion Parade dengan 

menghadirkan koleksi dari Institut Kesenian Jakarta, Iva Lativah, Perta M Naja, Andy Sugix X Hefi Rosid, 

Dear Dein X Atas Bawah by Dinda Hauw & Rey Mbayang, Setara by Irish Bella & Ammar Zoni, dan 

Rose.Ma.Lina X Sofie. WARDAH turut menghadirkan koleksi dari tiga brand yaitu Benang Jarum Couture, 

Jenna & Kaia, dan Lace by Artkea di panggung MUFFEST  2022 pada hari terakhir. Fashion show tersebut 

diramaikan dengan penampilan dari penyanyi Andien dan para muse WARDAH. Pada rangkaian acara 

Closing Ceremony Presented by Kementerian Perdagangan menampilkan gelaran karya desainer Lisa 

Fitria, Itang Yunasz, Hannie Hananto, ViviZubedi, Dian Pelangi, dan Khanaan. Selain fashion show yang 

digelar di panggung utama, MUFFEST  2022 pada hari terakhir ini menggelar pula kegiatan talkshow, 

antara lain BLIBLI Talkshow bertema "Trend Fashion Muslim Bersama Brand Zaskia Mecca", Talkshow 

bertajuk "Meraih Mimpi Bersama SMK" oleh Kemendikbudristek, dan BSI Talkshow dengan tema 

"Muslim Millenials: Fashion VS Budget" yang menghadirkan narasumber Yuswohady, konsultan 

pemasaran. MUFFEST  2022 terselenggara atas dukungan dan kerjasama sinergis dengan berbagai pihak, 

yaitu Wardah Cosmetic sebagai Official Make up Partner, BliBli. com sebagai Exclusive E-Commerce & 

Online Ticketing Partner, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Official Bank Partner. Kemudian para 

sponsor lain adalah Asia Pacific Rayon (APR), Gistex, dan Jamkrindo. Gelaran ini didukung pula oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, Kementerian 

Perdagangan RI, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) RI, Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, Bank Indonesia, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, 

BBPVP Semarang-Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Barat (Nusa 

Tenggara Barat). Serta partisipasi Hijabers Mom Community sebagai Community Partner dan You C1000 

sebagai Strategic Partner. Sampai jumpa di MUFFEST  2023!  
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Title UPDATE : Sukses Digelar Selama 3 Hari, MUFFEST+ 2022 Resmi 

Ditutup oleh Mendag 

Author 'Senin' Senin 

Media Ninopedia Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.ninopedia.com/25711/Sukses-Digelar-Selama-3-Hari-MUFFEST-2022-Resmi-

Ditutup-oleh-Mendag 

Summary Muslim Fashion Festival (MUFFEST ) 2022 resmi ditutup pada Sabtu, 23 April 2022 usai 

digelar sejak Kamis, 21 April 2022 di Grand Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. 

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berkesempatan menutup ajang tahunan MUFFEST 

yang diselenggarakan Indonesia Fashion Chamber (IFC) sejak 2016 dan tahun ini didukung 

oleh Kinarya Cipta Kreasi sebagai Organizer. 

 

 

 

Muslim Fashion Festival  (MUFFEST ) 2022 resmi ditutup pada Sabtu, 23 April 2022 usai digelar sejak 

Kamis, 21 April 2022 di Grand Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. Menteri Perdagangan 

Muhammad Lutfi berkesempatan menutup ajang tahunan MUFFEST  yang diselenggarakan Indonesia 

Fashion Chamber (IFC) sejak 2016 dan tahun ini didukung oleh Kinarya Cipta Kreasi sebagai Organizer. 

Mengawali seremoni penutupan MUFFEST  2022, Direktur Kinarya Cipta Kreasi, Windu Wijaya 

menyampaikan laporan bahwa total sementara jumlah pengunjung mencapai 29.200 orang yang 

diprediksi masih terus bertambah. "Di suasana menuju endemi Covid-19, mudah-mudahan ini 

berlangsung positif sehingga pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan segera dicapai. Dan semakin 

banyak orang akan percaya diri mengunjungi sebuah pameran. Kesuksesan MUFFEST  ini karena sinergi 

dan kolaborasi dari berbagai pihak, seluruh stakeholder terkait yang ingin Indonesia menjadi kiblat 

muslim fesyen dunia," imbuh Windu. Di panggung penutupan MUFFEST  2022, National Chairman 

Indonesian Fashion Chamber (IFC), Ali Charisma pun menyatakan perhelatan ini sukses karena didukung 

oleh berbagai pihak. "MUFFEST  2022 dalam kondisi endemi, alhamdulillah berjalan sukses, baik dalam 

transaksi dan presentasi. Semoga dapat memberi inspirasi dan manfaat bagi fesyen Indonesia khususnya 

mode muslim sehingga event lain di dalam negeri semakin banyak karena potensi pasar Indonesia 

semakin besar. Dengan tagline Indonesia ingin menjadi pusat mode muslim dunia, mari kita bersama 

bergandengan tangan untuk memajukan fesyen muslim di Indonesia," papar Ali Charisma. Mendag 

Muhammad Lutfi mengucapkan selamat atas kesuksesan MUFFEST  2022 dan berharap perhelatan ini 
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bisa menjadi batu loncatan menuju ajang Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) agar dunia melihat 

Indonesia dan menjadi kiblat fesyen muslim dunia. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Mendag, 

Indonesia memiliki populasi muslim setidaknya sebanyak 229 juta yang merupakan 12 persen dari 1,9 

miliar total orang muslim di seluruh dunia. Permintaan produk halal terus mengalami kenaikan. Pada 

2024, fesyen muslim diproyeksikan menyumbang sebanyak 6,04 persen industri halal global yang 

mencapai USD 311 miliar. "Saat ini tren fesyen muslim sudah mengarah pada gaya hidup. Jadi Indonesia 

harus mengambil peluang ini karena memiliki kekuatan ragam budaya dan kearifan lokal. Oleh sebab itu, 

seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama mencari persamaan sehingga tercipta ekosistem 

fesyen muslim dan menuju kiblat fesyen muslim dunia. Upaya ini harus didukung penunjang lainnya 

seperti akademisi untuk mendukung ekosistem dengan pendidikan karena untuk mencapai kiblat fesyen 

dunia tidak boleh terpaku dengan selera Indonesia, tapi juga harus universal," ungkap Mendag 

Lutfi.Mendag Lutfi menegaskan komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan untuk 

terus mendukung terbentuknya ekosistem industri fesyen Indonesia. "Diharapkan sebelum 2024 kerja 

sama dalam mewujudkan ekosistem tersebut dapat berjalan dalam kebersamaan Indonesia yang kuat," 

harapnya. Perhelatan MUFFEST  berupaya memberikan kesempatan bagi pelaku usaha fesyen muslim di 

tanah air untuk mempresentasikan karyanya dan mengembangkan sisi bisnis melalui kegiatan fashion 

show, trade-expo, dan talkshow. Perhelatan MUFFEST  tahun ketujuh dengan mengangkat tema "Muslim 

Fashion, Muslim Lifestyle" ini menghadirkan keragaman gaya busana kreasi lebih dari 300 desainer dan 

brand fesyen muslim. Sebelum resmi ditutup, gelaran MUFFEST  2022 pada hari terakhir menampilkan 

rangkaian Fashion Parade yang dimulai dari karya Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Jilbrave, 

Elemwe, HJ. Signature by Devint Digdaya, Dea Textile, Nadheera Luxury, Mshee by Maudiza Sherina, 

D.J.H.N, Rangkay, Hikmat Fashion, LYF, dan Puthic. Kemudian dilanjutkan Fashion Parade dengan 

menghadirkan koleksi dari Institut Kesenian Jakarta, Iva Lativah, Perta M Naja, Andy Sugix X Hefi Rosid, 

Dear Dein X Atas Bawah by Dinda Hauw & Rey Mbayang, Setara by Irish Bella & Ammar Zoni, dan 

Rose.Ma.Lina X Sofie. WARDAH turut menghadirkan koleksi dari tiga brand yaitu Benang Jarum Couture, 

Jenna & Kaia, dan Lace by Artkea di panggung MUFFEST  2022 pada hari terakhir. Fashion show tersebut 

diramaikan dengan penampilan dari penyanyi Andien dan para muse WARDAH. Pada rangkaian acara 

Closing Ceremony Presented by Kementerian Perdagangan menampilkan gelaran karya desainer Lisa 

Fitria, Itang Yunasz, Hannie Hananto, ViviZubedi, Dian Pelangi, dan Khanaan. Selain fashion show yang 

digelar di panggung utama, MUFFEST  2022 pada hari terakhir ini menggelar pula kegiatan talkshow, 

antara lain BLIBLI Talkshow bertema "Trend Fashion Muslim Bersama Brand Zaskia Mecca", Talkshow 

bertajuk "Meraih Mimpi Bersama SMK" oleh Kemendikbudristek, dan BSI Talkshow dengan tema 

"Muslim Millenials: Fashion VS Budget" yang menghadirkan narasumber Yuswohady, konsultan 

pemasaran. MUFFEST  2022 terselenggara atas dukungan dan kerjasama sinergis dengan berbagai pihak, 

yaitu Wardah Cosmetic sebagai Official Make up Partner, BliBli. com sebagai Exclusive E-Commerce & 

Online Ticketing Partner, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Official Bank Partner. Kemudian para 

sponsor lain adalah Asia Pacific Rayon (APR), Gistex, dan Jamkrindo. Gelaran ini didukung pula oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, Kementerian 

Perdagangan RI, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) RI, Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, Bank Indonesia, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, 

BBPVP Semarang-Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Barat (Nusa 

Tenggara Barat). Serta partisipasi Hijabers Mom Community sebagai Community Partner dan You C1000 

sebagai Strategic Partner. Sampai jumpa di MUFFEST  2023!  
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Title BUMN Sucofindo Buka Lowongan untuk S1 Jurusan Teknik, Ini 

Persyaratannya 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://money.kompas.com/read/2022/04/25/104100026/bumn-sucofindo-buka-

lowongan-untuk-s1-jurusan-teknik-ini-persyaratannya 

Summary Bagi kamu lulusan Sarjana (S1) ingin berkarir di perusahaan pelat merah alias BUMN di 

bidang inpeksi atau audit, simak lowongan yang satu ini. PT Superintending Company of 

Indonesia, atau lebih populer disingkat Sucofindo membuka lowongan kerja untuk mengisi 

posisi Bidang Pendampingan Proper dan CSR. 

 

 

 

Bagi kamu lulusan Sarjana (S1) ingin berkarir di perusahaan pelat merah alias BUMN di bidang inpeksi 

atau audit, simak lowongan yang satu ini.PT Superintending Company of Indonesia, atau lebih populer 

disingkat Sucofindo membuka lowongan kerja untuk mengisi posisi Bidang Pendampingan Proper dan 

CSR.Nantinya karyawan yang terpilih akan di posisikan di kantor Sucofindo cabang Semarang.PT 

Sucofindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang inspeksi dan audit, pengujian 

dan analisis, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan.Mengutip dari instagram resmi @kemnaker, Senin 

(25/4/2022), berikut adalah persyaratan dan cara mendaftarnya.Persyaratan Pendidikan S1 Teknik, 

diutamakan Teknik Lingkungan Memiliki pengalaman proyek Konsultansi (diutamakan) Pernah menjadi 

penilai Proper KLHK (lebih diutamakan) atau minimal pernah mengikuti pelatihan dan seleksi penilai 

Proper KLHK Memiliki pengalaman proyek pemberdayaan masyarakat (diutamakan) Memiliki 

pengalaman proyek riset atau kemampuan menulis ilmiah yang baik (diutamakan) Memiliki pengalaman 

organisasi Bisa bekerja dalam tim, adaptif, dan cepat belajar hal baru Bisa bekerja dibawah tekanan dan 

deadline Siap ditugaskan diseluruh wilayah kerja perusahaan Cara mendaftarBagi kamu yang tertarik 

untuk mendaftar dan bergabung bisa mengirim surat lamaran, SKL/Ijazah, Curiculum Vitae (CV), dan 

sertifikat pendukung ke recruitmentsc.smg@gmail.com dengan subjek Recruitment Personil Proper 

2022.Lowongan ini terbuka hingga tanggal 28 April 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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Title Sukses Digelar Selama 3 Hari, MUFFEST+ 2022 Resmi Ditutup oleh 

Mendag 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/lifestyle/2022/04/25/sukses-digelar-selama-3-hari-muffest-

2022-resmi-ditutup-oleh-mendag 

Summary Muslim Fashion Festival (MUFFEST ) 2022 resmi ditutup pada Sabtu, 23 April 2022 usai 

digelar sejak Kamis, 21 April 2022 di Grand Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. 

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berkesempatan menutup ajang tahunan MUFFEST 

yang diselenggarakan Indonesia Fashion Chamber (IFC) sejak 2016 dan tahun ini didukung 

oleh Kinarya Cipta Kreasi sebagai Organizer. 

 

 

 

Muslim Fashion Festival  (MUFFEST ) 2022 resmi ditutup pada Sabtu, 23 April 2022 usai digelar sejak 

Kamis, 21 April 2022 di Grand Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. Menteri Perdagangan 

Muhammad Lutfi berkesempatan menutup ajang tahunan MUFFEST  yang diselenggarakan Indonesia 

Fashion Chamber (IFC) sejak 2016 dan tahun ini didukung oleh Kinarya Cipta Kreasi sebagai 

Organizer.Mengawali seremoni penutupan MUFFEST  2022, Direktur Kinarya Cipta Kreasi, Windu Wijaya 

menyampaikan laporan bahwa total sementara jumlah pengunjung mencapai 29.200 orang yang 

diprediksi masih terus bertambah."Di suasana menuju endemi Covid-19, mudah-mudahan ini 

berlangsung positif sehingga pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan segera dicapai. Dan semakin 

banyak orang akan percaya diri mengunjungi sebuah pameran. Kesuksesan MUFFEST  ini karena sinergi 

dan kolaborasi dari berbagai pihak, seluruh stakeholder terkait yang ingin Indonesia menjadi kiblat 

muslim fesyen dunia," imbuh Windu.Di panggung penutupan MUFFEST  2022, National Chairman 

Indonesian Fashion Chamber (IFC), Ali Charisma pun menyatakan perhelatan ini sukses karena didukung 

oleh berbagai pihak."MUFFEST  2022 dalam kondisi endemi, alhamdulillah berjalan sukses, baik dalam 

transaksi dan presentasi. Semoga dapat memberi inspirasi dan manfaat bagi fesyen Indonesia khususnya 

mode muslim sehingga event lain di dalam negeri semakin banyak karena potensi pasar Indonesia 

semakin besar. Dengan tagline Indonesia ingin menjadi pusat mode muslim dunia, mari kita bersama 

bergandengan tangan untuk memajukan fesyen muslim di Indonesia," papar Ali Charisma.Mendag 

Muhammad Lutfi mengucapkan selamat atas kesuksesan MUFFEST  2022 dan berharap perhelatan ini 
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bisa menjadi batu loncatan menuju ajang Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) agar dunia melihat 

Indonesia dan menjadi kiblat fesyen muslim dunia.Berdasarkan data yang disampaikan oleh Mendag, 

Indonesia memiliki populasi muslim setidaknya sebanyak 229 juta yang merupakan 12 persen dari 1,9 

miliar total orang muslim di seluruh dunia. Permintaan produk halal terus mengalami kenaikan. Pada 

2024, fesyen muslim diproyeksikan menyumbang sebanyak 6,04 persen industri halal global yang 

mencapai USD 311 miliar."Saat ini tren fesyen muslim sudah mengarah pada gaya hidup. Jadi Indonesia 

harus mengambil peluang ini karena memiliki kekuatan ragam budaya dan kearifan lokal. Oleh sebab itu, 

seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama mencari persamaan sehingga tercipta ekosistem 

fesyen muslim dan menuju kiblat fesyen muslim dunia. Upaya ini harus didukung penunjang lainnya 

seperti akademisi untuk mendukung ekosistem dengan pendidikan karena untuk mencapai kiblat fesyen 

dunia tidak boleh terpaku dengan selera Indonesia, tapi juga harus universal," ungkap Mendag 

Lutfi.Mendag Lutfi menegaskan komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan untuk 

terus mendukung terbentuknya ekosistem industri fesyen Indonesia. "Diharapkan sebelum 2024 kerja 

sama dalam mewujudkan ekosistem tersebut dapat berjalan dalam kebersamaan Indonesia yang kuat," 

harapnya.Perhelatan MUFFEST  berupaya memberikan kesempatan bagi pelaku usaha fesyen muslim di 

tanah air untuk mempresentasikan karyanya dan mengembangkan sisi bisnis melalui kegiatan fashion 

show, trade-expo, dan talkshow. Perhelatan MUFFEST  tahun ketujuh dengan mengangkat tema "Muslim 

Fashion, Muslim Lifestyle" ini menghadirkan keragaman gaya busana kreasi lebih dari 300 desainer dan 

brand fesyen muslim.Sebelum resmi ditutup, gelaran MUFFEST  2022 pada hari terakhir menampilkan 

rangkaian Fashion Parade yang dimulai dari karya Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Jilbrave, 

Elemwe, HJ. Signature by Devint Digdaya, Dea Textile, Nadheera Luxury, Mshee by Maudiza Sherina, 

D.J.H.N, Rangkay, Hikmat Fashion, LYF, dan Puthic.Kemudian dilanjutkan Fashion Parade dengan 

menghadirkan koleksi dari Institut Kesenian Jakarta, Iva Lativah, Perta M Naja, Andy Sugix X Hefi Rosid, 

Dear Dein X Atas Bawah by Dinda Hauw & Rey Mbayang, Setara by Irish Bella & Ammar Zoni, dan 

Rose.Ma.Lina X Sofie.WARDAH turut menghadirkan koleksi dari tiga brand yaitu Benang Jarum Couture, 

Jenna & Kaia, dan Lace by Artkea di panggung MUFFEST  2022 pada hari terakhir. Fashion show tersebut 

diramaikan dengan penampilan dari penyanyi Andien dan para muse WARDAH.Pada rangkaian acara 

Closing Ceremony Presented by Kementerian Perdagangan menampilkan gelaran karya desainer Lisa 

Fitria, Itang Yunasz, Hannie Hananto, ViviZubedi, Dian Pelangi, dan Khanaan.Selain fashion show yang 

digelar di panggung utama, MUFFEST  2022 pada hari terakhir ini menggelar pula kegiatan talkshow, 

antara lain BLIBLI Talkshow bertema "Trend Fashion Muslim Bersama Brand Zaskia Mecca", Talkshow 

bertajuk "Meraih Mimpi Bersama SMK" oleh Kemendikbudristek, dan BSI Talkshow dengan tema 

"Muslim Millenials: Fashion VS Budget" yang menghadirkan narasumber Yuswohady, konsultan 

pemasaran.MUFFEST  2022 terselenggara atas dukungan dan kerjasama sinergis dengan berbagai pihak, 

yaitu Wardah Cosmetic sebagai Official Make up Partner, BliBli. com sebagai Exclusive E-Commerce & 

Online Ticketing Partner, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Official Bank Partner. Kemudian para 

sponsor lain adalah Asia Pacific Rayon (APR), Gistex, dan Jamkrindo. Gelaran ini didukung pula oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, Kementerian 

Perdagangan RI, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) RI, Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, Bank Indonesia, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, 

BBPVP Semarang-Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Barat (Nusa 

Tenggara Barat). Serta partisipasi Hijabers Mom Community sebagai Community Partner dan You C1000 

sebagai Strategic Partner.Sampai jumpa di MUFFEST  2023! 
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Title 4 Fakta Masalah BLT Subsidi Gaji versi Ombudsman, Nomor 3 

Pekerja Informal Diusulkan Dapat BSU 

Author Advenia 

Elisabeth 

Media Okezone Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/04/25/320/2584722/4-fakta-masalah-blt-

subsidi-gaji-versi-ombudsman-nomor-3-pekerja-informal-diusulkan-dapat-bsu 

Summary Ombudsman Republik Indonesia menemukan permasalahan dalam program penyaluran BLT 

subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta tahun ini. BLT subsidi gaji Rp1 juta 

akan disalurkan kepada kepada 8,8 juta tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta 

per bulan. Anggaran yang disiapkan untuk BLT subsidi gaji mencapai Rp8,8 triliun. Berikut 

fakta-fakta masalah BLT subsidi gaji versi Ombudsman seperti dirangkum Okezone, Jakarta, 

Senin (25/4/2022). 

 

 

 

Ombudsman Republik Indonesia menemukan permasalahan dalam program penyaluran BLT subsidi gaji 

atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta tahun ini.BLT subsidi gaji Rp1 juta akan disalurkan kepada 

kepada 8,8 juta tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Anggaran yang disiapkan 

untuk BLT subsidi gaji mencapai Rp8,8 triliun.Berikut fakta-fakta masalah BLT subsidi gaji versi 

Ombudsman seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Senin (25/4/2022).1. Masalah BLT Subsidi GajiAnggota 

Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan, letak masalahnya ada pada proses validasi data 

pekerja penerima manfaat BLT subsidi gaji atau BSU."Kami melihat ada masalah pada proses validasi data 

penerima BSU. Perlu di crosscheck. Kami berharap Kemnaker melakukan verifikasi data calon penerima 

BSU sehingga dapat menyajikan data yang valid serta meminimalisir gagal bayar," ujar Robert, Sabtu 

(23/4/2022).2. Saran OmbudsmanOmbudsman memberikan sejumlah saran terhadap pelaksanaan 

program BSU Ketenagakerjaan, di antaranya pekerja status dirumahkan agar dibuatkan skema afirmasi 

dari program 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.3. Pekerja Informal Diusulkan Dapat BSUDia juga mengatakan, target sasaran 

penerima BSU perlu ditambah dengan memasukkan kategori pekerja informal. Sehingga dapat 

mengurangi kesenjangan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi."Kita tahu tidak semua 

pekerja masuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Masih cukup banyak pekerja yang belum menjadi 
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peserta juga mereka yang pekerja informal. Sehingga kesenjangan pendapatan pekerja masih ada," 

ujarnya.4. Syarat BLTSeperti diketahui, saat ini persyaratan penerima BSU adalah pekerja formal dengan 

status aktif BPJS Ketenagakerjaan, memiliki upah atau gaji paling besar Rp 3,5 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. 
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Title TKBM Sejahtera Kota Bitung Memberikan THR Menjelang H-7 

Kepada Pekerja/Buruh - Media Suara Mabes 

Author Https 

Media Media Suara Mabes Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.suaramabes.com/tkbm-sejahtera-kota-bitung-memberikan-thr-menjelang-h-7-

kepada-pekerja-buruh 

Summary Sesuai dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 

tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan, THR keagamaan merupakan 

pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh 

menjelang Hari Raya H-7 sebelum hari raya keagamaan, Senin (25/04/2022) Memperhatikan 

petunjuk Peraturan dari Menteri diatas maka TKBM Sejahtera Kota Bitung propinsi Sulawesi 

Utara lewat kepemimpinan Mas Gutur Topmpoh, S.Pd bersama Sekretarisnya Tonni Yunus, 

SE dan Bendahara Idrus Sultan, SH merasa termotivasi untuk berperan aktif berkewajiban 

untuk memenuhi tuntutan yuridis yg diatur oleh Permen diatas.  

 

 

 

 Sesuai dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR 

keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan, THR keagamaan merupakan pendapatan non upah 

yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh menjelang Hari Raya H-7 sebelum hari 

raya keagamaan, Senin (25/04/2022) Memperhatikan petunjuk Peraturan dari Menteri diatas maka 

TKBM Sejahtera Kota Bitung propinsi Sulawesi Utara lewat kepemimpinan Mas Gutur Topmpoh, S.Pd 

bersama Sekretarisnya Tonni Yunus, SE dan Bendahara Idrus Sultan, SH merasa termotivasi untuk 

berperan aktif berkewajiban untuk memenuhi tuntutan yuridis yg diatur oleh Permen diatas. Tonni 

Yunus, SE mantan anggota DPRD Kota Bitung dan Staf Ahli Walikota Bitung saat di konfirmasi dengan 

senyum yang manis mengatakan bahwa, Kami telah mengatur dan memenuhi kewajiban itu karena THR 

wajib hukumnya untuk direalisasikan seperti yang ada di Koperasi TKBM Sejahtera Kota Bitung dari 869. 

761 buruh/Pekerja khususnya beragama Islam diberikan THR nya, " ungkap Tonni. Ditempat yg 

bersamaan Penasehat Koperasi yang juga salah satu pejabat Eselon dua Selaku Kadisnaker Kota Bitung 

Rahmat Dunggio, SH mengatakan bahwa pembagian THR sudah ke 22 Perusahaan yg telah memenuhi 

kewajibannya membayar THR kepada Pekerja/buruh yg tersebar di Kota Bitung. "Kami bersyukur pada 

tahun ini proses pemberian THR sudah dimatangkan mengingat, pada tahun ini perekonomian perlahan 
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mulai bangkit paska pandemi Covid-19," ujarnya Di tempat terpisah Darma Baginda mengatakan dengan 

nada rendah, salut bagi pengusaha dan pemimpin perusahaan telah memenuhi kewajibannya untuk 

pemberian THR, secara khusus Saya memberikan Apresiasi kepada Pengurus Koperasi TKBM sejahtera 

Kota Bitung atas kinerja selama ini, maju terus Koperasi TKBM Kota.Bitung, "ungkap Baginda dengan 

melemparkan senyum khasnya 
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Title Minta Pekerja Laporkan Kendala THR Author Riau Pos 

Media Riau Post Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://riaupos.jawapos.com/nasional/25/04/2022/272365/minta-pekerja-laporkan-

kendala-thr.html 

Summary Pekerja juga bisa melapor ke ORI jika Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tidak 

menindaklanjuti pengaduan terkait THR. 

 

 

 

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta pekerja dan masyarakat untuk melaporkan kendala yang 

dihadapi terkait penerimaan tunjangan hari raya (THR) 2022. Apalagi menjelang deadline pemberian THR 

terakhir, Senin (25/4) hari ini. Pekerja juga bisa melapor ke ORI jika Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) tidak menindaklanjuti pengaduan terkait THR.Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi 

Jaweng mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti aduan masyarakat terkait kendala penerimaan THR 

maupun kendala pengaduan di Posko Pengaduan THR yang didirikan Kemenaker. "Ombudsman berfokus 

pada pengawasan pelaksanaan Posko THR keagamaan yang dibuat oleh Kemnaker," kata Robert, Ahad 

(24/4).Robert menekankan ada tiga titik krusial dalam pengawasan pembayaran THR. Pertama, kepastian 

bahwa pemerintah pusat hingga provinsi dan daerah telah mendirikan Posko Pengaduan THR. Kedua, 

perlunya pengawasan yang proaktif dan efektif. Dan ketiga, mekanisme sanksi bagi perusahaan atau 

pemberi kerja yang tidak memberikan THR.Rencananya, ORI bakal melakukan pemantauan di lapangan 

terkait pelaksanaan pembayaran THR. Pemantauan akan dilakukan bersama Kemenaker. "Kami akan 

melakukan sidak dan observasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaannya di lapangan," 

tegasnya."Kemenaker memastikan akan mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari konsultasi 

dan pengaduan masyarakat," ujarnya.Untuk konsultasi, kata dia, sudah dilayani langsung oleh petugas 

Mediator Hubungan Industrial melalui kolom konsultasi di website https://poskothr.kemnaker.go.id. 

Sedangkan, terkait pengaduan 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," 

ungkapnya.(wan/mia/jpg)Tweet Follow @riaupos Riau Pos 
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Title Hari Ini Batas Terakhir Pemberian THR, Posko Pengaduan di 

Gunung Kidul Yogyakarta Nihil Laporan Pengaduan 

Author _noname 

Media Voi Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://voi.id/berita/161348/hari-ini-batas-terakhir-pemberian-thr-posko-pengaduan-di-

gunung-kidul-yogyakarta-nihil-laporan-pengaduan 

Summary Hari ini, Senin, 25 April merupakan batas terakhir pemberian THR. Misalnya pekerja SPBU, 

baru diberikan hari ini," katanya. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hingga saat ini 

belum menerima adanya laporan terkait permasalahan pemberian tunjangan hari raya atau 

THR. "Kami sudah membuka Posko Pengaduan THR, namun sampai saat ini belum ada 

laporan aduan," kata Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Koperasi UKM dan 

Tenaga Kerja Gunung Kidul Asih Wulandari di Gunung Kidul, Antara, Senin, 25 April. 

 

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunung Kidul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY), hingga saat ini belum menerima adanya laporan terkait permasalahan 

pemberian tunjangan hari raya atau THR. "Kami sudah membuka Posko Pengaduan THR, namun sampai 

saat ini belum ada laporan aduan," kata Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Koperasi UKM 

dan Tenaga Kerja Gunung Kidul Asih Wulandari di Gunung Kidul, Antara, Senin, 25 April. Sesuai dengan 

ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian THR Tahun 2022 bagi Pekerja atau Buruh di perusahaan, maka tambahan gaji ini bisa diberikan 

14 hari sebelum lebaran. Hari ini, Senin, 25 April merupakan batas terakhir pemberian THR. Ia 

mengatakan pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh pengusaha kepada 

pekerja. Oleh karena itu, pihaknya ikut membantu Pemerintah DIY untuk monitoring pemberian THR di 

Gunung Kidul. Sejauh ini, pihaknya telah memonitor dan mendatangi pelaku usaha atau perusahaan. 

"Hasil monitoring ke perusahaan juga ada komitmen pengusaha memberikan tambahan gaji ini secara 

tepat waktu. Mereka juga menyampaikan kesanggupan tanggal untuk membayar THR," katanya. 

Sementara itu, Kepala Seksi Hubungan Industrial, Bidang Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian Koperasi UKM 

dan Tenaga Kerja Gunung Kidul Mariyana Ani Hastuti mengatakan, posko pengaduan THR dibuka hingga 

tujuh hari setelah Lebaran. Meski demikian, ia mengakui dinas di kabupaten tidak memiliki kewenangan 

menyelesaikan apabila ada aduan masuk berkait dengan permasalahan tersebut karena kewenangan 

berada di Pemerintah DIY."Kalau nanti ada aduan masuk, maka kami laporkan ke provinsi. Rencananya, 

posko dibuka hingga tujuh hari setelah Lebaran," katanya. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (KSPSI) Gunung Kidul Budiyana mengatakan KSPSI masih monitoring terhadap pemberian THR. 

Hingga sekarang sudah banyak pengusaha yang memberikan tambahan gaji ini. "Berdasarkan monitoring, 

memang masih ada yang belum memberikan. Misalnya pekerja SPBU, baru diberikan hari ini," katanya. 
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Title Ombudsman RI Dorong Masyarakat Berani Lapor Masalah THR Author _noname 

Media Neraca Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.neraca.co.id/article/162270/ombudsman-ri-dorong-masyarakat-berani-lapor-

masalah-thr 

Summary 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 (22/4). 

 

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."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 (22/4).Ia pun mengatakan bahwa pada tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan telah mengatur perihal pelindungan terhadap pelapor dalam mekanisme pelaporan 

dugaan pelanggaran pemberian THR."Beberapa waktu lalu, kami telah bertemu dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran terkait dengan 

pemberian THR pada tahun ini sudah ada mitigasinya untuk pelindungan terhadap pelapor," ujar 

Ahmad.Dia mengimbau agar pelaporan terhadap pelanggaran THR tidak hanya oleh masyarakat yang 

bekerja di perusahaan-perusahaan besar."Siapa pun yang mengalami dugaan pelanggaran dalam 

pemberian THR dapat melaporkan ke posko-posko THR. Tidak hanya bagi masyarakat yang bekerja di 

perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga bagi masyarakat yang bekerja di mana pun, silakan melapor 

ke posko THR," kata Ahmad.Ia menekankan bahwa THR merupakan hak bagi para pekerja yang telah 

diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.Peraturan itu menyebutkan bahwa 

THR keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja 

atau buruh menjelang hari raya keagamaan.Apabila pemberi kerja tidak dapat memenuhi pemberian 

THR, mereka akan mendapatkan sanksi, yakni denda 5 persen dari jumlah THR tanpa menghilangkan 

kewajiban untuk tetap membayarkannya.Sementara itu, 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.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 
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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.Kemudian 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.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. 
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Title Penyebab BSU 2022 Rp1 Juta Belum Cair Kepada 8,8 Juta 

Tenaga Kerja 

Author Tri Hastuti 

Media Beritasubang.pikiran-rakyat.com Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://news.allauction.live/host-http-beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-

1334333788/penyebab-bsu-2022-rp1-juta-belum-cair-kepada-88-juta-tenaga-kerja 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

untuk 8,8 juta tenaga kerja formal. Untuk memperoleh Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 

terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja. Namun ada beberapa hal yang 

menyebabkan pekerja belum bisa menerima BSU 2022 ini diantaranya;. Berikut cara cek 

penerima BSU 2022 Rp1 Juta:. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 untuk 8,8 juta 

tenaga kerja formal.Untuk memperoleh Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 terdapat syarat yang harus 

dipenuhi oleh pekerja.Jika belum memenuhi syarat maka belum bisa mendapatkan BSU Rp1 Juta 

ini.Terdapat 6 syarat untuk bisa mendapatkan BSU tenaga kerja, yaitu:1. Warga Negara Indonesia atau 

WNI, dibuktikan dengan NIK KTP.2. Merupakan pekerja atau buruh penerima upah.3. Terdaftar sebagai 

peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.4. Memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.5. Bekerja di wilayah 

dengan PPKM Level 3 dan 4.6. Diutamakan bekerja di sektor usaha Industri Barang Konsumsi, 

Transportasi, Aneka Industri, Properti dan Real Estate, serta Perdagangan dan Jasa kecuali Pendidikan 

dan Kesehatan.Bagi tenaga kerja yang memenuhi keenam kriteria tersebut artinya akan memiliki 

kesempatan untuk mendapatkan BLT subsidi gaji atau BSU Rp1 Juta.Namun ada beberapa hal yang 

menyebabkan pekerja belum bisa menerima BSU 2022 ini diantaranya;1. Tidak terdaftar di BPJS 

Ketenagakerjaaan secara aktif.2. Gaji pekerja diatas Rp3,5 Juta3. Tercatat sebagai penerima bantuan 

sosial lain seperti program PKH, BPUM maupun Prakerja.Berikut cara cek penerima BSU 2022 Rp1 Juta:1. 

Kunjungi website kemnaker.go.id2. Masuk ke akun Anda dengan menginput password dan email yang 

telah didaftarkan.3. Sementara pilihlah Daftar Akun jika belum memilikinya, lalu aktivasi akun dengan 

menggunakan kode OTP yang telah dikirimkan.4. Masuk kembali kedalam akun Anda.5. Lengkapi seluruh 

Profil Anda sesuai yang diminta seperti foto profil, informasi diri, status pernikahan dan tipe lokasi.Jika 

BSU 2022 Rp1 juta telah disalurkan ke rekening pekerja yang terdaftar sebagai penerima, maka nantinya 

akan muncul pemberitahuan bahwa dana bantuan telah disalurkan.*** 
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Title BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta Cair April Ini? Cek Status 

Tahapan Penerima BLT Subsidi Gaji 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayoindonesia.com/regional/pr-013274252/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-

cair-april-ini-cek-status-tahapan-penerima-blt-subsidi-gaji 

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk menyalurkan dana BLT subsidi 

gaji atau BSU yang diperkirakan cair April 2022. BSU 2022 senilai Rp1 juta merupakan BLT 

subsidi gaji yang diperuntukkan bagi para pekerja untuk membantu ekonomi di masa sulit 

akibat pandemi Covid-19. : Prakerja Gelombang 27 Ditutup, Cek Hasil Seleksi Peserta Lewat 

Sini. Penerimaan BSU BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja tidak melalui sistem 

pendaftaran. Bantuan subsidi upah (BSU) tengah dinantikan pencairannya Rp1 juta oleh 

calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji. 

 

 

 

Bantuan subsidi upah (BSU) tengah dinantikan pencairannya Rp1 juta oleh calon penerima bantuan 

langsung tunai (BLT) subsidi gaji.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk menyalurkan dana BLT 

subsidi gaji atau BSU yang diperkirakan cair April 2022.BSU 2022 senilai Rp1 juta merupakan BLT subsidi 

gaji yang diperuntukkan bagi para pekerja untuk membantu ekonomi di masa sulit akibat pandemi Covid-

19.: Prakerja Gelombang 27 Ditutup, Cek Hasil Seleksi Peserta Lewat SiniPenerimaan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan bagi para pekerja tidak melalui sistem pendaftaran. Kemnaker memberikan gambaran 

umum mengenai penerima BLT subsidi gaji.Salah satu syarat calon penerima BSU 2022 adalah pekerja 

atau buruh dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan dan bekerja di wilayah yang 

memberlakukan PPKM level 3 dan 4.Selain itu, BLT subsidi gaji dicairkan kepada pekerja yang bekerja di 

wilayah dengan upah minimum propinsi (UMP) atau upah minimum kota/kabupaten (UMK) lebih dari 

Rp3,5 juta.: Daftar Harga Tiket Bus Lebaran 2022 Lengkap :Jabodetabek Tujuan Priangan Timur dan Jawa 

Tengah 
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Title Info Lowongan Kerja Terbaru di PT Zebra Asaba Industries, Ini 

Syarat dan Cara Daftarnya - Semarangku 

Author Eko Adhi 

Wibowo 

Media Semarangku.com Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314343447/info-lowongan-kerja-

terbaru-di-pt-zebra-asaba-industries-ini-syarat-dan-cara-daftarnya 

Summary Berikut info loker atau lowongan kerja di PT Zebra Asaba Industries dimana membuka 

lowongan kerja. PT Zebra Asaba Industries membuka loker atau lowongan kerja formasi yang 

tersedia. Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja yang dibuka PT Zebra 

Asaba Industries. Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau 

lowongan kerja formasi yang tersedia di PT Zebra Asaba Industries. 

 

 

 

 Berikut info loker atau lowongan kerja di PT Zebra Asaba Industries dimana membuka lowongan kerja.PT 

Zebra Asaba Industries membuka loker atau lowongan kerja formasi yang tersedia.Berikut persyaratan 

dan cara daftar loker atau lowongan kerja yang dibuka PT Zebra Asaba Industries.Melalui Instagram 

resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan kerja formasi yang tersedia di PT Zebra 

Asaba Industries."PT Zebra Asaba Industries membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang 

tersedia, " tulis Kemnaker pada Instagram resminya.Pendaftaran loker atau lowongan kerja di PT Zebra 

Asaba Industries paling lambat 9 Mei 2022.Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar loker atau 

lowongan kerja di PT Zebra Asaba Industries:Finance and Tax Assistant Manager-Melakukan dan 

membuat laporan kas opname secara berkala.Cara MendaftarBagi yang tertarik untuk mendaftar loker 

atau lowongan kerja PT Zebra Asaba Industries, info lebih lanjut kunjungi website 

karirhub.kemnaker.go.id.Demikian persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja terbaru di 

PT Zebra Asaba Industries.***Kualifikasi:1.Laki-laki/perempuan, usia maksimal 40 tahun2.Pendidikan 

minimal S1 Akuntansi/Manajemen3.Pengalaman minimal 2 tahun pada posisi yang sama4.Menguasai 

kompetensi finance (cash flow, budget)5.Menguasai perpajakan (Pph Badan, PPh 21,etc).Deskripsi 

Pekerjaan-Menerapkan dan mengontrol prosedur kerja standart perusahaan-Menyiapkan laporan 

keuangan (kas/bank, deposito, hutang bank, hutang sewa-guna) dan laporan arus kas bulanan 
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Title Info Lowongan Kerja Perumda Air Minum Terbaru, Ini Syarat dan 

Cara Daftar PAM Jaya - Semarangku 

Author Eko Adhi 

Wibowo 

Media Semarangku.com Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314343478/info-lowongan-kerja-

perumda-air-minum-terbaru-ini-syarat-dan-cara-daftar-pam-jaya 

Summary Berikut info loker atau lowongan kerja terbaru Perumda Air Minum atau PAM Jaya dimana 

membuka lowongan kerja. Perumda Air Minum atau PAM Jaya membuka loker atau 

lowongan kerja berbagai formasi yang tersedia. 

 

 

 

 Berikut info loker atau lowongan kerja terbaru Perumda Air Minum atau PAM Jaya dimana membuka 

lowongan kerja.Perumda Air Minum atau PAM Jaya membuka loker atau lowongan kerja berbagai 

formasi yang tersedia.Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja berbagai formasi 

yang dibuka Perumda Air Minum atau PAM Jaya.Melalui Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau lowongan kerja berbagai formasi yang tersedia di Perumda Air Minum atau 

PAM Jaya."PAM Jaya membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia, " tulis 

Kemnaker pada Instagram resminya.Pendaftaran loker atau lowongan kerja berbagai formasi yang 

tersedia di Perumda Air Minum atau PAM Jaya paling lambat 24 April 2022.Berikut adalah persyaratan 

dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja berbagai formasi yang tersedia di Perumda Air Minum 

atau PAM Jaya :Human Capital Staff (HC)Persyaratan Khusus:1.Memiliki gelar pendidikan lulusan Sarjana 

Psikologi, lebih diutamakan Magister Psikologi2.Memiliki pengalaman dalam proses rekrutmen dan 

seleksi serta pengembangan SDM3.Menguasai alat tes psikologi dan teknik interview.Persyaratan 

Umum:-Berstatus Warga Negara Indonesia-Usia minimal 22 tahun-Berpengalaman minimal 2 tahun di 

bidang yang relevan-Minimal S1 lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Swasta (PTS), Akreditasi A/B, 

minimal IPK 3.00 skala 4.00-Kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik-Kemampuan Bahasa 

Inggeris (lisan dan tulisan) dengan baik-Memiliki kemampuan komunikasi serta kerja tim yang baik-Tidak 

pernah terlibat perbuatan kriminal secara langsung maupun tidak langsung.Cara MendaftarBagi yang 

berminat untuk mendaftar loker atau lowongan kerja Perumda Air Minum Jaya, info lebih lanjut kunjungi 

Instagram PAM Jaya.Demikian persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja berbagai 

formasi yang tersedia di Perumda Air Minum atau PAM Jaya.*** 
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Title Posko Pengaduan THR Karanganyar Banjir Laporan | 

Regional 

Author Abdul Alim Muhamad 

Media Gatra Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.gatra.com/news-542035-regional-posko-pengaduan-thr-karanganyar-banjir-

laporan.html 

Summary Posko pengaduan THR Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dipenuhi laporan 

ketidakadilan para pengusaha atau pemberi kerja. Hal itu diungkapkan Koordinator Posko 

Pengaduan THR Wilayah Karanganyar M. Aminullah Thohir kepada wartawan di kantor Dinas 

Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, UKM (Disdagnakerkop UKM) Kabupaten Karanganyar 

UKM, Senin (25/4). "Hal tersebut jelas melanggar aturan serta merugikan hak-hak buruh di 

Karanganyar," ujar Amin. Amin menuturkan, para buruh menuntut seluruh perusahaan di 

Karanganyar harus menjalankan pembayaran THR secara penuh dan tanpa dicicil maksimal 

Senin/Selasa, 25/26 April 2022. 

 

 

 

 Posko pengaduan THR Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dipenuhi laporan ketidakadilan para 

pengusaha atau pemberi kerja. Mulai dari THR dibayar dicicil sampai tak dibayar penuh.Hal itu 

diungkapkan Koordinator Posko Pengaduan THR Wilayah Karanganyar M. Aminullah Thohir kepada 

wartawan di kantor Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, UKM (Disdagnakerkop UKM) Kabupaten 

Karanganyar UKM, Senin (25/4).Hingga 10 hari menjelang lebaran, ternyata masih banyak perusahaan 

belum menunaikan kewajibannya membayarkan tunjangan hari raya ke pegawai. Parahnya lagi, THR 

dibayar tempo dan besarannya tidak utuh."Salah satu THR buruh yang dicicil yaitu di PT Sari Warna Asli 

1 yang dicicil 5 kali di tanggal 23 April, 31 Mei, 30 Juni, 30 Juli dan 31 Agustus. Kemudian di PT. Sinar 

Agung Selalu Sukses dicicl 9 kali setiap akhir bulan mulai April sampai Desember dan di PT Delta Dunia 

Textile 1 dicicil 2 kali. Laporan ini dari para buruh perusahaan tersebut," ucap Amin kepada 

wartawan.Amin mengatakan, ada satu perusahaan menolak membayar penuh THR. Kasus lainnya di CV. 

Afantex, dimana THR dibayarkan secara penuh dan tanpa tempo, namun upah reguler malah dibayar 

mundur."Hal tersebut jelas melanggar aturan serta merugikan hak-hak buruh di Karanganyar," ujar 

Amin.Amin menuturkan, para buruh menuntut seluruh perusahaan di Karanganyar harus menjalankan 

pembayaran THR secara penuh dan tanpa dicicil maksimal Senin/Selasa, 25/26 April 2022. Selain itu, ia 
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meminta Disdagnakerkop UKM Karanganyar harus melakukan pengawasan kepada seluruh perusahaan 

di Karanganyar dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar pembayaran THR. Aturan itu 

sesuai SE Menaker Nomor M/1/HK.04/IV tahun 2022 tentang pembayaran THR.Para pembela kaum 

buruh mendesak DPRD dan Bupati Karanganyar melakukan tugasnya dan menegakan SE tersebut melalui 

Disdagnakerkop UKM.Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten 

Karanganyar, Martadi mengatakan, telah menerima laporan tersebut. Dia menuturkan, pihaknya akan 

menyampaikan laporan kepada Satuan Pengawas Ketenagakerjaan (Satwasker) di Pemprov Jawa 

Tengah."Hanya melaporkan saja, kita tidak bisa melakukan eksekusi, karena itu fungsinya ke Satwasker," 

tutur Martadi. 
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Title BSU 2022 Sudah Cair? Input KTP di kemnaker.go.id untuk Cek 

Penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094343528/bsu-2022-sudah-cair-input-ktp-

di-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta 

Summary Input KTP di kemnaker.go.id untuk cek penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta. BSU 2022 

rencananya akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 

juta, segera cek nama penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta di laman Kemnaker. Anggaran 

sebesar Rp8,8 triliun akan digelontorkan pemerintah untuk menyalurkan BSU 2022. Namun, 

sejak pengumuman resmi terkait BSU 2022, pemerintah belum menjadwalkan secara pasti 

kapan pencairan BLT subsidi gaji disalurkan kepada pekerja atau buruh. 

 

 

 

Apakah BSU 2022 sudah cair? Input KTP di kemnaker.go.id untuk cek penerima BLT subsidi gaji Rp1 

juta.BSU 2022 rencananya akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja atau buruh dengan gaji di bawah 

Rp3,5 juta, segera cek nama penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta di laman Kemnaker.Anggaran sebesar 

Rp8,8 triliun akan digelontorkan pemerintah untuk menyalurkan BSU 2022.Namun, sejak pengumuman 

resmi terkait BSU 2022, pemerintah belum menjadwalkan secara pasti kapan pencairan BLT subsidi gaji 

disalurkan kepada pekerja atau buruh.Hingga kini, pemerintah masih menyiapkan sistem terkait 

penyaluran BSU 2022, yang mana pemerintah lebih menargetkan pekerja atau buruh yang belum pernah 

mendapatkan BLT subsidi gaji sebelumnya.Dilansir Pikiranrakyat-Depok.com dari laman Kemnaker 

merujuk pada aturan terkait BSU tahun lalu, adapun syarat penerima BLT subsidi gaji adalah sebagai 

berikut:1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan e-KTP2. Peserta atau buruh 

penerima BSU aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 
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Title Menaker Mudik Lebaran Tahun Ini, Pastikan Tak Gelar 

Open House 

Author kumparanNEWS 

Media Kumparan Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://kumparan.com/kumparannews/menaker-mudik-lebaran-tahun-ini-pastikan-tak-

gelar-open-house-1xwy7PntA1r 

Summary Menaker Ida Fauziyah memastikan akan mudik Lebaran tahun ini. Namun, belum diketahui 

apa sanksi bagi menteri yang nekat menggelar open house tahun ini. Sebagaimana diketahui, 

pemerintah memperbolehkan mudik Lebaran setelah 2 tahun dilarang karena pandemi 

COVID-19. "Insyaallah saya akan mudik ke rumah ibu di Mojokerto, lanjut ke rumah ibu 

mertua di Banjarnegara," kata Ida saat dimintai tanggapan, Senin Politikus PKB ini 

menambahkan tak akan menggelar open house sebagaimana biasanya. 

 

Menaker Ida Fauziyah memastikan akan mudik Lebaran tahun ini. Sebagaimana diketahui, pemerintah 

memperbolehkan mudik Lebaran setelah 2 tahun dilarang karena pandemi COVID-19. "Insyaallah saya 

akan mudik ke rumah ibu di Mojokerto, lanjut ke rumah ibu mertua di Banjarnegara," kata Ida saat 

dimintai tanggapan, Senin Politikus PKB ini menambahkan tak akan menggelar open house sebagaimana 

biasanya. Hal ini menyusul arahan Jokowi kepada jajarannya beberapa waktu lalu. "Saya tidak 

mengadakan acara open house, begitu juga para pejabat di Kemnaker," beber Ida. Pun setelah Lebaran, 

Ida membeberkan pihaknya hanya akan menggelar halal bihalal di Kemnaker secara hybrid "Yang akan 

kita lakukan setelah cuti bersama selesai dan masuk kerja kembali adalah halal bihalal bersama keluarga 

besar Kemnaker yang dilakukan secara hybrid," pungkasnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para 

menteri dan pejabat tak menggelar buka puasa bersama serta open house. Namun, belum diketahui apa 

sanksi bagi menteri yang nekat menggelar open house tahun ini. Seskab Pramono Anung enggan 

merespons ketika ditanya soal ini. 
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Title Pengusaha Harus Berikan Kebijaksanaan kepada Karyawan Untuk 

Cuti Idul Fitri 

Author N24/devi 

Media News24.co.id Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.news24.co.id/read/news/17919/pengusaha-harus-berikan-kebijaksanaan-

kepada-karyawan-untuk-cuti-idul-fitri 

Summary Pengusaha harus memberikan keleluasaan kepada karyawannya untuk mengajukan cuti 

tambahan selama hari raya Idul Fitri, terutama bagi karyawan yang bepergian ke kampung 

halaman saat eksodus, menurut pejabat Kementerian Tenaga Kerja. 

 

 

 

Pengusaha harus memberikan keleluasaan kepada karyawannya untuk mengajukan cuti tambahan 

selama hari raya Idul Fitri , terutama bagi karyawan yang bepergian ke kampung halaman saat eksodus, 

menurut pejabat Kementerian Tenaga Kerja."Diproyeksikan jutaan penduduk akan mudik tahun ini. Kami 

berharap pengusaha memberikan keleluasaan kepada karyawannya yang akan pulang kampung untuk 

mengajukan penambahan hari cuti untuk bepergian di luar jam sibuk," kata Sekjen kementerian, Anwar 

Sanusi, demikian tertulis dalam keterangan kementeriannya di Jakarta, Sabtu.Sementara pemerintah 

telah menetapkan 29 April dan 4, 5, dan 6 Mei sebagai hari libur bersama untuk melengkapi libur Idul 

Fitri pada 2-3 Mei, pemerintah juga memproyeksikan masa puncak eksodus pada 28-30 April. dia 

berkomentar.Sekjen menyatakan optimisme bahwa karyawan tidak akan dibatasi oleh majikan mereka 

untuk menentukan hari perjalanan mereka untuk menghindari bepergian selama periode puncak yang 

diperkirakan."Pemerintah telah mengeluarkan keputusan bersama menteri yang menetapkan 29 April 

dan 4, 5, dan 6 Mei sebagai hari cuti bersama, dan kami berharap (pengusaha) akan memberikan 

keleluasaan kepada karyawannya dan mengizinkan mereka untuk bepergian lebih awal," kata 

Sanusi.Meskipun cuti bersama bersifat fakultatif bagi karyawan di sektor swasta, pengusaha harus 

mengizinkan karyawannya mengambil cuti untuk merayakan Idul Fitri. Sekjen mengatakan, keputusan 

untuk mengizinkan karyawan mengambil cuti tunduk pada peraturan perusahaan yang berlaku."Kami 

mendorong pengusaha dan karyawan untuk berdiskusi jika penyesuaian pengaturan hari cuti diperlukan 

untuk memastikan bahwa peraturan perusahaan selalu dihormati," kata Sanusi. 
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Title BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta Cair April Hari Ini? Cek Saldo di 

Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN Segera - Ayo Indonesia 

Author Reny Diana 

Putri 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013274477/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-

juta-cair-april-hari-ini-cek-saldo-di-bank-mandiri-bni-bri-dan-btn-segera 

Summary AYOINDONESIA.COM- Pemerintah kembali menyalurkan menyalurkan dana bantuan subsidi 

upah (BSU) 2022 melalui bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara, yakni bank 

Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. BSU 2022 diperkirakan cair April hari ini. Cek segera saldo bank 

Mandiri, BNI, BRI, dan BTN untuk memastikan pencairan bantuan langsung tunai (BLT) 

subsidi gaji Rp1 juta. Kemnaker melakukan penyaringan data milik BPJS Ketenagakerjaan 

untuk menentukan calon penerima BLT subsidi gaji. 

 

 

 

AYOINDONESIA.COM - Pemerintah kembali menyalurkan menyalurkan dana bantuan subsidi upah (BSU) 

2022 melalui bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara, yakni bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. 

BSU 2022 diperkirakan cair April hari ini. Cek segera saldo bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN untuk 

memastikan pencairan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji Rp1 juta. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk 

menyalurkan dana BLT subsidi gaji Rp1 juta atau BSU yang diperkirakan cair April pada hari ini.BSU 2022 

senilai Rp1 juta diperuntukkan bagi para pekerja terdampak Covid 19. Sebagai bentuk bantuan, 

pemerintah melalui Kemnaker memberikan BLT subsidi gaji untuk pekerja yang memenuhi syarat dan 

kriteria.Program BSU tidak melalui sistem pendaftaran. Kemnaker melakukan penyaringan data milik 

BPJS Ketenagakerjaan untuk menentukan calon penerima BLT subsidi gaji. Kemnaker memberi gambaran 

umum mengenai calon penerima BLT subsidi gaji sesuai syarat dan kriteria dibawah ini. 1. 
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Title Kemnaker Apresiasi Konsistensi KSBSI yang Terus 

Menyuarakan Nasib Pekerja 

Author Webservices Jpnn.Com 

Media Obligasi.id Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://obligasi.id/external/157763 

Summary jpnn.com, JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi Konfederasi 

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang selalu memperjuangkan nasib para pekerja 

atau buruh seluruh Indonesia. Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS Kemnaker Indah Anggoro 

Putri menilai perjuangan yang dilakukan KSBSI untuk para pekerja atau buruh selama ini juga 

dilakukan dengan cara yang elegan. Kemnaker Berharap Pekerja Diberi Keleluasaan Ajukan 

Cuti Agar Bisa Mudik Lebih Awal. Karena itu, dia berharap di usia yang ke-30 ini, KSBSI tidak 

lelah untuk terus menciptakan dan memperbaiki hubungan industrial ketenagakerjaan yang 

kondusif. 

 

 

 

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi Konfederasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang selalu memperjuangkan nasib para pekerja atau buruh seluruh 

Indonesia.Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai perjuangan yang 

dilakukan KSBSI untuk para pekerja atau buruh selama ini juga dilakukan dengan cara yang elegan. "Saya 

selalu bangga dengan KSBSI. KSBSI hebat karena terus menyuarakan pekerja seluruh Indonesia," kata 

Dirjen Putri saat menghadiri hari ulang tahun (HUT) ke-30 KSBSI di Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (25/4). 

Kemnaker Berharap Pekerja Diberi Keleluasaan Ajukan Cuti Agar Bisa Mudik Lebih AwalDirjen Putri juga 

menilai KSBSI tidak selalu pro-pemerintah, tetapi juga sering mengkritik. Karena itu, dia berharap di usia 

yang ke-30 ini, KSBSI tidak lelah untuk terus menciptakan dan memperbaiki hubungan industrial 

ketenagakerjaan yang kondusif. Menurutnya, hubungan industrial yang kondusif sangat penting agar 

menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di era post Covid-19 dalam mendorong dan meningkatkan 

iklim investasi, yang pada gilirannya akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia. 

Kemnaker Percepat Revitalisasi Balai K3 Samarinda Menunjang Pembangunan IKN Kemnaker Terima 2. 
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Title Apakah Nama Anda Terdaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan? Ini 

Bocoran dari Menaker Ida Fauziyah - Ayo Indonesia 

Author Putri Nur 

Azharah 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013274579/apakah-nama-anda-terdaftar-bsu-

bpjs-ketenagakerjaan-ini-bocoran-dari-menaker-ida-fauziyah 

Summary Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa tujuan dari program BSU BPJS ketenagakerjaan yaitu 

demi melindungi serta mempertahankan perekonomian pekerja/buruh, juga supaya daya 

beli masyarakat Indonesia dapat meningkat. Ini bocoran dari Menaker Ida Fauziyah. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan soal kriteria bagi pemerima BSU BPJS 

ketenagakerjaan di tahun ini. Adapun kriteria lain yang disampaikan Menaker Ida Fauziyah 

bagi kriteria BSU BPJS, yaitu penerima harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, karena program BSU ini akan mengacu pada BPJS Ketenagakerjaan. 

 

AYOINDONESIA.COM - Pemerintah mengumumkan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan 

dilaksanakan lagi pada tahun 2022 ini. Apakah nama Anda terdaftar BSU BPJS ketenagakerjaan? Ini 

bocoran dari Menaker Ida Fauziyah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan soal kriteria 

bagi pemerima BSU BPJS ketenagakerjaan di tahun ini. BSU Rp 1 juta tersebut akan diberikan kepada 

setiap pekerja yang memperoleh gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Adapun kriteria lain yang 

disampaikan Menaker Ida Fauziyah bagi kriteria BSU BPJS, yaitu penerima harus sudah terdaftar sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena program BSU ini akan mengacu pada BPJS Ketenagakerjaan.Pihak 

dari Manaker Ida Fauziyah juga kini tengah mempersiapkan secara matang, terkait seluruh kebijakan BSU 

BPJS ketenagakerjaan 2022, agar hal tersebut dalam dilaksanakan dengan segera, sehingga bagi para 

pekerja dapat merasakan manfaat dari program BSU BPJS.Meski begitu, apakah nama Anda terdaftar 

BSU BPJS ketenagakerjaan? Ini bocoran dari Menaker Ida Fauziyah. Meski program BSU ini telah 

diumumkan, namun ada beberapa pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta, namun namanya 

belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa tujuan dari program 

BSU BPJS ketenagakerjaan yaitu demi melindungi serta mempertahankan perekonomian pekerja/buruh, 

juga supaya daya beli masyarakat Indonesia dapat meningkat. Mengingat bahwa perekonomian saat ini 

semakin menurun kala pandemi Covid-19. Pemerintah juga sudah mengalokasikan anggaran program 

BSU BPJS ketenagakerjaan sebesar Rp 8,8 triliun, itu artinya ada sekitar 8,8 juta pekerja yang akan 

menerima BSU BPJS ketenagakerjaan. Program ino hadir untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi 

negara maupun masyarakat. 
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Title Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 27 Telah Ditutup, Berikut 

Cara untuk Cek Lolos atau Tidak 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/25/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-27-

telah-ditutup-berikut-cara-untuk-cek-lolos-atau-tidak 

Summary Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 27 ditutup, simak cara cek hasilnya lolos atau 

tidak. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 27 telah ditutup pada Minggu (24/4/2022). 

Masih ada Kartu Prakerja gelombang selanjutnya yang pendaftarannya akan segera dibuka. 

Berikut cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 27 dirangkum TribunJakarta:. 

 

 

 

Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 27 ditutup, simak cara cek hasilnya lolos atau 

tidak.Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 27 telah ditutup pada Minggu (24/4/2022).Hal tersebut 

diketahui melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.id.Bagi kamu yang sudah mendaftar, saat ini 

tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi kartu prakerja untuk menjadi peserta.Sedangkan untuk 

teman-teman yang belum sempat menyelesaikan pendaftaran, tidak perlu berkecil hati.Masih ada Kartu 

Prakerja gelombang selanjutnya yang pendaftarannya akan segera dibuka.Berikut cara cek hasil seleksi 

Kartu Prakerja gelombang 27 dirangkum TribunJakarta:Kamu bisa secara berkala mengecek dashboard 

di laman Kartu Prakerja, dengan login menggunakan akun masing-masing.Jika dinyatakan lolos, nomor 

Kartu Prakerja akan tertera dan muncul status saldo pada dashboard akun.Sedangkan jika tidak lolos, 

akan mendapatkan notifikasi pada dashboard dengan keterangan "Kamu Belum Berhasil".Untuk dapat 

melihat nomor Kartu Prakerja, kamu perlu menonton 3 video yang telah disediakan.Video tersebut berisi 

informasi dasar mengenai Kartu Prakerja, mulai dari mengenali tantangan di dunia kerja sampai 

penjelasan manfaat Kartu Prakerja."Kamu juga tidak dapat menutup video jika belum selesai menonton 

atau mempercepat laju video. Apabila kamu mengalami kendala saat menonton video, kamu dapat 

menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi tulisan dalam laman resmi Kartu Prakerja.Pelaksana 

Prakerja akan mengirimkan notifikasi melalui SMS kepada peserta yang dinyatakan lolos.Pemberitahuan 

SMS ini dikirimkan ke nomor telepon yang digunakan saat membuat akun.Untuk itu pastikan nomor yang 

Anda masukkan ketika mendaftar telah benar dan masih aktif.SMS diberikan saat tanggal pengumuman 

seleksi masing-masing gelombang.Jika pendaftar mendapatkan pemberitahuan lolos, maka dapat 
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mengikuti langkah selanjutnya sesuai petunjuk yang ada. Namun, jika tidak lolos, jangan berkecil 

hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran gelombang selanjutnya."Kamu tidak perlu memasukkan semua 

data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan berkecil hati, kamu masih bisa memilih Gelombang 

berikutnya," tulis situs tersebut.Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu Prakerja antara lain WNI 

berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal, sedang mencari kerja, 

pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi 

kerja.Seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha 

mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19, 

bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala desa dan 

perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, calon 

peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK) 

yang menjadi penerima Kartu Prakerja.Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan 

insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.Untuk skema penyaluran dana program 

Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dana 

insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 bulan.Lalu, 

dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150. 000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap 

survei.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang 

sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang).Penerima Kartu Prakerja 

dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui 

platform digital.Beberapa di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia, 

Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar. 
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Title Pekerja Terancam Tak Terima BSU 

Terganjal Status Covid-19 Kota Kediri 

Berada di Level Satu 

Author https&#58;//radarkediri.jawapos.com 

Media Radar Kediri Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://radarkediri.jawapos.com/politik/25/04/2022/terganjal-status-covid-19-kota-kediri-

berada-di-level-satu 

Summary Ini memunculkan keresahan pekerja di Kota Kediri karena status Covid-19 di Kota Kediri kini 

masuk level satu. Upaya pemerintah membantu pekerja yang terdampak Covid-19 belum 

juga terealisasi. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Kediri Heri Sunoto 

mengklaim belum menerima ketetapan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait 

pencairan BSU tersebut. Dia menyebut, level dua dan satu di Kota Kediri baru terjadi ketika 

kasus nasional mulai melandai. 

 

Upaya pemerintah membantu pekerja yang terdampak Covid-19 belum juga terealisasi. Belakangan 

muncul kabar bila penerima bantuan subsidi upah (BSU) hanya diperuntukkan bagi pekerja yang berada 

di level 3 dan 4. Ini memunculkan keresahan pekerja di Kota Kediri karena status Covid-19 di Kota Kediri 

kini masuk level satu.Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Kediri Heri Sunoto mengklaim 

belum menerima ketetapan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait pencairan BSU tersebut. 

"Saya dengar informasi terkait dengan penerima BSU hanya untuk wilayah level 3 dan 4. Pertanyaan saya, 

kapan penerapan level itu diberlakukan?" tanyanya.Dia menyebut, level dua dan satu di Kota Kediri baru 

terjadi ketika kasus nasional mulai melandai. Karena itu, Heri berharap pertimbangan pemerintah untuk 

membantu pekerja ini harus pula ditinjau secara jelas. Jangan sampai niat kebijakan membantu pekerja 

hanya jadi isapan jempol. Hanya memberi angin surga."Kita bisa menunggu dalam hitungan jari," 

ungkapnya.Pekerja membutuhkan bantuan tersebut untuk kebutuhan Lebaran. Seperti diketahui, tidak 

semua pekerja bisa menerima bantuan tersebut. Syarat paling mendasar adalah mereka bergaji di bawah 

Rp 3,5 juta dan sudah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.Heri 

berharap, tolok ukur status Covid-19 itu harusnya ditinjau dari awal tahun. Apalagi kebijakan BSU ini 

muncul saat Covid-19 gelombang ketiga kembali meningkat. Target sasarannya juga tinggi mencapai 

delapan juta pekerja.Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri Suharno Abidin 

mengaku, untuk penyaluran BSU tahun ini tidak lagi lewat BPJS Ketenagakerjaan. "Pakai mekanisme lain. 

Saya tidak tahu detailnya," ungkap Suharno kemarin.Adapun Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan 

Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri Bambang Priambodo mengaku, belum mendapat petunjuk dari 

pusat terkait keberlanjutan BSU tersebut. "Kalau sudah ada pasti kami teruskan ke perusahaan dan 

pekerja," ungkapnya. Karena belum ada surat resmi dari pusat, Bambang enggan berspekulasi terkait 

dengan penerima BSU hanya untuk level 3 dan 4 saja. 
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Title Hari Ini THR ASN di Nunukan Mulai Dicairkan, Pegawai Pemkab: 

Alhamdulilah Buat Beli Baju Anak 

Author _noname 

Media Tribun Kaltara Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/25/hari-ini-thr-asn-di-nunukan-mulai-dicairkan-

pegawai-pemkab-alhamdulilah-buat-beli-baju-anak 

Summary - Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Nunukan mulai dicairkan hari ini, Senin (25/04/2022). "Hari ini sudah 

mulai dicairkan. 

 

 

 

- Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Nunukan mulai dicairkan hari ini, Senin (25/04/2022).Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Keuangan 

Daerah Kabupaten Nunukan, Enos Ramba."Hari ini sudah mulai dicairkan. Ini lagi proses pengajuan dari 

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ke bagian keuangan," kata Enos Ramba kepada TribunKaltara.com, 

pukul 11.00 Wita.Meski begitu, kata Enos pencairan THR tidak bisa dilakukan serentak, tergantung 

pengajuan dari SKPD.Diketahui, ada sebanyak 58 SKPD se-Kabupaten Nunukan."Kalau pagi masukan 

tagihannya, sore sudah bisa dicairkan melalui bank. Jadi tidak bisa serentak tergantung pengajuan SKPD. 

Kecuali SKPD tidak mengajukan THR sebelum lebaran, kami di keuangan tidak bisa membayar," 

ucapnya.Kabar gembira pencairan THR ASN di lingkungan Pemkab Nunukan ditanggapi Staf Bidang UKM 

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Desi."Alhamdulilah buat beli 

baju anak dan kue lebaran," ujar Desi pegawai golongan IIIA itu.Kabar Baik Bagi Pekerja, Menaker Ida 

Fauziyah Beri Perintah ke Pengusaha, Singgung Soal THR (Kolase TribunKaltara. com / Tribunnews)Ibu 

dua anak itu belum bisa memastikan besaran THR yang akan ia peroleh."Perkiraan Rp3 Juta lebih. Belum 

tahu pastinya. Jelasnya lebih besar dari gaji pokok, karena kalau gaji pokok ada potongan pajak," 

tuturnya.Sebagai ibu rumah tangga Desi menuturkan, jelang lebaran ini harga minyak goreng dan telor 

ayam terbilang naik."Saat ini yang banyak di pasaran adalah minyak goreng Malaysia. Sebelumnya 

harganya Rp20. 000 sekarang Rp25. 000 per 1 liter. Selama naik minyak goreng Malaysia, saya pakai 

minyak goreng lokal. Dua liter Rp48.000. Kalau harga telor ayam naik, biasanya Rp48. 000 sekarang 

Rp53.000," ungkapnya. 
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Title BSU 2022 Segera Cair, Cek Nama dan Status BPJS Ketenagakerjaan 

Lewat sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Author _noname 

Media Tribun News Sumsel Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://sumsel.tribunnews.com/2022/04/25/bsu-2022-segera-cair-cek-nama-dan-status-

bpjs-ketenagakerjaan-lewat-ssobpjsketenagakerjaangoid 

Summary Untuk mengetahui pekerja terdaftar sebagai penerima BLT Subsidi Gaji, bisa melalui 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Berikut cara cek status kepesertaan dan saldo BPJS 

Ketenagakerjaan melalui laman resminya. Itulah cara cek status kepesertaan dan saldo BPJS 

Ketenagakerjaan. Pemerintah segera mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 pada 

bulan April ini. Kepastian jadwal pencairan subsidi gaji Rp 1 juta itu disampaikan oleh 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengutip dari Kompas.com. "Iyalah (pemberian 

BSU) bulan ini (April 2022)," kata Anwar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/4/2022). 

 

 

 

Pemerintah segera mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 pada bulan April ini.Kepastian jadwal 

pencairan subsidi gaji Rp 1 juta itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi 

mengutip dari Kompas.com"Iyalah (pemberian BSU) bulan ini (April 2022)," kata Anwar saat dihubungi 

Kompas.com, Selasa (5/4/2022)Seperti diketahui Pemerintah kembali menyalurkan bantuan subsidi upah 

(BSU) untuk pegawai yang memiliki gaji kurang dari Rp 3,5 juta.Untuk mengetahui pekerja terdaftar 

sebagai penerima BLT Subsidi Gaji, bisa melalui sso.bpjsketenagakerjaan.go.idBerikut cara cek status 

kepesertaan dan saldo BPJS Ketenagakerjaan melalui laman resminya.1. Masuk ke 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Masukkan alamat email di kolom user.3. Masukkan kata sandi.4. Setelah 

masuk, pilih menu layanan.5. SelesaiApabila belum terdaftar di laman tersebut, bisa melakukan registrasi 

dengan cara :Masuk ke sso.bpjsketenagakerjaan.go.idb. Pilih menu registrasi.c. Isi formulir sesuai dengan 

data:Nomor KPJ AktifNamaTanggal lahirNomor e-KTPNama ibu kandungNomor ponsel dan email.Apabila 

berhasil, kamu akan mendapatkan PIN.PIN dikirim melalui email dan SMS dari nomor ponsel yang 

didaftarkan.Itulah cara cek status kepesertaan dan saldo BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Pemkab Bangkalan dirikan posko pengaduan THR Author Abd Aziz 

Media Antara Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.antaranews.com/berita/2842293/pemkab-bangkalan-dirikan-posko-

pengaduan-thr 

Summary Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, mendirikan posko pengaduan 

tunjangan hari raya (THR) sebagai sarana pengaduan bagi para buruh yang bekerja di 

berbagai perusahaan di wilayah itu. 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, mendirikan posko pengaduan tunjangan hari 

raya (THR) sebagai sarana pengaduan bagi para buruh yang bekerja di berbagai perusahaan di wilayah 

itu.Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemkab Bangkalan Salman Hidayat di 

Bangkalan, Senin, posko pengaduan THR yang didirikan di halaman kantor institusi itu sebagai bentuk 

implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022."Pada Pasal 78 dalam ketentuan ini 

dijelaskan bahwa ketidakpatuhan pengusaha dalam pembayaran THR dapat dikenakan sanksi 

administratif," katanya.Sanksi itu diberikan berdasarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas 

ketenagakerjaan yakni berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara 

sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.Salman meminta buruh yang tidak 

mendapatkan THR agar segera melapor ke posko pengaduan tersebut, sehingga pemkab bisa 

menindaklanjuti dengan memanggil perusahaan terlapor itu.Pembentukan posko pengaduan THR ini, 

kata dia, juga sesuai dengan aturan Menteri Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa THR wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.Sedangkan bagi perusahaan yang 

masih terdampak COVID-19 dan tidak mampu membayar THR seperti waktu yang ditentukan, diminta 

untuk melakukan dialog secara kekeluargaan dan iktikad baik dan membuat kesepakatan secara tertulis 

dengan batas waktu pembayaran THR tersebut dan diberi kelonggaran hingga H-1 Lebaran.Jumlah 

perusahaan di Kabupaten Bangkalan saat ini terdata sebanyak 430, terdiri dari perusahaan besar, sedang, 

dan kecil, dengan jenis badan usaha berupa perseroan terbatas (PT), komanditer (CV), dan 

koperasi.Selain di Bangkalan, posko pengaduan THR pada Lebaran 1443 Hijriah kali ini juga didirikan oleh 

pemkab di tiga kabupaten lain di Pulau Madura, yakni Pemkab Sampang, Pemkab Pamekasan, dan 

Pemkab Sumenep. 
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Title Pemkab Bangkalan dirikan posko pengaduan THR Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2842293/pemkab-bangkalan-dirikan-

posko-pengaduan-thr 

Summary Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, mendirikan posko pengaduan 

tunjangan hari raya (THR) sebagai sarana pengaduan bagi para buruh yang bekerja di 

berbagai perusahaan di wilayah itu. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

Pemkab Bangkalan Salman Hidayat di Bangkalan, Senin, posko pengaduan THR yang 

didirikan di halaman kantor institusi itu sebagai bentuk implementasi dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022. Jumlah perusahaan di Kabupaten Bangkalan saat ini 

terdata sebanyak 430, terdiri dari perusahaan besar, sedang, dan kecil, dengan jenis badan 

usaha berupa perseroan terbatas (PT), komanditer (CV), dan koperasi. Selain di Bangkalan, 

posko pengaduan THR pada Lebaran 1443 Hijriah kali ini juga didirikan oleh pemkab di tiga 

kabupaten lain di Pulau Madura, yakni Pemkab Sampang, Pemkab Pamekasan, dan Pemkab 

Sumenep. 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, mendirikan posko pengaduan tunjangan hari 

raya (THR) sebagai sarana pengaduan bagi para buruh yang bekerja di berbagai perusahaan di wilayah 

itu.Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemkab Bangkalan Salman Hidayat di 

Bangkalan, Senin, posko pengaduan THR yang didirikan di halaman kantor institusi itu sebagai bentuk 

implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022."Pada Pasal 78 dalam ketentuan ini 

dijelaskan bahwa ketidakpatuhan pengusaha dalam pembayaran THR dapat dikenakan sanksi 

administratif," katanya.Sanksi itu diberikan berdasarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas 

ketenagakerjaan yakni berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara 

sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.Salman meminta buruh yang tidak 

mendapatkan THR agar segera melapor ke posko pengaduan tersebut, sehingga pemkab bisa 

menindaklanjuti dengan memanggil perusahaan terlapor itu.Pembentukan posko pengaduan THR ini, 

kata dia, juga sesuai dengan aturan Menteri Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa THR wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.Sedangkan bagi perusahaan yang 
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masih terdampak COVID-19 dan tidak mampu membayar THR seperti waktu yang ditentukan, diminta 

untuk melakukan dialog secara kekeluargaan dan iktikad baik dan membuat kesepakatan secara tertulis 

dengan batas waktu pembayaran THR tersebut dan diberi kelonggaran hingga H-1 Lebaran.Jumlah 

perusahaan di Kabupaten Bangkalan saat ini terdata sebanyak 430, terdiri dari perusahaan besar, sedang, 

dan kecil, dengan jenis badan usaha berupa perseroan terbatas (PT), komanditer (CV), dan 

koperasi.Selain di Bangkalan, posko pengaduan THR pada Lebaran 1443 Hijriah kali ini juga didirikan oleh 

pemkab di tiga kabupaten lain di Pulau Madura, yakni Pemkab Sampang, Pemkab Pamekasan, dan 

Pemkab Sumenep. 
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Title Pemkab Bangkalan dirikan posko pengaduan THR Author Abd Aziz 

Media Antara Riau Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2842293/pemkab-bangkalan-dirikan-posko-

pengaduan-thr 

Summary Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, mendirikan posko pengaduan 

tunjangan hari raya (THR) sebagai sarana pengaduan bagi para buruh yang bekerja di 

berbagai perusahaan di wilayah itu. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

Pemkab Bangkalan Salman Hidayat di Bangkalan, Senin, posko pengaduan THR yang 

didirikan di halaman kantor institusi itu sebagai bentuk implementasi dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022. Jumlah perusahaan di Kabupaten Bangkalan saat ini 

terdata sebanyak 430, terdiri dari perusahaan besar, sedang, dan kecil, dengan jenis badan 

usaha berupa perseroan terbatas (PT), komanditer (CV), dan koperasi. Selain di Bangkalan, 

posko pengaduan THR pada Lebaran 1443 Hijriah kali ini juga didirikan oleh pemkab di tiga 

kabupaten lain di Pulau Madura, yakni Pemkab Sampang, Pemkab Pamekasan, dan Pemkab 

Sumenep. 

 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, mendirikan posko pengaduan tunjangan hari 

raya (THR) sebagai sarana pengaduan bagi para buruh yang bekerja di berbagai perusahaan di wilayah 

itu.Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemkab Bangkalan Salman Hidayat di 

Bangkalan, Senin, posko pengaduan THR yang didirikan di halaman kantor institusi itu sebagai bentuk 

implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022."Pada Pasal 78 dalam ketentuan ini 

dijelaskan bahwa ketidakpatuhan pengusaha dalam pembayaran THR dapat dikenakan sanksi 

administratif," katanya.Sanksi itu diberikan berdasarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas 

ketenagakerjaan yakni berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara 

sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.Salman meminta buruh yang tidak 

mendapatkan THR agar segera melapor ke posko pengaduan tersebut, sehingga pemkab bisa 

menindaklanjuti dengan memanggil perusahaan terlapor itu.Pembentukan posko pengaduan THR ini, 

kata dia, juga sesuai dengan aturan Menteri Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa THR wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.Sedangkan bagi perusahaan yang 

masih terdampak COVID-19 dan tidak mampu membayar THR seperti waktu yang ditentukan, diminta 

untuk melakukan dialog secara kekeluargaan dan iktikad baik dan membuat kesepakatan secara tertulis 

dengan batas waktu pembayaran THR tersebut dan diberi kelonggaran hingga H-1 Lebaran.Jumlah 

perusahaan di Kabupaten Bangkalan saat ini terdata sebanyak 430, terdiri dari perusahaan besar, sedang, 

dan kecil, dengan jenis badan usaha berupa perseroan terbatas (PT), komanditer (CV), dan 

koperasi.Selain di Bangkalan, posko pengaduan THR pada Lebaran 1443 Hijriah kali ini juga didirikan oleh 

pemkab di tiga kabupaten lain di Pulau Madura, yakni Pemkab Sampang, Pemkab Pamekasan, dan 

Pemkab Sumenep. 
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Title Kemnaker Apresiasi KSBSI yang Terus Perjuangkan Nasib 

Pekerja 

Author Hendra Dinades 

Media Merdeka Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-

pekerja.html 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

(KSBSI) yang selalu memperjuangkan nasib para pekerja/buruh seluruh Indonesia. Direktur 

Jenderal PHI dan JAMSOS Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan bahwa perjuangan 

yang dilakukan KSBSI untuk para pekerja/buruh dilakukan dengan cara yang elegan. "Saya 

selalu bangga dengan KSBSI. KSBSI hebat karena terus menyuarakan pekerja seluruh 

indonesia," ucap Dirjen Putri saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30 KSBSI di Gedung 

KSBSI yang berlokasi di Jatinegara, Timur, Senin (25/4). 

 

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang 

selalu memperjuangkan nasib para pekerja/buruh seluruh Indonesia. Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan bahwa perjuangan yang dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja/buruh dilakukan dengan cara yang elegan."Saya selalu bangga dengan KSBSI. KSBSI hebat karena 

terus menyuarakan pekerja seluruh indonesia," ucap Dirjen Putri saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) 

ke-30 KSBSI di Gedung KSBSI yang berlokasi di Jatinegara, Timur, Senin (25/4). "KSBSI ini elegan dan baik 

kalau menyuarakan suara teman-teman pekerja. KSBSI tidak selalu pro dengan pemerintah, tapi juga 

sering mengkritik," ucapnya.Ia berharap, di usia yang ke-30 ini, KSBSI tidak lelah untuk terus menciptakan 

dan memperbaiki hubungan industrial ketenagakerjaan yang kondusif. Menurutnya, hubungan industrial 

yang kondusif sangat penting agar dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di era Post Covid-

19 dalam mendorong dan meningkatkan iklim investasi, yang pada gilirannya akan membuka lapangan 

kerja seluas-luasnya di Indonesia. "Semoga semua agenda KSBSI tercapai dengan mudah dan mampu 

menjawab segala tantangan yang ada. Selamat ulang tahun ke-30 teman-teman pengurus KSBSI," 

pungkasnya. 
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Title Pemkab Bangkalan dirikan posko pengaduan THR Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2842293/pemkab-bangkalan-dirikan-posko-

pengaduan-thr 

Summary Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, mendirikan posko pengaduan 

tunjangan hari raya (THR) sebagai sarana pengaduan bagi para buruh yang bekerja di 

berbagai perusahaan di wilayah itu. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

Pemkab Bangkalan Salman Hidayat di Bangkalan, Senin, posko pengaduan THR yang 

didirikan di halaman kantor institusi itu sebagai bentuk implementasi dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022. Jumlah perusahaan di Kabupaten Bangkalan saat ini 

terdata sebanyak 430, terdiri dari perusahaan besar, sedang, dan kecil, dengan jenis badan 

usaha berupa perseroan terbatas (PT), komanditer (CV), dan koperasi. Selain di Bangkalan, 

posko pengaduan THR pada Lebaran 1443 Hijriah kali ini juga didirikan oleh pemkab di tiga 

kabupaten lain di Pulau Madura, yakni Pemkab Sampang, Pemkab Pamekasan, dan Pemkab 

Sumenep. 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, mendirikan posko pengaduan tunjangan hari 

raya (THR) sebagai sarana pengaduan bagi para buruh yang bekerja di berbagai perusahaan di wilayah 

itu.Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemkab Bangkalan Salman Hidayat di 

Bangkalan, Senin, posko pengaduan THR yang didirikan di halaman kantor institusi itu sebagai bentuk 

implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022."Pada Pasal 78 dalam ketentuan ini 

dijelaskan bahwa ketidakpatuhan pengusaha dalam pembayaran THR dapat dikenakan sanksi 

administratif," katanya.Sanksi itu diberikan berdasarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas 

ketenagakerjaan yakni berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara 

sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.Salman meminta buruh yang tidak 

mendapatkan THR agar segera melapor ke posko pengaduan tersebut, sehingga pemkab bisa 

menindaklanjuti dengan memanggil perusahaan terlapor itu.Pembentukan posko pengaduan THR ini, 

kata dia, juga sesuai dengan aturan Menteri Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa THR wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.Sedangkan bagi perusahaan yang 
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masih terdampak COVID-19 dan tidak mampu membayar THR seperti waktu yang ditentukan, diminta 

untuk melakukan dialog secara kekeluargaan dan iktikad baik dan membuat kesepakatan secara tertulis 

dengan batas waktu pembayaran THR tersebut dan diberi kelonggaran hingga H-1 Lebaran.Jumlah 

perusahaan di Kabupaten Bangkalan saat ini terdata sebanyak 430, terdiri dari perusahaan besar, sedang, 

dan kecil, dengan jenis badan usaha berupa perseroan terbatas (PT), komanditer (CV), dan 

koperasi.Selain di Bangkalan, posko pengaduan THR pada Lebaran 1443 Hijriah kali ini juga didirikan oleh 

pemkab di tiga kabupaten lain di Pulau Madura, yakni Pemkab Sampang, Pemkab Pamekasan, dan 

Pemkab Sumenep. 
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Title Puluhan Perusahaan di Ciamis Sudah Bayarkan THR Kepada 

Pekerja 

Author _noname 

Media Harapan Rakyat Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.harapanrakyat.com/2022/04/puluhan-perusahaan-di-ciamis-sudah-bayarkan-

thr-kepada-pekerja 

Summary Puluhan perusahaan, baik BUMN, BUMD ataupun perusahaan swasta di Ciamis, Jawa Barat, 

sudah membayarkan THR (tunjangan hari raya) kepada para karyawannya. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Ciamis H Okta Jabal Nugraha ST, membenarkan hal itu Selasa (25/4/2022). 

 

Puluhan perusahaan, baik BUMN, BUMD ataupun perusahaan swasta di Ciamis, Jawa Barat, sudah 

membayarkan THR (tunjangan hari raya) kepada para karyawannya.Kepala Dinas Tenaga Kerja Ciamis H 

Okta Jabal Nugraha ST, membenarkan hal itu Selasa (25/4/2022).Kata dia, rata-rata perusahaan sudah 

membayarkan THR kepada karyawannya tanggal 21 April 2022."Hasil monitoring ke lapangan, rata-rata 

perusahaan sudah bayar THR kepada buruh," ujar Okta di Ciamis.Sebelumnya, pihaknya melaksanakan 

sosialisasi dan imbauan kepada setiap perusahaan di Ciamis, agar segera membayar tunjangan hari raya 

sesuai dengan aturan pemerintah."Kemudian kita perkuat lagi dengan Surat Edaran Bupati soal 

pembayaran THR, yang mengacu kepada Permenaker dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat," 

katanya.Lanjut Okta, salah satu poin SE Bupati Ciamis yakni perusahaan harus membayarkan THR 10 hari 

sebelum menjelang lebaran.Untuk nilai THRnya, bagi buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan secara 

terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 kali gaji.Bagi buruh yang baru bekerja kurang dari 12 

bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan, yakni masa kerja dibagi 12, dikali 

satu bulan upah."Alhamdulillah di Ciamis, dari 51 perusahaan yang tercatat semuanya memberikan THR 

kepada para karyawannya," ungkap Okta Jabal.Hingga saat ini lanjut Okta, belum ada laporan terkait 

permasalahan THR di lapangan."Kami bersinergi dengan organisasi buruh SPSI dan Apindo, kalau ada 

permasalahan mereka yang menyampaikan ke kami," ucapnya. 
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Title Wali Kota Kembali Usulkan Raperda Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing ke DPRD Pangkalpinang 

Author _noname 

Media Bangka Post Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://bangka.tribunnews.com/2022/04/25/wali-kota-kembali-usulkan-raperda-

penggunaan-tenaga-kerja-asing-ke-dprd-pangkalpinang 

Summary Menurut Molen sapaan akrabnya, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Retribusi 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) penting untuk melakukan penyesuaian aturan 

tersebut, sehingga dapat melakukan pemantauan, termasuk terkait retribusi yang harus 

ditetapkan. Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil kembali mengajukan usulan aturan 

terkait izin tenaga kerja asing di wilayah ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perda 

Kota Pangkalpinang nomor 7 tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin 

Memperkerjakan TKA perlu disusun kembali dengan Perda yang baru sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. "Penggunaan TKA mengacu 

kepada pemerintah pusat kegunaannya, agar kita tidak tumpang tindih atas kebutuhan yang 

kita perlukan," kata Molen kepada Bangkapos.com, Senin (25/4/2022). 

 

 

 

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil kembali mengajukan usulan aturan terkait izin tenaga kerja asing 

di wilayah ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Menurut Molen sapaan akrabnya, Rancangan 

Peraturan Daerah (Raperda) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) penting untuk melakukan 

penyesuaian aturan tersebut, sehingga dapat melakukan pemantauan, termasuk terkait retribusi yang 

harus ditetapkan."Penggunaan TKA mengacu kepada pemerintah pusat kegunaannya, agar kita tidak 

tumpang tindih atas kebutuhan yang kita perlukan," kata Molen kepada Bangkapos.com, Senin 

(25/4/2022).Menurutnya, penggunaan TKA sebagai bentuk tindak lanjut diberlakukannya Undang-

Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang disesuaikan pada tanggal 2 November 2020 dan 

sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/8/HK.04/VI/2021 tentang penyesuaian 

peraturan daerah atau peraturan kepala daerah mengenai retribusi yang berasal dari pembayaran dana 

kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing 

perpanjangan.Perda Kota Pangkalpinang nomor 7 tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin 

Memperkerjakan TKA perlu disusun kembali dengan Perda yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku saat ini."Adapun substansi perubahan peraturan daerah tersebut 

yang harus disesuaikan di antaranya bentuk pembayaran, golongan retribusi daerah, objek retribusi 

daerah, dan besaran tarif retribusi," ungkap Molen.Molen mengaku, penggunaan TKA masih banyak dan 

sulit dihindarkan, dikarenakan beberapa faktor.Adanya TKA pendatang kemungkinan karena berkaitan 

dengan penanaman modal dalam rangka pembangunan nasional dan dalam penguasaan dan alih 

teknologi yang merupakan proses berlanjut dan berkesinambungan.Belum tercukupinya jumlah tenaga 

kerja yang ahli dan terampil dalam menggantikan tenaga kerja asing. Kurang cukup tersedianya tenaga 

kerja di Indonesia yang memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang tersedia.Kemudian 

pemakaian mesin-mesin yang bersifat canggih yang mengandung risiko tinggi, sehingga apabila tidak 

ditangani oleh para ahli dapat menimbulkan kerugian materi maupun non materi."Semakin luas dan 

berkembang berbagai usaha yang membutuhkan tenaga kerja warga negara asing," ucapnya.Kendati 

demikian kata Molen, banyaknya penggunaan terhadap TKA memang harus dibatasi agar tidak menjadi 

bumerang bagi tenaga kerja lokal.Hal itu menjadi upaya pemerintah menjamin kesempatan kerja bagi 

masyarakat lokal untuk menduduki tempat yang layak dalam berbagai lapangan pekerjaan.Selain itu 

untuk menjadikan tenaga kerja lokal mampu bersaing dengan TKA guna mempercepat regulasi terkait 

retribusi penggunaan tenaga kerja asing, dan sebelum Perda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

ditetapkan kembali berdasarkan ketentuan pasal 94 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.Dimana pajak daerah dan retribusi 

daerah ditetapkan dalam satu Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah dan 

untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 47 peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang 

penggunaan TKA."Pemerintah daerah sendiri wajib menyesuaikan Perda atau peraturan kepala daerah 

yang mengatur mengenai retribusi daerah, berasal dari perpanjangan izin memperkerjakan TKA sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Molen. 
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Title Jelang Lebaran, Disnakertrans Riau Terima 6 Laporan 

Pengaduan THR 

Author Ratna Sari Dewi 

Media Goriau Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.goriau.com/berita/baca/jelang-lebaran-disnakertrans-riau-terima-6-laporan-

pengaduan-thr.html 

Summary 7 Lebaran tahun 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau menerima 6 pengaduan Tunjangan Hari Raya 

(THR) di posko pangaduan. Kepala Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi mengatakan, jika 

pihaknya sudah membuka posko pengaduan THR, baik itu posko secara online yang 

terintegrasi dengan pusat maupun posko offline di semua kantor Disnaker kabupaten kota 

se-Provinsi Riau. 

 

7 Lebaran tahun 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Riau menerima 6 pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di posko 

pangaduan.Kepala Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi mengatakan, jika pihaknya sudah membuka posko 

pengaduan THR, baik itu posko secara online yang terintegrasi dengan pusat maupun posko offline di 

semua kantor Disnaker kabupaten kota se-Provinsi Riau. Termasuk pengaduan di kantor wilayah, yakni 

di Dumai dan Inhu."Kasus atau laporan pengaduan THR yang masuk saat ini, untuk pelanggaran norma 

itu ada sebanyak 5 kasus, dengan rincian 4 perusahaan dan 1 yayasan. Laporan ini melibatkan 10 orang. 

Kemudian ada 1 kasus perselisihan hak. Sehingga total ada 6 laporan yang masuk," kata Imron Rosyadi, 

Senin (25/4/2022).Karena itu, Imron meminta kepada perusahaan yang beroperasi di Riau agar 

membayarkan THR pekerja H-7 Lebaran, sehingga uang tersebut digunakan untuk kebutuhan 

pekerjaan."Kewajiban perusahaan membayar THR tujuh hari sebelum Lebaran. Itu sudah diatur dalam 

PP Nomor 36 tentang Pengupahan, di dalam PP itu ada ketentuan yang mengatur terkait THR," 

tegasnya.Termasuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), bahwa tahun 2022 ini untuk 

pembayaran THR tidak ada lagi relaksasi seperti dua tahun sebelumnya. Karena dulu dengan adanya 

Covid-19, maka setiap perusahaan diberi relaksasi."Artinya pembayaran THR boleh dicicil, dengan 

catatan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja. Tapi untuk tahun ini tidak boleh. THR harus dibayar 

sekaligus," terangnya.Untuk penyelesaian pengaduan tersebut, tambah Imron Rosyadi, pihaknya telah 

koordinasi dengan pihak perusahaan agar hak pekerja dapat segera diselesaikan."Namun untuk tindak 

lanjut secara prosedur, kita tetap menunggu surat tertulis dari pelapor. Sebab syarat untuk membuat 

surat perintah tugas pengawas berdasarkan surat tertulis tersebut," sebutnya.Ditanya soal sanksi bagi 

perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerja, Imro menegaskan sanksinya bisa dikenakan sanksi 

administratif."Jadi sesuai PP 36, perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerja sanksinya 

administratif, dan sanksi tertinggi pencabutan izin usaha. Tapi kalau kita ingatkan, dan THR langsung 

dibayar, maka masalah selesai," tukasnya. 
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Title Pemkot Pangkalpinang Kembali Ajukan Raperda Pengunaan TKA, 

Ini Penjelasan Wali Kota 

Author _noname 

Media Tribun News Belitung Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://belitung.tribunnews.com/2022/04/25/pemkot-pangkalpinang-kembali-ajukan-

raperda-pengunaan-tka-ini-penjelasan-wali-kota 

Summary Untuk itu Pemkot Pangkalpinang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) 

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) kepada pihak legislatif. - Aturan terkait izin 

tenaga kerja asing di wilayah ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali diajukan 

oleh Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil. Pengajuan raperda ini dinilai penting untuk 

melakukan penyesuaian aturan penggunaan TKA sehingga dapat melakukan pemantauan, 

termasuk terkait retribusi yang harus ditetapkan. "Penggunaan TKA mengacu kepada 

pemerintah pusat kegunaannya, agar kita tidak tumpang tindih atas kebutuhan yang kita 

perlukan," kata Maulan Aklil yang akrab disapa Molen kepada Bangkapos.com, Senin 

(25/4/2022). 

 

 

 

- Aturan terkait izin tenaga kerja asing di wilayah ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali 

diajukan oleh Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil.Untuk itu Pemkot Pangkalpinang mengajukan 

Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) kepada pihak 

legislatif.Pengajuan raperda ini dinilai penting untuk melakukan penyesuaian aturan penggunaan TKA 

sehingga dapat melakukan pemantauan, termasuk terkait retribusi yang harus ditetapkan."Penggunaan 

TKA mengacu kepada pemerintah pusat kegunaannya, agar kita tidak tumpang tindih atas kebutuhan 

yang kita perlukan," kata Maulan Aklil yang akrab disapa Molen kepada Bangkapos.com, Senin 

(25/4/2022).Menurutnya, penggunaan TKA sebagai bentuk tindak lanjut diberlakukannya Undang-

Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang disesuaikan pada tanggal 2 November 2020 dan 

sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/8/HK.04/VI/2021 tentang penyesuaian 

peraturan daerah atau peraturan kepala daerah mengenai retribusi yang berasal dari pembayaran dana 

kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing 

perpanjangan.Perda Kota Pangkalpinang nomor 7 tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin 

Memperkerjakan TKA perlu disusun kembali dengan Perda yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku saat ini."Adapun substansi perubahan peraturan daerah tersebut 

yang harus disesuaikan di antaranya bentuk pembayaran, golongan retribusi daerah, objek retribusi 

daerah, dan besaran tarif retribusi," ungkap Molen.Molen mengaku, penggunaan TKA masih banyak dan 

sulit dihindarkan, dikarenakan beberapa faktor.Adanya TKA pendatang kemungkinan karena berkaitan 

dengan penanaman modal dalam rangka pembangunan nasional dan dalam penguasaan dan alih 

teknologi yang merupakan proses berlanjut dan berkesinambungan.Belum tercukupinya jumlah tenaga 

kerja yang ahli dan terampil dalam menggantikan tenaga kerja asing. Kurang cukup tersedianya tenaga 

kerja di Indonesia yang memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang tersedia. 
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Title Perusahaan di Bandung Telat Bayar THR Buruh dan Karyawan, 

Bisa Dilaporkan dan Disanksi 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-793275199/perusahaan-di-bandung-telat-

bayar-thr-buruh-dan-karyawan-bisa-dilaporkan-dan-disanksi 

Summary Lalu, bagaimana jika perusahaan atau pabrik tidak mencairkan THR karyawan dan buruh 

tepat pada waktunya atau bahkan tidak mencairkan sama sekali? : Harga Tiket Masuk Nimo 

Highland, Baru Akan Buka Setelah Idulfitri 2022 Kepala Disnaker Kota Bandung Arief 

Syaifudin mengatakan, pihaknya membuka posko pengaduan mulai Senin, 18 April 2022. 

 

 

 

Memasuki H-7 hari raya Idul Fitri pihak perusahaan dan pabrik sudah wajib mencairkan Tunjangan Hari 

Raya ( THR) karyawan dan buruh mulai hari ini, Senin, 25 April 2022. Ketentuan pencairan THR karyawan 

dan buruh tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan 

juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya 

keagamaan bagi pekerja/ buruh di perusahaan. Dalam peraturan itu disebutkan pemberian THR 

Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/ buruh. 

Secara langsung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 itu menjadi panduan ataupun aturan 

lengkap THR karyawan atau buruh. Lalu, bagaimana jika perusahaan atau pabrik tidak mencairkan THR 

karyawan dan buruh tepat pada waktunya atau bahkan tidak mencairkan sama sekali? : Harga Tiket 

Masuk Nimo Highland, Baru Akan Buka Setelah Idulfitri 2022 Kepala Disnaker Kota Bandung Arief 

Syaifudin mengatakan, pihaknya membuka posko pengaduan mulai Senin, 18 April 2022. Bagi pekerja 

yang tidak dibayarkan THR karyawan dan buruhnya bisa mengadukan ke posko tersebut. "Ya mereka bisa, 

kalau datang silakan, kalau mau lewat aplikasi new Bima silakan. Tentunya kami ini akan menindaklanjuti 

itu. Pertama akan cek ke perusahaan itu lalu berikutnya jika terbukti, maka koordinasi UPTD Wasnaker 

Jawa Barat yang punya tanggung jawab pelanggaran adalah UPTD Wasnaker," kata Arief. Ilustrasi 

pembayaran THR. (Pixabay/R4CProject) Sementara itu, bagi perusahaan yang kedapatan tidak 

mencairkan THR karyawan dan buruh di area Jawa Barat, sesuai dengan peraturan, siap-siap untuk 

diberikan sanksi oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat. Menurut Marsana, selaku Kabid 

Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Bandung, perusahaan tidak bisa melakukan penangguhan atau 
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dispensasi pembayaran THR tahun ini. Namun perusahaan wajib membayar THR kepada karyawan. 

"Aturan sekarang tidak ada penangguhan di permen 6 tahun 2016 itu. Penangguhan itu dulu sudah tak 

berlaku jadi gak ada yang ajukan dispensasi, aturannya juga tak ada. Ya sekarang aturannya perusahaan 

wajib bayar ke pekerja minimal di atas 1 bulan paling lambat seminggu sebelum hari Lebaran," ujar dia. : 

Angkasa Pura II Ajak Pemkot Bandung Kembali Buka Penerbangan Internasional di Husein Sastranegara 

Marsana menambahkan, bagi perusahaan yang tidak membayar THR maka dikenakan denda 5 persen 

yang akan dikelola dan digunakan untuk kesejahteraan pekerja dan buruh. "Teguran mulai dari sanksi 

administratif, pembatasan kegiatan usaha, sampai penghentian sebagian atau seluruh produksi atau 

pembekuan kegiatan usaha," jelasnya. [ 
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Title Pekerja Kena PHK Bisa Dapat BLT Rp 5 Juta, Simak 

Syaratnya 

Author Kholida Qothrunnada 

Media Detik Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6050039/pekerja-kena-phk-bisa-dapat-

blt-rp-5-juta-simak-syaratnya 

Summary Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih bisa mendapat Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) maksimal sebesar Rp 5 juta. BLT tersebut masuk ke dalam program 

Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP). 

 

Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih bisa mendapat Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) maksimal sebesar Rp 5 juta. BLT tersebut masuk ke dalam program Jaminan Kehilangan Pekerja 

(JKP).Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah pernah menjelaskan bahwa JKP adalah bukti negara atau 

pemerintah hadir memberikan perlindungan kepada para pekerja ter-PHK. Ia juga menjelaskan sumber 

pendanaan JKP berasal dari pemerintah."Sumber pendanaan iuran JKP berasal dari pemerintah 

(dibayarkan pemerintah 0,22 persen dari upah per bulan) dan rekomposisi iuran (0,24 persen dari upah 

per bulan) dengan maksimal besaran upah Rp 5 juta setiap bulan," kata Ida dalam keterangan tertulis, 

ditulis Senin (25/4/2022).Kriteria Penerima BLT Program JKPAdapun kriteria penerima yang mendapat 

BLT adalah sebagai berikutWNI yang belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta, 

pekerja pada PK/BU Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program (JKK, JKM, JHT, 

dan JP) Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan. Syarat 

Mendapatkan BLT Program JKP Ada tiga syarat yang berhak menerima program JKP, antara lain Peserta 

BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami PHK, baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yang memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar 

iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK. Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yang berkeinginan bekerja kembaliLebih lanjut Ida menegaskan bahwa program JKP ini 

merupakan program yang melengkapi program jaminan sosial ketenagakerjaan Indonesia. Beberapa 

jaminan sosial lainnya yang saat ini masih berlaku di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan 

Kesehatan, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun."JKP adalah salah satu langkah strategis yang sangat 

penting sekaligus tonggak baru dalam sejarah jaminan sosial ketenagakerjaan kita," pungkas Ida.Sebagai 

informasi, JKP merupakan amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang 

kemudian diturunkan secara lebih operasional pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang 

JKP dan Permenaker Nomor 15 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan. 
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Title Tenaga Kesehatan Indonesia Jadi Incaran Banyak Negara, Peluang 

Makin Besar? 

Author _noname 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20220425/12/1526318/tenaga-kesehatan-indonesia-jadi-

incaran-banyak-negara-peluang-makin-besar 

Summary Pemerintah Indonesia menjalin sejumlah kerja sama dengan pemerintah luar negeri untuk 

mengisi kebutuhan nakes tersebut. Yang terbaru, Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) mengadakan kick-off program penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) perawat skema Government to Government (G to G) ke Jerman pada Februari tahun 

ini. Indonesia menjadi negara pertama penempatan PMI di Jerman dengan skema G to G 

setelah berlakunya Undang-undang imigrasi Jerman terbaru. "Saat ini Belanda dan Jerman 

sudah mulai merekrut perawat dari Indonesia. 

 

 

 

Pemerintah menyatakan peluang penempatan pekerja migran di sektor kesehatan, terutama perawat, 

makin terbuka lebar seiring dengan melandainya kasus Covid-19. Tak hanya itu, peluang itu makin 

didukung dengan banyaknya negara yang membutuhkan tenaga kerja perawat dari luar negeri.Jepang 

menjadi negara yang paling rutin membuka peluang kerja untuk tenaga kesehatan (nakes). Pemerintah 

Indonesia menjalin sejumlah kerja sama dengan pemerintah luar negeri untuk mengisi kebutuhan nakes 

tersebut.Selain mengisi kebutuhan tenaga kesehatan di luar negeri, penempatan tenaga kesehatan ini 

menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan penyerapan SDM kesehatan.Yang terbaru, Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengadakan kick-off program penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) perawat skema Government to Government (G to G) ke Jerman pada Februari 

tahun ini. Indonesia menjadi negara pertama penempatan PMI di Jerman dengan skema G to G setelah 

berlakunya Undang-undang imigrasi Jerman terbaru.Melalui program ini, sekitar 200 nakes akan bekerja 

di Jerman pada semester kedua tahun ini. Program G to G di Jerman ini menjadi kelanjutan dari program 

serupa ke Korea Selatan dan Jepang pada 2021."Saat ini Belanda dan Jerman sudah mulai merekrut 

perawat dari Indonesia. Kalau jepang sudah lama, beberapa negara sudah membutuhkan dan 

menginginkan tenaga kerja kita," jelas Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal 

Tenaga Kesehatan Kemenkes Sugiyanto, ketika dihubungi Bisnis baru-baru ini.Khusus untuk penempatan 
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di Belanda, ia mengatakan hal yang menarik dari program yang ditawarkan adalah para nakes bisa 

melakukan magang selama empat tahun untuk mendapatkan pengakuan di Eropa dan 

ijazah.Penempatan Nakes di Luar Negeri Profesi 2019 2020 2021Caregiver55.493 23.8475.403Nursing 

home969 323Nurse232 85Care worker309 354295Total57.003 24.6095.698"Selama empat tahun 

mereka bekerja di pelayanan kesehatan di Belanda, dapat gaji, dicatat sebagai siswa, dan mendapat gelar 

[bachelor of nursing] untuk mendapat pengakuan. Menurut saya sangat menarik tawaran itu, ini peluang 

yang sangat bagus untuk bisa didorong ke sana," jelas Sugiyanto.Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 

Kementerian Kesehatan melaporkan surplus dari jumlah perawat Indonesia mencapai sekitar 176. 000 

orang.Data Kemenkes tercatat jumlah kumulatif tenaga perawat yang sudah teregistrasi dalam Konsil 

Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) atau memiliki surat tanda registrasi (STR) mulai 2012 hingga 2021 

sekitar 1.097.000. Sementara per Februari 2022 jumlah perawat dengan STR aktif berjumlah sekitar 633. 

000 dengan rasio 2,46 per 1.000 penduduk.Sementara jumlah perawat yang bekerja di fasilitas layanan 

kesehatan khususnya rumah sakit (RS) dan puskesmas sekitar 531. 000 pada 2021 yang tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia."Bagi teman-teman perawat, ini menjadi peluang besar. Kita senang kalau ada 

perawat yang semangat mengembangkan dirinya, tidak hanya berkarir di dalam negeri, juga di luar 

negeri. Pada gilirannya, pada saat mereka pulang, mereka akan membantu meningkatkan pelayanan di 

Indonesia," ujarnya.Ilustrasi tenaga kesehatan (nakes) siap menyuntikkan vaksin dosis ketiga atau 

booster - Twitter Kemenkes RIBadan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) juga terus aktif 

untuk mencari penempatan nakes dari Indonesia. Melihat kebutuhan perawat di luar negeri hampir 

83.000 orang, hingga saat ini Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 7.000 perawat.Saat ini, 

penempatan nakes yang tercatat rutin dilakukan yaitu ke Jepang, Arab Saudi, Kuwait, Taiwan, Belanda, 

hingga Jerman. Kemenkes masih menunggu terkait penempatan ke Australia.Berdasarkan data BP2MI, 

periode Januari 2022 hingga Maret 2022 sudah ditempatkan perawat dan caregiver sebanyak 2.227 

orang di berbagai negara.Tak hanya itu, kerja sama Indonesia-Australia Comprehensive Economic 

Partnership Agreement (IA-CEPA) juga diharapkan bisa memudahkan penempatan nakes ke negara 

Kanguru tersebut."Karena persyaratan dari Australia ini lumayan tinggi, karena IELTS-nya harus tinggi. 

Negara penempatan yang dipilih memang yang persyaratannya lebih terjangkau dan kita bisa tempatkan, 

kalau syaratnya terlalu tinggi lumayan sulit juga," katanya.Kemenkes selalu memastikan jaminan di 

negara penempatan, seperti asuransi dan tempat tinggal sehingga minim masalah yang akan 

terjadi.Sementara untuk nakes lainnya seperti dokter, Indonesia tercatat pada 2021 masih kekurangan 

sekitar 100. 000 orang."Nakes lain belum kita dorong untuk dikirim ke luar karena kita juga masih 

membutuhkan. Jadi karena perawat surplus kita dorong untuk penyerapannya di luar negeri," jelas 

Sugiyanto.Sementara itu, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan minimnya 

pengaduan dari pekerja migran Indonesia (PMI) sektor tenaga kesehatan.Direktur Bina Penempatan dan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan Rendra Setiawan menyampaikan 

pengaduan terhadap nakes asal Indonesia sangat minim. Kondisi ini sangat berbeda dibandingkan 

pekerja migran di sektor lainnya."Selama ini kalau pengaduan untuk nakes belum terjadi, tidak seperti 

pekerja di jabatan lain seperti abk [anak buah kapal], pekerja kebun, pembantu rumah tangga. Pernah 

kita terima laporan itu dari Kuwait, karena bermasalah terkait sertifikat kompetensi," ujar Rendra, Kamis 

(21/4/2022). 
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Title Pemberlakuan UU Cipta Kerja, Pemkot Susun Kembali Perda 

Retribusi Perpanjangan Izin Pekerjakan Tenaga Kerja Asing 

Author _noname 

Media Klik Babel Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://klikbabel.com/2022/04/25/pemberlakuan-uu-cipta-kerja-pemkot-susun-kembali-

perda-retribusi-perpanjangan-izin-pekerjakan-tenaga-kerja-asing 

Summary Sebagai bentuk tindak lanjut diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja 

dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : M/8/HK.04/VI/2021 

tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Mengenai Retribusi 

yang berasal dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas 

Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan, maka Pemerintah Kota 

Pangkalpinang akan menyusun kembali Peraturan Daerah yang baru untuk mengganti Perda 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Asing. 

 

Sebagai bentuk tindak lanjut diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan sesuai 

dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : M/8/HK.04/VI/2021 tentang Penyesuaian 

Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Mengenai Retribusi yang berasal dari Pembayaran Dana 

Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Perpanjangan, maka Pemerintah Kota Pangkalpinang akan menyusun kembali Peraturan Daerah yang 

baru untuk mengganti Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing."Adapun substansi perubahan Peraturan Daerah tersebut yang harus disesuaikan 

diantaranya bentuk pembayaran, golongan retribusi daerah, objek retribusi daerah, dan besaran tarif 

retribusi", kata Wali Kota Maulan Aklil saat Rapat Paripurna Kedelapan belas Masa Persidangan II Tahun 

2022 DPRD Kota Pangkalpinang, di Ruang Sidang Paripurna, Senin (25/4/2022).Pada saat ini penggunaan 

tenaga kerja asing, lanjut Molen sapaan wali kota, masih banyak dan sulit dihindari disebabkan beberapa 

faktor, yakni adanya tenaga kerja asing pendatang karena berkaitan dengan penanaman modal dalam 

rangka pembangunan nasional dan dalam penguasaan dan alih teknologi yang merupakan proses 

berlanjut dan berkesinambungan."Termasuk belum tercukupinya jumlah tenaga kerja Indonesia yang ahli 

dan terampil dalam mengantikan tenaga kerja asing serta pemakaian mesin-mesin yang bersifat canggih 

yang mengandung resiko tinggi, sehingga apabila tidak ditangani oleh para ahli dapat menimbulkan 

kerugian materi maupun non materi", jelas Molen.Menurutnya, penggunaan terhadap tenaga kerja asing 

yang banyak harus dibatasi agar tidak menjadi bumerang bagi tenaga kerja Indonesia sendiri. Hal ini 

merupakan salah satu upaya pemerintah menjamin kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia untuk 

menduduki tempat yang layak dalam berbagai lapangan pekerjaan. Serta untuk menjadikan tenaga kerja 

Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. 
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Title Disnakertrans Riau Terima Enam Laporan Pengaduan THR Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/627944/disnakertrans-riau-terima-enam-laporan-

pengaduan-thr 

Summary Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Riau pada H-7 Idulfitri menerima 6 pengaduan Tunjangan Hari Raya 

(THR) di posko pangaduan. Kepala Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi mengatakan, pihaknya 

sudah membuka posko pengaduan THR, baik itu posko secara online yang terintegrasi 

dengan pusat maupun posko offline di semua kantor Disnaker kabupaten kota se-Provinsi 

Riau. Imron juga meminta kepada perusahaan yang beroperasi di Riau agar membayarkan 

THR pekerja H-7 Lebaran, sehingga uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pekerjaan. 

Termasuk pengaduan di kantor wilayah, yakni di Dumai dan Inhu. 

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Provinsi Riau pada H-7 Idulfitri menerima 6 pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di posko 

pangaduan.Kepala Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi mengatakan, pihaknya sudah membuka posko 

pengaduan THR, baik itu posko secara online yang terintegrasi dengan pusat maupun posko offline di 

semua kantor Disnaker kabupaten kota se-Provinsi Riau. Termasuk pengaduan di kantor wilayah, yakni 

di Dumai dan Inhu."Kasus atau laporan pengaduan THR yang masuk saat ini, untuk pelanggaran norma 

itu ada 5 kasus, dengan rincian 4 perusahaan dan 1 yayasan. Laporan ini melibatkan 10 orang. Kemudian 

ada 1 kasus perselisihan hak. Sehingga total ada 6 laporan yang masuk," kata Imron Rosyadi, Senin 

(25/4/2022).Imron juga meminta kepada perusahaan yang beroperasi di Riau agar membayarkan THR 

pekerja H-7 Lebaran, sehingga uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pekerjaan."Kewajiban 

perusahaan membayar THR tujuh hari sebelum Lebaran. Itu sudah diatur dalam PP Nomor 36 tentang 

Pengupahan, di dalam PP itu ada ketentuan yang mengatur terkait THR," tegasnya.Termasuk Surat 

Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), pada 2022 ini untuk pembayaran THR tidak ada lagi 

relaksasi seperti dua tahun sebelumnya. Karena dahulu dengan adanya COVID-19, maka setiap 

perusahaan diberi relaksasi."Artinya pembayaran THR boleh dicicil, dengan catatan sesuai dengan 

kesepakatan antara pekerja. Tapi untuk tahun ini tidak boleh. THR harus dibayar sekaligus," 

terangnya.Untuk penyelesaian pengaduan tersebut, tambah Imron Rosyadi, pihaknya telah koordinasi 

dengan pihak perusahaan agar hak pekerja dapat segera diselesaikan."Namun untuk tindak lanjut secara 

prosedur, kita tetap menunggu surat tertulis dari pelapor. Sebab syarat untuk membuat surat perintah 

tugas pengawas berdasarkan surat tertulis tersebut," sebutnya.Ditanya soal sanksi bagi perusahaan yang 

tidak membayarkan THR pekerja, Imron menegaskan sanksinya bisa dikenakan sanksi administratif."Jadi 

sesuai PP 36, perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerja sanksinya administratif, dan sanksi 

tertinggi pencabutan izin usaha. Tapi kalau kita ingatkan, dan THR langsung dibayar, maka masalah 

selesai," ujarnya. 
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Title H-8 Lebaran, Disnaker Riau Terima 6 Aduan THR Author _noname 

Media Cakaplah Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cakaplah.com/berita/baca/84021/2022/04/25/h8-lebaran-disnaker-riau-

terima-6-aduan-thr 

Summary H-8 Lebaran 2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau 

menerima 6 pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di posko pengaduan. Imron Rosyadi 

mengatakan, jika pihaknya sudah membuka posko pengaduan THR, baik itu posko secara 

online yang terintegrasi dengan pusat maupun posko offline di semua kantor Disnaker 

kabupaten kota se-Provinsi Riau. Sehingga total ada 6 laporan yang masuk," kata Kepala 

Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi kepada CAKAPLAH.com, Senin (25/4/2022). Karena itu, 

Imron meminta kepada perusahaan yang beroperasi di Riau agar membayarkan THR pekerja 

H-7 Lebaran, sehingga uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pekerjaan. 

 

H-8 Lebaran 2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau menerima 6 

pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di posko pengaduan.Imron Rosyadi mengatakan, jika pihaknya 

sudah membuka posko pengaduan THR, baik itu posko secara online yang terintegrasi dengan pusat 

maupun posko offline di semua kantor Disnaker kabupaten kota se-Provinsi Riau. Termasuk pengaduan 

di kantor wilayah, yakni di Dumai dan Inhu."Kasus atau laporan pengaduan THR yang masuk saat ini, 

untuk pelanggaran norma itu ada sebanyak 5 kasus, dengan rincian 4 perusahaan dan 1 yayasan. Laporan 

ini melibatkan 10 orang. Kemudian ada 1 kasus perselisihan hak. Sehingga total ada 6 laporan yang 

masuk," kata Kepala Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi kepada CAKAPLAH.com, Senin 

(25/4/2022).Karena itu, Imron meminta kepada perusahaan yang beroperasi di Riau agar membayarkan 

THR pekerja H-7 Lebaran, sehingga uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pekerjaan."Kewajiban 

perusahaan membayar THR tujuh hari sebelum Lebaran. Itu sudah diatur dalam PP Nomor 36 tentang 

Pengupahan, di dalam PP itu ada ketentuan yang mengatur terkait THR," tegasnya.Termasuk Surat 

Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), bahwa tahun 2022 ini untuk pembayaran THR tidak ada lagi 

relaksasi seperti dua tahun sebelumnya. Karena dulu dengan adanya Covid-19, maka setiap perusahaan 

diberi relaksasi."Artinya pembayaran THR boleh dicicil, dengan catatan sesuai dengan kesepakatan 

antara pekerja. Tapi untuk tahun ini tidak boleh. THR harus dibayar sekaligus," terangnya.Untuk 

penyelesaian pengaduan tersebut, tambah Imron Rosyadi, pihaknya telah koordinasi dengan pihak 

perusahaan agar hak pekerja dapat segera diselesaikan."Namun untuk tindak lanjut secara prosedur, kita 

tetap menunggu surat tertulis dari pelapor. Sebab syarat untuk membuat surat perintah tugas pengawas 

berdasarkan surat tertulis tersebut," sebutnya.Ditanya soal sanksi bagi perusahaan yang tidak 

membayarkan THR pekerja, Imro menegaskan sanksinya bisa dikenakan sanksi administratif."Jadi sesuai 

PP 36, perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerja sanksinya administratif, dan sanksi tertinggi 

pencabutan izin usaha. Tapi kalau kita ingatkan, dan THR langsung dibayar, maka masalah selesai," 

tutupnya. 
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Title Cek Daftar Penerima BSU 2022 di Sini, BLT BPJS 

Ketenagakerjaan Segera Cair! - Ayo Indonesia 

Author Husnul 

Khatimah 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013275347/cek-daftar-penerima-bsu-2022-di-

sini-blt-bpjs-ketenagakerjaan-segera-cair 

Summary AYOINDONESIA- Bantuan Subsidi Upah BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan 

segera cair, silakan cek daftar penerima melalui penjelasan pada artikel ini. Cek daftar 

penerima BSU 2022 yang akan dijelaskan adalah melalui link resmi BLT BPJS 

Ketenagakerjaan. 

 

 

 

AYOINDONESIA - Bantuan Subsidi Upah BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan segera cair, silakan 

cek daftar penerima melalui penjelasan pada artikel ini. Cek daftar penerima BSU 2022 yang akan 

dijelaskan adalah melalui link resmi BLT BPJS Ketenagakerjaan. Diketahui pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) subsidi 

gaji 2022 bagi para pekerja atau buruh dengan upah di bawah Rp 3,5 juta. Lalu bagaimana cara cek daftar 

penerima BSU subsidi gaji 2022 ini?Dikuti suara.com, Masing-masing pekerja akan mendapatkan subsidi 

gaji sebesar Rp 1 juta per orang. Untuk itu, perlu disimak cara cek daftar penerima BSU subsidi gaji 2022 

berikut ini. Kuota penerima BSU 2022 dibuka sebanyak 8,8 juta pekerja atau buruh dengan anggaran 8,8 

triliun. BSU 2022 akan diberikan setiap bulan sampai dengan 3 bulan ke depan.Seperti yang telah 

diketahui adanya wabah Covid-19 yang menyerang dunia selama 2 tahun ini memberi dampak ekonomi 

yang begitu besar. Meskipun saat ini kasus positif maupun angka kematian akibat Covid-19 cenderung 

mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun dampak yang ditimbulkan hingga kini masih terasa. 

Tak hanya itu, konflik antara Rusia dan Ukraina juga menekan laju pemulihan global juga berimbas pada 

inflasi global. Kenaikan bahan makanan pokok dan energi tentu memberikan pengaruh pada pemulihan 

ekonomj nasional. Hal tersebit juga berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan. Selain melindungi 

dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh adanya BSU ini diharapkan dapat 

meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat memulihkan ekonomi nasional. Sesuai dengan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 tahun 2021, peserta yang memenuhi syarat 

maka mereka berhak mendapatkan BSU . 
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Title Apakah THR 2022 Kena PPh 21? Ini Penjelasan dari 

Kemnaker 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094344328/apakah-thr-2022-kena-pph-21-

ini-penjelasan-dari-kemnaker 

Summary Meski Hari Lebaran 2022 tinggal menghitung hari, sebagian kalangan masih bertanya-tanya 

soal apakah THR kena PPh 21. Selain perihal apakah THR kena PPh 21, sebetulnya 

pemerintah telah memberikan sejumlah keterangan, yakni oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Untuk ketentuan THR sendiri, apabila melewati Penghasilan 

Tidak Kena Pajak maka akan dipotong PPh 21-nya. Tak perlu khawatir, penjelasan mengenai 

apakah THR kena PPh 21 ini dapat Anda simak di dalam artikel ini. 

 

 

 

Meski Hari Lebaran 2022 tinggal menghitung hari, sebagian kalangan masih bertanya-tanya soal apakah 

THR kena PPh 21.Tak perlu khawatir, penjelasan mengenai apakah THR kena PPh 21 ini dapat Anda simak 

di dalam artikel ini.Selain perihal apakah THR kena PPh 21, sebetulnya pemerintah telah memberikan 

sejumlah keterangan, yakni oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Tunjangan Hari Raya atau 

THR termasuk pendapatan pekerja atau buruh sekaligus objek pajak penghasilan (PPh 21) khusus bagi 

orang pribadi.Perlu diketahui pula bahwa pemotongan PPh 21 atas gaji, THR, dan bonus tiap pekerja tidak 

sama.Lebih lanjut, selain bergantung pada besaran objek pajak yang dikenakan (penghasilan), 

pemotongan PPh 21 turut dipengaruhi oleh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak.Untuk ketentuan THR 

sendiri, apabila melewati Penghasilan Tidak Kena Pajak maka akan dipotong PPh 21-nya.Adapun dasar 

hukum untuk ketentuan ini ada pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. 
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Title Imron: Disnakertrans Riau Terima 6 Laporan Pengaduan THR Author Posted 

Media Koranriau.co Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.koranriau.co/2022/04/imron-disnakertrans-riau-terima-6.html 

Summary KORANRIAU.co,PEKANBARU- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi 

Riau sejauh menerima 6 laporan Tunjangan Hari Raya (THR) di Posko Pengaduan Jalan 

Pepaya Kota Pekanbaru.. Informasi ini dikatakan oleh Kepala Disnakertrans Riau, Imron 

Rosyadi saat dikonfirmasi progres laporan yang diterima Posko THR tersebut. Sehingga 

totalnya ada 6 laporan yang masuk," kata Imron Rosyadi, Senin (25/4/22). Dia memaparkan, 

jika pihaknya sudah membuka posko pengaduan THR, baik itu posko secara online yang 

terintegrasi dengan pusat maupun posko offline di semua kantor Disnaker kabupaten/kota 

se-Provinsi Riau. 

 

 

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau sejauh 

menerima 6 laporan Tunjangan Hari Raya (THR) di Posko Pengaduan Jalan Pepaya Kota Pekanbaru. 

Informasi ini dikatakan oleh Kepala Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi saat dikonfirmasi progres laporan 

yang diterima Posko THR tersebut. Menurutnya, dari 6 pengaduan itu terkait berbagai 

permasalahan.Diantaranya papar Imron, pengaduan terkait pelanggaran norma sebanyak 5 kasus. 

Rinciannya, 4 perusahaan dan 1 yayasan yang melibatkan 10 orang. "Kemudian ada 1 kasus perselisihan 

hak. Sehingga totalnya ada 6 laporan yang masuk," kata Imron Rosyadi, Senin (25/4/22).Dia memaparkan, 

jika pihaknya sudah membuka posko pengaduan THR, baik itu posko secara online yang terintegrasi 

dengan pusat maupun posko offline di semua kantor Disnaker kabupaten/kota se-Provinsi Riau. 

Termasuk pengaduan di kantor wilayah, yakni di Dumai dan Inhu. Terkait penyelesaian pengaduan 

tersebut sambung Imron, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Diharapkan, hak 

pekerja dapat segera diselesaikan. "Namun untuk tindak lanjut secara prosedur, kita tetap menunggu 

surat tertulis dari pelapor. Sebab syarat untuk membuat surat perintah tugas pengawas berdasarkan 

surat tertulis tersebut,"tuturnya. Imron juga meminta kepada perusahaan yang beroperasi di Riau agar 

membayarkan THR pekerja H-7 Lebaran. Sehingga uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pekerjaan. 

"Itu sudah diatur dalam PP Nomor 36 tentang Pengupahan. Dalam PP itu ada ketentuan yang mengatur 

terkait THR,"ulasnya. Hal ini sebut Imron, juga termasuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan 
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(Menaker), bahwa tahun 2022 ini untuk pembayaran THR tidak ada lagi relaksasi seperti dua tahun 

sebelumnya. Karena dulu dengan adanya Covid-19, maka setiap perusahaan diberi relaksasi. "Artinya 

pembayaran THR boleh dicicil, dengan catatan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja. Tapi untuk 

tahun ini tidak boleh. THR harus dibayar sekaligus,"ungkapnya. Soal sanksi bagi perusahaan yang tidak 

membayarkan THR pekerja itu papar Imron, sanksinya bisa dikenakan sanksi administratif. Sedangkan 

sanksi tertinggi pencabutan izin usaha. 
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Title THR Paling Lambat Hari Ini, Bisa Diadukan Jika Bermasalah - 

Vlix.id 

Author Dwi Agus 

Media Vlix Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.vlix.id/video/news/94185-thr-paling-lambat-hari-ini-bisa-diadukan-jika-

bermasalah 

Summary VIVA- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan perusahaan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) ke para pakerja minimal 7 hari sebelum Lebaran 2022. Jika 

Lebaran jatuh pada 2 Mei 2022 maka THR harus diberikan pada 25 April 2022. 

 

 

 

VIVA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan perusahaan membayar Tunjangan 

Hari Raya (THR) ke para pakerja minimal 7 hari sebelum Lebaran 2022. Jika Lebaran jatuh pada 2 Mei 

2022 maka THR harus diberikan pada 25 April 2022. 
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Title Puluhan Perusahaan Di Ciamis Sudah Bayarkan THR Author _noname 

Media Rrinews Bandung Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://rri.co.id/bandung/jawa-barat/1436396/puluhan-perusahaan-di-ciamis-sudah-

bayarkan-thr 

Summary Puluhan perusahaan, baik BUMN, BUMD ataupun perusahaan swasta di Ciamis, Jawa Barat, 

sudah membayarkan THR (tunjangan hari raya) kepada para karyawannya. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Ciamis H Okta Jabal Nugraha ST, membenarkan hal itu Selasa (25/4/2022). 

"Hasil monitoring ke lapangan, rata-rata perusahaan sudah bayar THR kepada buruh," ujar 

Okta di Ciamis. Sebelumnya, pihaknya melaksanakan sosialisasi dan imbauan kepada setiap 

perusahaan di Ciamis, agar segera membayar tunjangan hari raya sesuai dengan aturan 

pemerintah. 

 

 

 

Puluhan perusahaan, baik BUMN, BUMD ataupun perusahaan swasta di Ciamis, Jawa Barat, sudah 

membayarkan THR (tunjangan hari raya) kepada para karyawannya.Kepala Dinas Tenaga Kerja Ciamis H 

Okta Jabal Nugraha ST, membenarkan hal itu Selasa (25/4/2022). Rata-rata perusahaan sudah 

membayarkan THR kepada karyawannya tanggal 21 April 2022."Hasil monitoring ke lapangan, rata-rata 

perusahaan sudah bayar THR kepada buruh," ujar Okta di Ciamis.Sebelumnya, pihaknya melaksanakan 

sosialisasi dan imbauan kepada setiap perusahaan di Ciamis, agar segera membayar tunjangan hari raya 

sesuai dengan aturan pemerintah."Kemudian kita perkuat lagi dengan Surat Edaran Bupati soal 

pembayaran THR, yang mengacu kepada Permenaker dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat," 

katanya.Salah satu poin SE Bupati Ciamis yakni perusahaan harus membayarkan THR 10 hari sebelum 

menjelang lebaran. Untuk nilai THRnya, bagi buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus 

menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 kali gaji.Bagi buruh yang baru bekerja kurang dari 12 bulan, 

THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan, yakni masa kerja dibagi 12, dikali satu 

bulan upah."Alhamdulillah di Ciamis, dari 51 perusahaan yang tercatat semuanya memberikan THR 

kepada para karyawannya," ungkap Okta Jabal.Hingga saat in belum ada laporan terkait permasalahan 

THR di lapangan."Kami bersinergi dengan organisasi buruh SPSI dan Apindo, kalau ada permasalahan 

mereka yang menyampaikan ke kami," ucapnya. 
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Title Terima Pengaduan Soal THR, Disnakertrans KBB Janji 

Tindaklanjuti 

Author Adi Haryanto 

Media Jabar Sindonews Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://daerah.sindonews.com/read/754115/701/terima-pengaduan-soal-thr-

disnakertrans-kbb-janji-tindaklanjuti-1650899059 

Summary A A A. BANDUNG BARAT- Posko THR Disnakertrans Kabupaten Bandung Barat (KBB) sudah 

menerima beberapa laporan terkait THR. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) KBB, Panji Hermawan, Senin (25/4/2022). 

 

 

 

Adi HaryantoSenin, 25 April 2022 - 22:43 WIBloading.A A ABANDUNG BARAT - Posko THR Disnakertrans 

Kabupaten Bandung Barat (KBB) sudah menerima beberapa laporan terkait THR. Pihak Disnakertrans 

akan segera menindaklanjuti laporan tersebut bekerjasama dengan UPT pengawasan."Sudah ada laporan 

tapi kita belum lihat detailnya soal apa. Kita akan tindaklanjuti dan monitoring langsung dengan 

mendatangi perusahaan," kataKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB, Panji 

Hermawan, Senin (25/4/2022).Meskipun belum secara detail laporan THR yang disampaikan seperti apa, 

namun Panji menyebutkan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Mengingat THR adalah hak 

setiap karyawan dan harus diberikan perusahaan tepat waktu.Diapun menegaskan, jika semua 

perusahaan di KBB wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh/pekerja, paling lambat hari 

ini, Senin (25/4/2022). Hal tersebut mengacu Permenaker 6 Tahun 2016 dan surat edaran Menteri 

Ketenagakerjaan terbaru, THR wajib dibayarkan 7 hari sebelum lebaran."Ya itu artinya hari ini wajib 

dibayarkan (THR), sesuai dengan edaran Menaker terbaru," timpalnya.Dijelaskannya, berdasarkan 

perhitungan, besaran THR sama dengan satu bulan gaji. Semua perusahaan di KBB juga dilarang 

melakukan pembayaran dengan mode dicicil, jika itu dilakukan tanpa alasan kuat masuk 

pelanggaran.Apabila ditemukan perusahaan belum membayar THR pada 7 hari sebelum Idul Fitri atau 

lebih dari 7 hari sebelum Idul Fitri, Disnakertrans mengimbau kalangan buruh melaporkan ke Posko 

pengaduan THR di kantor Disnakertrans."Kalau ada laporkan ke kami, di posko pengaduan yang ada di 

kantor Disnakertrans, kompleks Pemda KBB," tegasnya. 
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Title Pemkot Payakumbuh lakukan monitoring ke perusahaan untuk 

pastikan pembayaran THR 

Author _noname 

Media Antara Sumbar Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://sumbar.antaranews.com/berita/501953/pemkot-payakumbuh-lakukan-monitoring-

ke-perusahaan-untuk-pastikan-pembayaran-thr 

Summary Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian (Disnakerin) melakukan monitoring kepada perusahaan yang ada di daerah 

tersebut untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi tenaga kerja. "Kami 

dari Disnakerin telah membentuk tim dan juga telah turun langsung untuk melakukan 

monitoring ke perusahaan-perusahan yang ada di kota Payakumbuh," kata dia. 

 

 

 

Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

(Disnakerin) melakukan monitoring kepada perusahaan yang ada di daerah tersebut untuk memastikan 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi tenaga kerja.Kepala Disnakerin Kota Payakumbuh Yunida 

Fatwa di Payakumbuh, Senin, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan amanat undang-undang sesuai 

dengan Permenaker Nomor 06 Tahun 2016 tentang THR keagamaan dan Surat Edaran Menaker Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tentang pelaksanaan pembayaran THR keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau 

buruh di perusahaan."Kami dari Disnakerin telah membentuk tim dan juga telah turun langsung untuk 

melakukan monitoring ke perusahaan-perusahan yang ada di kota Payakumbuh," kata dia.Ia mengatakan 

bahwa selaku instansi terkait pihaknya perlu memastikan apakah semua perusahaan yang menggunakan 

tenaga kerja telah melaksanakan atau membayarkan kewajibannya yakni 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 THR keagamaan tersebut 

adalah wajib sebagai hak pekerja," ujarnyaMenurutnya, 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 sanksi yang akan di berikan oleh Dinas 

terkait."Atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh kami mengimbau kepada seluruh perusahaan yang 

agar dapat memahami serta menaati aturan tersebut dan bagi pengusaha atau pekerja kalau butuh 
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informasi lebih jelasnya silahkan datang ke Kantor Disnakerin Kota Payakumbuh," 

ujarnya.Disampaikannya bahwa dari beberapa kali kegiatan monitoring sudah hampir semua perusahaan 

yang didatangi telah membayarkan THR.Ia mengatakan tim akan terus melakukan pemantauan ke 

lapangan dan apabila ditemukan perusahaan yang tidak kooperatif dinas akan melaporkan ke bagian 

yang berwenang dalam penegakan aturan."Rencananya tim akan terus lakukan monitoring sampai batas 

waktu sesuai aturan yang tertuang dalam surat edaran menaker," kata dia. 
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Title Mudah! Inilah Cara Menghitung THR Karyawan yang Belum 

Genap 1 Tahun Bekerja 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094344556/mudah-inilah-cara-menghitung-

thr-karyawan-yang-belum-genap-1-tahun-bekerja 

Summary Bagaimana cara menghitung THR karyawan yang belum 1 tahun bekerja di sebuah 

perusahaan?. Anda bisa simak penjelasan soal cara menghitung THR karyawan yang belum 

1 tahun bekerja di dalam artikel ini. Pasalnya, cara menghitung THR karyawan yang belum 1 

tahun bekerja tergolong mudah untuk dipahami. Beberapa waktu lalu, Menteri Tenaga Kerja 

(Menaker) Ida Fauziah menegaskan bahwa THR harus diberikan minimal H-7 lebaran kepada 

para karyawan. 

 

 

 

Bagaimana cara menghitung THR karyawan yang belum 1 tahun bekerja di sebuah perusahaan?Anda bisa 

simak penjelasan soal cara menghitung THR karyawan yang belum 1 tahun bekerja di dalam artikel 

ini.Pasalnya, cara menghitung THR karyawan yang belum 1 tahun bekerja tergolong mudah untuk 

dipahami.Beberapa waktu lalu, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah menegaskan bahwa THR 

harus diberikan minimal H-7 lebaran kepada para karyawan.Diketahui, pemberian THR setara dengan 1 

bulan upah diberikan kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau 

lebih.Sementara bagi pekerja atau buruh yang bekerja kurang dari satu tahun, ada cara penghitungan 

THR tersendiri, yakni sebagai berikut.Adapun cara penghitungan THR ini sesuai dengan dasar hukum PP 

Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.(Masa kerja x 1 bulan upah): 12. 

  



 

158 

 

Title Tunjangan Hari Raya (THR) Karyawan Harus Dibayarkan Paling 

Lambat Hari Ini 

Author _noname 

Media Harian Merapi Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.harianmerapi.com/news/pr-403275799/tunjangan-hari-raya-thr-karyawan-

harus-dibayarkan-paling-lambat-hari-ini 

Summary Apresiasi diberikan Pemkab Temanggung pada perusahaan yang telah memberikan 

Tunjangan Hari Raya (THR) Hari Keagamaan pada karyawan sesuai aturan. Aturan itu di 

antaranya dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menerbitkan Surat Edaran 

(SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. "Kami berikan apresiasi pada 

perusahaan yang memberikan hak pekerja berupa THR Hari Keagamaan. Apresiasi terhadap 

pemberian THR itu disampaikan oleh Bupati Temanggung Jawa Tengah Al Khadziq. 

 

 

 

Apresiasi diberikan Pemkab Temanggung pada perusahaan yang telah memberikan Tunjangan Hari Raya 

(THR) Hari Keagamaan pada karyawan sesuai aturan.Apresiasi terhadap pemberian THR itu disampaikan 

oleh Bupati Temanggung Jawa Tengah Al Khadziq. Sebab berarti perusahaan mentaati aturan dan 

mengetahui hak dan kewajiban."Kami berikan apresiasi pada perusahaan yang memberikan hak pekerja 

berupa THR Hari Keagamaan. THR merupakan kewajiban dari perusahaan," kata Bupati Temanggung Al 

Khadziq, ditemui usai penyampaian Raperda di DPRD, Senin (25/4/2022).Al Khadziq mengatakan 

perusahaan harus mematuhi aturan yakni pemberian THR pada karyawan.Aturan itu di antaranya dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan."Di aturan itu THR tersebut harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum 

hari raya keagamaan. Berarti tanggal 25 April ini," katanya.Disampaikan petugas dari Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus memantau pencairan THR. Pemkab juga membuka posko aduan 

THR di Disnakertrans.Kepala Disnakertrans Kabupaten Temanggung, Agus Sarwono mengatakan ada 678 

badan usaha swasta atau perusahaan di Temanggung.Badan usaha itu terdiri dari Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) dengan jumlah pekerja mencapai 22.906 orang.Sedangkan untuk skala sedang dan 

sampai dengan besar terdapat 94 perusahaan dengan jumlah karyawan 18.045 orang."Tercatat ada 
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40.951 pekerja yang harus mendapat THR," kata dia.Hasil pantauan, kata dia belum ada laporan 

perusahaan yang menunda, mencicil atau tidak memberikan THR.Meski begitu pihaknya tetap terus 

mengumpulkan informasi dan melakukan pengecekan langsung di perusahaan.Ditegaskan karyawan 

harus mendapatkan hak berupa THR. Maka itu pada karyawan yang dirugikan terkait THR untuk 

melaporkan pada Disnakertrans atau datang ke posko aduan.Agus mengatakan perusahaan yang tidak 

memberikan THR pada pekerjanya akan mendapat sanksi mulai dari teguran hingga pembekuan 

operasional.Sanksi ini kata dia, diatur di Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada 

pekerjanya. * 
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Title Gubernur Kalimantan Barat ingatkan perusahaan segera bayar 

THR 

Author Rendra Oxtora 

Media Antara Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/2842845/gubernur-kalbar-ingatkan-perusahaan-

segera-bayar-thr 

Summary Gubernur Kalimantan Barat Suatrmidji mengingatkan semua perusahaan di provinsi itu 

untuk segera membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya menjelang 

Lebaran tahun ini. "Sesuai aturan pemerintah, THR itu sudah diserahkan pada H-10 Lebaran 

dan seharusnya semua perusahaan sudah membayarkan THR kepada karyawannya. Namun, 

saya mendapat informasi di lapangan, masih ada perusahaan yang belum membayar THR 

karyawannya, sehingga kita minta ini segera dibayarkan, karena itu hak nya karyawan," kata 

dia di Pontianak, Senin. Dia menjelaskan pemerintah resmi mengeluarkan ketentuan tentang 

pembayaran THR melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 yang dikeluarkan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan, tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan Tahun 

2022 bagi pekerja di perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. 

 

Gubernur Kalimantan Barat Suatrmidji mengingatkan semua perusahaan di provinsi itu untuk segera 

membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya menjelang Lebaran tahun ini."Sesuai 

aturan pemerintah, THR itu sudah diserahkan pada H-10 Lebaran dan seharusnya semua perusahaan 

sudah membayarkan THR kepada karyawannya. Namun, saya mendapat informasi di lapangan, masih 

ada perusahaan yang belum membayar THR karyawannya, sehingga kita minta ini segera dibayarkan, 

karena itu hak nya karyawan," kata dia di Pontianak, Senin.Dia menjelaskan pemerintah resmi 

mengeluarkan ketentuan tentang pembayaran THR melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 

yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan Tahun 

2022 bagi pekerja di perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia."Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha 

kepada pekerja/buruh," tuturnya.Selain itu, bagi perusahaan yang mampu diimbau untuk membayar THR 

Lebaran 2022 lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan."Untuk 

mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, kita telah 

membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan 

Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022," katanya.Untuk itu, dirinya meminta para pekerja 

yang belum mendapatkan THR segera melapor ke posko tersebut, agar bisa segera ditindaklanjuti. 
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Title VIRAL : BSU Rp 1 Juta Disalurkan kepada 8,8 Juta Pekerja Tahun Ini, 

Berikut Syarat Penerima BSU 2022 

Author Https 

Media Tugunews.com Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.tugunews.com/25912/BSU-Rp-1-Juta-Disalurkan-kepada-8-8-Juta-Pekerja-

Tahun-Ini-Berikut-Syarat-Penerima-BSU-2022 

Summary BSU tahun ini ditujukan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat penerima tertentu. - Berikut 

syarat dan cara mengecek status penerima BSU tahun 2022 secara online. Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) kembali disalurkan pemerintah kepada para pekerja terdampak pandemi pada 

2022. Mengutip dari keterangan pers Menko Perekonomian pada Selasa (5/4/2022), Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga Hartarto menyebut pihaknya 

telah menyediakan anggaran untuk penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8 triliun pada tahun ini. 

 

 

 

- Berikut syarat dan cara mengecek status penerima BSU tahun 2022 secara online. Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) kembali disalurkan pemerintah kepada para pekerja terdampak pandemi pada 2022. BSU tahun ini 

ditujukan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat penerima tertentu.Mengutip dari keterangan pers 

Menko Perekonomian pada Selasa (5/4/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko 

Ekon), Airlangga Hartarto menyebut 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.Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, dalam Instagram @kemnaker, 

menyatakan beberapa syarat 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 dinamika politik global tidak dapat dipungkiri 

telah menekan laju pemulihan ekonomi global serta berimbas pada inflasi global. Kenaikan harga-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 
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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 BSU Jika terdaftar, Anda akan mendapatkan notifikasi sebagai calon penerima 

BSU sesuai tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada 

Kementerian Ketenagakerjaan. Sedangkan 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. 
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Title BSU Rp 1 Juta Disalurkan kepada 8,8 Juta Pekerja Tahun Ini, Berikut 

Syarat Penerima BSU 2022 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/25/bsu-rp-1-juta-disalurkan-kepada-88-

juta-pekerja-tahun-ini-berikut-syarat-penerima-bsu-2022 

Summary BSU tahun ini ditujukan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat penerima tertentu. Berikut 

syarat dan cara mengecek status penerima BSU tahun 2022 secara online. Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) kembali disalurkan pemerintah kepada para pekerja terdampak pandemi pada 

2022. Mengutip dari keterangan pers Menko Perekonomian pada Selasa (5/4/2022), Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga Hartarto menyebut pihaknya 

telah menyediakan anggaran untuk penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8 triliun pada tahun ini. 

 

 

 

Berikut syarat dan cara mengecek status penerima BSU tahun 2022 secara online.Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) kembali disalurkan pemerintah kepada para pekerja terdampak pandemi pada 2022.BSU tahun ini 

ditujukan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat penerima tertentu.Mengutip dari keterangan pers 

Menko Perekonomian pada Selasa (5/4/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko 

Ekon), Airlangga Hartarto menyebut 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.Syarat Penerima BSU 2022Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, dalam 

Instagram @kemnaker, menyatakan beberapa syarat penerima BSU sementara pada tahun ini sebagai 

berikut:- Pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta;- Basis data penerima BSU juga masih 

menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Kenagakerjaan;Untuk rincian kriteria dan mekanisme 

BSU 2022 lebih lanjut, sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Alasan Pemberian BSUBSU 

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.Kenaikan harga-harga komoditas dan energi tentu memberikan tekanan bagi 

pemulihan ekonomi nasional, juga menjadi salah satu alasan pemerintah mengucurkan dana BSU untuk 
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masyarakat.Karena hal-hal tersebut sangat berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat 

ini.Cara Lihat Status Penerima BSU:- 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.Sedangkan 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. 
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Title Gubernur Kalimantan Barat ingatkan perusahaan segera bayar THR Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2842845/gubernur-kalbar-ingatkan-

perusahaan-segera-bayar-thr 

Summary Gubernur Kalimantan Barat Suatrmidji mengingatkan semua perusahaan di provinsi itu 

untuk segera membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya menjelang 

Lebaran tahun ini. "Sesuai aturan pemerintah, THR itu sudah diserahkan pada H-10 Lebaran 

dan seharusnya semua perusahaan sudah membayarkan THR kepada karyawannya. Namun, 

saya mendapat informasi di lapangan, masih ada perusahaan yang belum membayar THR 

karyawannya, sehingga kita minta ini segera dibayarkan, karena itu hak nya karyawan," kata 

dia di Pontianak, Senin. Dia menjelaskan pemerintah resmi mengeluarkan ketentuan tentang 

pembayaran THR melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 yang dikeluarkan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan, tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan Tahun 

2022 bagi pekerja di perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. 

 

Gubernur Kalimantan Barat Suatrmidji mengingatkan semua perusahaan di provinsi itu untuk segera 

membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya menjelang Lebaran tahun ini."Sesuai 

aturan pemerintah, THR itu sudah diserahkan pada H-10 Lebaran dan seharusnya semua perusahaan 

sudah membayarkan THR kepada karyawannya. Namun, saya mendapat informasi di lapangan, masih 

ada perusahaan yang belum membayar THR karyawannya, sehingga kita minta ini segera dibayarkan, 

karena itu hak nya karyawan," kata dia di Pontianak, Senin.Dia menjelaskan pemerintah resmi 

mengeluarkan ketentuan tentang pembayaran THR melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 

yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan Tahun 

2022 bagi pekerja di perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia."Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha 

kepada pekerja/buruh," tuturnya.Selain itu, bagi perusahaan yang mampu diimbau untuk membayar THR 

Lebaran 2022 lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan."Untuk 

mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, kita telah 

membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan 

Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022," katanya.Untuk itu, dirinya meminta para pekerja 

yang belum mendapatkan THR segera melapor ke posko tersebut, agar bisa segera ditindaklanjuti. 
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Title Disnaker Lakukan Monitoring THR ke Sejumlah Perusahaan Author Rajman Azhar 

Media Bengkulu Ekspres Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://bengkuluekspress.rakyatbengkulu.com/disnaker-lakukan-monitoring-thr-ke-

sejumlah-perusahaan 

Summary Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bengkulu bersama Disnaker Provinsi Bengkulu 

melakukan monitoring pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja/karyawan 

dibeberapa perusahan di Kota Bengkulu, Senin (25/4). Monitoring dilakukan berdasarkan 

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

pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2022 bagi 

pekerja/karyawan di perusahaan. 

 

 

 

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bengkulu bersama Disnaker Provinsi Bengkulu melakukan 

monitoring pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja/karyawan dibeberapa perusahan 

di Kota Bengkulu, Senin (25/4).Monitoring dilakukan berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian 

Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan tahun 2022 bagi pekerja/karyawan di perusahaan.Berdasarkan SE tersebut, H-7 sebelum 

lebaran semua pekerja wajib mendapatkan THR dan dibayarkan secara penuh. Karena pembayaran THR 

ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau karyawan sesuai 

dengan aturan yang telah berlaku."Ya, kita tadi melakukan monitoring pemberian THR di beberapa 

perusahaan, diantaranya Hotel Santika, Mitsubishi, Mercure, Indomarco, RS Tiara Sella dan lainnya. 

Alhamdulillah sudah banyak perusahaan memberikan THR bagi karyawannya sesuai dengan aturan. 

Semua perusahaan sudah kita ingatkan mengenai hal ini," ungkap Kadisnaker Kota Bengkulu Toni 

Harisman.Apabila terjadi kendala atau ada karyawan yang tak dibayarkan THR nya, yang bersangkutan 

bisa melaporkan langsung ke Disnaker. Disnaker membuka posko pengaduan THR pekerja yang tak 

dibayarkan perusahaan hingga hari lebaran."Kita buka posko pengaduan, seandainya ada karyawan yang 

belum dibayarkan THR bisa lapor ke Disnaker, karena ini sifatnya wajib. Nanti akan kita tanyakan ke 

perusahaan kenapa sampai belum membayarkannya. Kalau waktu covid sedang gencarnya waktu itu iya 

sesuai kemampuan, tetapi sekarang semua wajib dan sesuai dengan SE Kemenaker," tutup Toni. 
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Title BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan Kapan Cair? Cek Dulu Hal ini 

Sebelum Menerima Rp1 Juta dari Pemerintah 

Author _noname 

Media Suara Merdeka Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043276073/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-

kapan-cair-cek-dulu-hal-ini-sebelum-menerima-rp1-juta-dari-pemerintah 

Summary Dilansir dari laman resmi Kemnaker, berikut syarat penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 

tahun 2022.>. Pada unggahan Instagram @kemnaker juga belum ada informasi yang 

didapatkan, malahan, diantara komentar yang masuk, warganet memberondong kolom 

tersebut dengan tagar #BSU untuk mempertanyakan BSU Bpjs Ketenagakerjaan Kapan Cair?. 

Perihal pertanyaan BSU Bpjs Ketenagakerjaan kapan cair masih belum mendapatkan 

kejelasan hingga saat ini. Ada baiknya, sebelum menerima pencairan BSU 2022 dari 

pemerintah, pembaca suaramerdeka memahami persyaratan kriteria yang akan menerima 

bantuan tersebut. 

 

 

 

SUARAMERDEKA.COM - Pencairan BSU Bpjs Ketenagakerjaan masih dalam tahap finalisasi oleh 

Kemnaker.Perihal pertanyaan BSU Bpjs Ketenagakerjaan kapan cair masih belum mendapatkan kejelasan 

hingga saat ini.Pada beberapa laporan warganet, di dashboard halaman profil akun Kemnaker mereka, 

masih hanya menampilkan informasi pencairan BSU Bpjs Ketenagakerjaan tahun 2021 lalu.>Pada 

unggahan Instagram @kemnaker juga belum ada informasi yang didapatkan, malahan, diantara 

komentar yang masuk, warganet memberondong kolom tersebut dengan tagar #BSU untuk 

mempertanyakan BSU Bpjs Ketenagakerjaan Kapan Cair?Ada baiknya, sebelum menerima pencairan BSU 

2022 dari pemerintah, pembaca suaramerdeka memahami persyaratan kriteria yang akan menerima 

bantuan tersebut.Dilansir dari laman resmi Kemnaker, berikut syarat penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan tahun 2022.>1. Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki NIK yang dapat dibuktikan 
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Title H-7 Lebaran! Ribuan Aduan THR, Ada yang Terima Tak Full Author Ferry Sandi 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220425145415-4-334613/h-7-lebaran-ribuan-

aduan-thr-ada-yang-terima-tak-full 

Summary Satu pekan jelang Idul Fitri, nyatanya mulai nampak kasus pembayaran Tunjangan Hari Raya 

(THR) yang tidak sesuai aturan, misalnya dengan cara dicicil. "Ada perusahaan vendornya 

BUMN Konstruksi Waskita Karya, dia THR dicicil, bahkan gaji pegawainya saja tertunggak. 

Alasan penunggakan ini karena perusahaan sedang dalam kondisi finansial yang tidak terlalu 

baik. Pasalnya, perusahaan sedang memiliki piutang dari sebuah BUMN, Namun sayang, 

perusahaan juga tidak memberikan batas waktu kapan pembayaran THR bakal selesai atau 

terlunasi. 

 

Satu pekan jelang Idul Fitri, nyatanya mulai nampak kasus pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang 

tidak sesuai aturan, misalnya dengan cara dicicil. Kondisi ini terjadi di berbagai sektor, salah satunya di 

perusahaan bidang manufaktur pembuatan besi."Ada perusahaan vendornya BUMN Konstruksi Waskita 

Karya, dia THR dicicil, bahkan gaji pegawainya saja tertunggak. Jumlah karyawan sekitar 700 orang," kata 

Ketua Umum Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia kepada CNBC Indonesia, Senin (25/4/22).Alasan 

penunggakan ini karena perusahaan sedang dalam kondisi finansial yang tidak terlalu baik. Pasalnya, 

perusahaan sedang memiliki piutang dari sebuah BUMN, Namun sayang, perusahaan juga tidak 

memberikan batas waktu kapan pembayaran THR bakal selesai atau terlunasi."Mereka bilangnya dicicil 

aja, ngga berapa bulan selesai, atau Juli beres, ngga ada, mencicil aja. Alasannya sih mereka bilang belum 

dibayar sama Waskita Karya sekitar Rp 30 miliar," kata Mirah.Kondisi serupa di lapangan nampaknya 

memang cukup banyak. Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menerima 2.114 laporan pemberian 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."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).Padahal, Pemerintah sudah mengimbau agar pelaku usaha membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) secara penuh di tahun ini paling lambat H-7. Menaker telah menerbitkan Surat Edaran (SE) pada 6 

April lalu yang memuat ketentuan soal pembayaran THR."Paling lambat dibayarkan 7 hari sebelum hari 

raya keagamaan. Dalam surat edaran ini juga akan menjelaskan status pekerja yang berhak," kata 

Menaker Ida Fauziah dalam jumpa pers virtual Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan tentang 

Pembayaran THR tahun 2022, Jumat (8/4/2022). 
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Title BSU 2022 Kapan Cair Lagi? Simak Jadwal Pencairan serta Syarat 

Dapat BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta untuk Karyawan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094345695/bsu-2022-kapan-cair-lagi-simak-

jadwal-pencairan-serta-syarat-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-untuk-karyawan 

Summary Simak jadwal pencairan serta syarat dapat BLT subsidi gaji Rp1 juta untuk karyawan. Tak 

sedikit yang lantas mempertanyakan soal 'BSU 2022 kapan cair lagi?', terutama para 

karyawan dan pekerja yang menantikan BLT subsidi gaji ini. Menurut informasi yang beredar, 

nominal BSU 2022 yang akan diterima oleh pekerja atau karyawan masing-masing adalah 

Rp1 juta. BSU 2022 kapan cair lagi? 

 

 

 

BSU 2022 kapan cair lagi? Simak jadwal pencairan serta syarat dapat BLT subsidi gaji Rp1 juta untuk 

karyawan.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mengumumkan bahwa 

BSU 2022 akan cair lagi.Tak sedikit yang lantas mempertanyakan soal 'BSU 2022 kapan cair lagi?', 

terutama para karyawan dan pekerja yang menantikan BLT subsidi gaji ini.Di tahun 2022 ini, pemerintah 

tak hanya menyalurkan BSU, melainkan juga dua bansos tambahan lainnya.Dua bansos lainnya yang juga 

disalurkan oleh pemerintah adalah BPUM atau BLT UMKM dan BLT minyak goreng.Menurut informasi 

yang beredar, nominal BSU 2022 yang akan diterima oleh pekerja atau karyawan masing-masing adalah 

Rp1 juta.Namun, tentu tak semua pekerja bisa mendapatkan BLT subsidi gaji dari pemerintah 

ini.Pasalnya, tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran BSU hanya kepada 8,8 juta pekerja. 
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Title THR dan TPP untuk PNS di Pemkot Batu Cair, Ini Pesan Wali Kota 

Dewanti 

Author _noname 

Media Tribun News Malang Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://suryamalang.tribunnews.com/2022/04/25/thr-dan-tpp-untuk-pns-di-pemkot-batu-

cair-ini-pesan-wali-kota-dewanti 

Summary Ary berharap, Pemkot Batu bisa membuat regulasi yang pasti daripada harus membebani 

para PNS iuran. Sekadar informasi, Pemkot Batu mengeluarkan Rp 8,490 miliar per bulan 

untuk TPP. Ary Firtiaji, seorang pegawai honorer di Pemkot Batu mengaku secara regulasi ia 

tidak berhak atas THR. SURYAMALANG.COM|BATU- Pemerintah Kota Batu 

menggelontorkan Rp 43,849 miliar untuk Tunjangan Pokok Pegawai (TPP) dan Tunjangan 

Hari Raya (THR). 

 

 

 

SURYAMALANG.COM|BATU - Pemerintah Kota Batu menggelontorkan Rp 43,849 miliar untuk Tunjangan 

Pokok Pegawai (TPP) dan Tunjangan Hari Raya (THR). Rencananya, anggaran tersebut akan dicairkan 

dalan pekan ini.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu, M Chori merinci, anggaran 

TPP lebih banyak daripada THR. Anggaran TPP senilai Rp 25,471 miliar, sedangkan THR Rp 18,378 

miliar."Ada 11 OPD yang sudah melakukan pengajuan pada Jumat kemarin dan bisa cair hari ini, sisanya 

masih besok baru diajukan," katanya, Senin (25/4/2022).Sekadar informasi, Pemkot Batu mengeluarkan 

Rp 8,490 miliar per bulan untuk TPP. Sejak Januari lalu, TPP belum dibayatkan. Sehingga, pembayaran 

pada bulan ini adalah jumlah selama tiga bulan sebelumnya.Ia melanjutkan terdapat empat komponen 

dalam pemberian gaji THR bagi ASN yakni gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan 

tunjangan pangan.Sedangkan untuk komponen dalam pemberian TPP selama tiga bulan hanya 

membutuhkan kalkulasi hak TPP yang perbulannya membutuhkan sekitar Rp 8,490 miliar sehingga 

apabila dijumlah selama tiga bulan menjadi Rp 25,471 miliar.Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko 

mengupayakan agar THR dan TPP segera dicairkan. Ia juga meminta kepada dinas terkait yang belum 

mengajukan berkas adminkstrasi untuk segera menyelesaikannya.Honorer dan THL Tak Terima THRDi 

samping itu, Dewanti mengingatkan agar para ASN yang menerima TPP dan THR bisa berbagi dengan 

para honorer dan THL. Pasalnya, mereka tidak menerima tunjangan apapun jelang hari raya ini."Kami 

upayakan secepatnya, kalau bisa hari ini juga tidak masalah," ujar Dewanti.Ary Firtiaji, seorang pegawai 
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honorer di Pemkot Batu mengaku secara regulasi ia tidak berhak atas THR. Ia mendapatkan bantuan uang 

dari hasil iuran para PNS."Kalau THR tidak ada untuk saya," tegasnya.Ary mengaku, kebutuhan jelang 

Lebaran meningkat dibanding hari biasa. Ia pun tak menampik membutuhkan uang untuk keperluan 

Lebaran.Menurut Ary, kondisi seperti itu telah ia alami lebih dari lima tahun sebelumnya. Ary berharap, 

Pemkot Batu bisa membuat regulasi yang pasti daripada harus membebani para PNS iuran."Saya 

berharap ada regulasi yang pasti sehingga jelas arahnya," keluhnya.Tenaga honorer dan THL sejatinya 

adalah buruh. Mereka menerima upah dari pemberi kerja, dalam hal ini kedinasan tempat mereka 

bekerja. Mereka juga melakukan perjanjian kerjasama dengan pemberi kerja.Berdasarkan Surat Edaran 

(SE) Menteri Tenaga Kerja RI Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja atau Buruh, pembayaran THR dilakukan tujuh hari sebelum 

hari Lebaran.Dalam situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Menaker Ida Fauziah menegaskan 

pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja atau buruh merupakan upaya unfuk 

memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha 

kepada pekerja atau buruh. 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Buka Lowongan PTT 2022, Ini Link 

Pendaftaran untuk Wilayah Bangka 

Author _noname 

Media Bangka Post Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://bangka.tribunnews.com/2022/04/25/bpjs-ketenagakerjaan-buka-lowongan-ptt-

2022-ini-link-pendaftaran-untuk-wilayah-bangka 

Summary Bagi pencari kerja yang tertarik untuk mengikuti seleksi Rekrutmen PTT BPJS Kesehatan 

2022, berikut ini persyaratannya dari situs rekrutmen.bpjs-kesehatan.go.id. 1. Bersumber 

dari Instagram Kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker), rekrutmen kali ini dibuka untuk 

posisi sebagai Pegawai Tidak Tetap atau PTT. 6. Pelamar wajib mengunggah foto selfie di 

Feed Instagram bersama aplikasi Mobile JKN di Smartphone dengan menulis caption 

bertema "Bersama BPJS Kesehatan Mengabdi untuk Negeri" serta diakhiri tagar 

#MengabdiBersamaBPJSKesehatan dan wajib melakukan tag plus follow akun resmi 

@bpjskesehatan_ri;. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka 

lowongan kerja 2022 di banyak posisi. 

 

 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka lowongan kerja 2022 di banyak 

posisi.Total ada sebanyak 150 posisi yang ditawarkan di lowongan kali ini yang nantinya di tempatkan di 

berbagai kantor wilayah BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.Bersumber dari Instagram Kementerian 

ketenagakerjaan (Kemnaker), rekrutmen kali ini dibuka untuk posisi sebagai Pegawai Tidak Tetap atau 

PTT.Bagi pencari kerja yang tertarik untuk mengikuti seleksi Rekrutmen PTT BPJS Kesehatan 2022, berikut 

ini persyaratannya dari situs rekrutmen.bpjs-kesehatan.go.id.1. Warga Negara Indonesia;2. Belum 

menikah saat mendaftar;3. Pendidikan D3/D4/S1 segala jurusan; 4. IPK minimal 2,75 skala 4;5. Berusia 

maksimal 25 tahun per 31 Desember 2022;6. Pelamar wajib mengunggah foto selfie di Feed Instagram 

bersama aplikasi Mobile JKN di Smartphone dengan menulis caption bertema "Bersama BPJS Kesehatan 

Mengabdi untuk Negeri" serta diakhiri tagar #MengabdiBersamaBPJSKesehatan dan wajib melakukan tag 

plus follow akun resmi @bpjskesehatan_ri;Pelamar bisa melakukan pendaftaran secara online melalui 

tautan yang tertera di situs Rekrutmen BPJS Kesehatan.Pendaftaran dapat dilakukan pada tanggal 24 s.d. 

27 April 2022 melalui link berikutKANTOR PUSAT BPJS KESEHATANKEDEPUTIAN WILAYAH 1 : SUMATERA 

UTARA DAN ACEHKEDEPUTIAN WILAYAH 2 : RIAU, KEPULAUAN RIAU, SUMATERA BARAT DAN 
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JAMBIKEDEPUTIAN WILAYAH 3 : SUMATERA SELATAN, BANGKA BELITUNG, BENGKULUKEDEPUTIAN 

WILAYAH 4 : DKI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASIKEDEPUTIAN WILAYAH 5 : JAWA 

BARATKEDEPUTIAN WILAYAH 6 : JAWA TENGAH DAN DIYKEDEPUTIAN WILAYAH 7 : JAWA 

TIMURKEDEPUTIAN WILAYAH 8 : KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH , KALIMANTAN SELATAN, 

KALIMANTAN UTARAKEDEPUTIAN WILAYAH 9 : SULAWESI SELATAN, SULAWESI BARAT, SULAWESI 

TENGGARA, DAN MALUKUKEDEPUTIAN WILAYAH 10 : SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, 

GORONTALO, DAN MALUKU UTARAKEDEPUTIAN WILAYAH 11 : BALI, NUSA TENGGARA BARAT, DAN 

NUSA TENGGARA TIMURKEDEPUTIAN WILAYAH 12 : PAPUA DAN PAPUA BARATKEDEPUTIAN WILAYAH 

13 : BANTEN, KALIMANTAN BARAT, DAN LAMPUNGHati-hati dengan segala penipuan yang 

mengatasnamakan BPJS Kesehatan, karena seluruh proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya 

apapun.Informasi lengkap tentang lowongan kerja di BPJS Kesehatan 2022 bisa Anda lihat di 

https:rekrutmen.bpjs-kesehatan.go.id/ptt/ 
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Title Gubernur Kalimantan Barat Terima Keluhan Bayar THR, Ingatkan 

Perusahaan Bayar Sebelum Jatuh Tempo 

Author _noname 

Media Voi Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://voi.id/berita/161660/gubernur-kalbar-terima-keluhan-bayar-thr-ingatkan-

perusahaan-bayar-sebelum-jatuh-tempo 

Summary Gubernur Kalimantan Barat (Kalimantan Barat) Suatrmidji mendorong perusahaan di 

daerahnya membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya pada H-7 Lebaran 

2022 untuk swasta dan H-10 untuk pegawai negeri sipil (PNS). Dia meminta ketentuan 

pemerintah terkait pembayaran THR dilaksanakan.  

 

 

 

Gubernur Kalimantan Barat (Kalimantan Barat) Suatrmidji mendorong perusahaan di daerahnya 

membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya pada H-7 Lebaran 2022 untuk swasta dan H-

10 untuk pegawai negeri sipil (PNS). Dia meminta ketentuan pemerintah terkait pembayaran THR 

dilaksanakan."Namun, saya mendapat informasi di lapangan, masih ada perusahaan yang belum 

membayar THR karyawannya, sehingga kita minta ini segera dibayarkan, karena itu hak nya karyawan," 

katanya di Pontianak, Senin 25 April.Dia menjelaskan, pemerintah resmi mengeluarkan ketentuan 

tentang pembayaran THR melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 yang dikeluarkan oleh 

Menteri Ketenagakerjaan, tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja di 

perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia."Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, 

pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada 

pekerja/buruh," tuturnya.Selain itu, bagi perusahaan yang mampu diimbau untuk membayar THR 

Lebaran 2022 lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan."Untuk 

mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, kita telah 

membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan 

Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022," tuturnya.Untuk itu, dirinya meminta para pekerja 

yang belum mendapatkan THR segera melapor ke posko tersebut, agar bisa segera ditindaklanjuti. 
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Title Berikan Pelayanan Terbaik, Menaker Ida Apresiasi Porter Stasiun 

Kereta Api 

Author M. Isa 

Media Radar Bangsa Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.radarbangsa.com/news/38537/berikan-pelayanan-terbaik-menaker-ida-

apresiasi-porter-stasiun-kereta-api 

Summary RADARBANGSA.COM- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengapresiasi 

para porter stasiun kereta api yang telah memberikan pelayanan secara baik kepada 

penumpangnya. "Terima kasih Bapak-Bapak semua yang selama ini telah memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada para penumpang," ucap Menaker di Stasiun Pasar Senen, 

Jakarta Pusat, Minggu, 24 April 2022. Menurut Menaker Ida, kehadiran dan jasa porter 

sangat membantu penumpang. Menaker lantas mengungkapkan rasa syukurnya karena 

aktivitas para porter kembali menuju normal seiring dengan melandainya Covid-19. 

 

 Senin, 25/04/2022 17:24 WIBRADARBANGSA.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, 

mengapresiasi para porter stasiun kereta api yang telah memberikan pelayanan secara baik kepada 

penumpangnya. "Terima kasih Bapak-Bapak semua yang selama ini telah memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada para penumpang," ucap Menaker di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu, 24 April 

2022. Menurut Menaker Ida, kehadiran dan jasa porter sangat membantu penumpang. Ia juga teringat 

dulu saat sering mudik ke kampung halaman sering menggunakan jasa porter di stasiun. "Saya ini pada 

saat lebaran sering menggunakan kereta untuk pulang kampung. Tinggal di Jakarta, tapi selalu pulang 

kampung. Dan kehadiran porter ini sangat membantu saya dan keluarga yang mudik menggunakan 

kereta api," kenangnya. Menaker lantas mengungkapkan rasa syukurnya karena aktivitas para porter 

kembali menuju normal seiring dengan melandainya Covid-19. Meski demikian, ia tetap mengingatkan 

agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker. "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," ucapnya. 
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Title Cek Penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta, Kunjungi 

bsu.kemnaker.go.id untuk Info dan Pengumuman BSU 2022 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094345790/cek-penerima-blt-subsidi-gaji-

rp1-juta-kunjungi-bsukemnakergoid-untuk-info-dan-pengumuman-bsu-2022 

Summary Cek penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta, kunjungi bsu.kemnaker.go.id untuk mendapatkan 

info dan pengumuman BSU 2022 dari pemerintah. Pekerja bisa cek penerima BLT subsidi gaji 

Rp1 juta secara online agar mendapatkan info dan pengumuman terbaru soal BSU 2022. 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sendiri merupakan bagian dari bansos tambahan yang 

dicairkan oleh pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk penyaluran BSU 

2022, dua syarat yang telah dibocorkan adalah pekerja harus berpenghasilan tidak lebih dari 

Rp3,5 juta serta harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Cek penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta, kunjungi bsu.kemnaker.go.id untuk mendapatkan info dan 

pengumuman BSU 2022 dari pemerintah.Pekerja akan segera mendapatkan BSU yang kembali dicairkan 

oleh pemerintah tahun 2022 ini.Pekerja bisa cek penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta secara online agar 

mendapatkan info dan pengumuman terbaru soal BSU 2022.Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sendiri 

merupakan bagian dari bansos tambahan yang dicairkan oleh pemerintah lewat Kementerian 

Ketenagakerjaan.Selain BSU, pemerintah juga menyalurkan BLT minyak goreng dan BLT UMKM atau 

BPUM tahun ini.Sebelum cek penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta, pekerja terlebih dahulu harus 

memastikan bahwa syarat yang diminta oleh Kemenaker telah terpenuhi.Untuk penyaluran BSU 2022, 

dua syarat yang telah dibocorkan adalah pekerja harus berpenghasilan tidak lebih dari Rp3,5 juta serta 

harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.Dua syarat penerima BSU itu juga diterapkan 

pada penyaluran di tahun 2021 lalu. 
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Title Ada Perusahaan di Gresik Belum Berikan THR Author Deni Ali Setiono 

Media Berita Jatim Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/ada-perusahaan-di-gresik-belum-berikan-thr 

Summary Salah satu contohnya di Kabupaten Gresik. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik Budi 

Rahardjo menuturkan, berdasarkan laporan yang masuk tidak ada perusahaan yang 

menangguhkan pemberian THR. 

 

 

 

Surat keputusan dari Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang mengharuskan setiap perusahaan 

memberikan tunjangan hari raya, atau THR H-10 Lebaran belum semuanya dipatuhi oleh setiap 

perusahaan. Salah satu contohnya di Kabupaten Gresik.google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, 

f08c47fec0942fa0Meski dikenal sebagai ikon daerah industri. Ada satu perusahaan terpaksa tidak bisa 

memberikan THR ke karyawan karena UMK-nya dibawah aturan. Sedangkan satu perusahaan lagi, hanya 

mampu memberikan 50 persen dari besaran satu kali gaji. Sementara sisanya yang 50 persen dibayar 

setelah lebaran.Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik Budi Rahardjo menuturkan, berdasarkan 

laporan yang masuk tidak ada perusahaan yang menangguhkan pemberian THR. Jadi laporan itu dari 

pengaduan yang masuk ke posko THR."Ada satu perusahaan yakni PT AB yang beroperasi di Kedamean, 

Gresik. Perusahaan ini tidak bisa memberikan THR , dan hari ini tim kami bersama Disnaker Provinsi Jawa 

Timur turun melakukan klarifikasi ke perusahaan setempat," tuturnya, Senin (25/04/2022).Selain 

perusahan diatas lanjut dia, ada juga perusahaan PT JS yang berlokasi di Kecamatan Kebomas. 

Perusahaan tersebut juga tidak memberikan THR ke karyawannya. Hal yang sama pada anak usaha BUMN 

yang memberikan THR separuh, atau 50 persen."Kalau PT JA laporan pengaduannya baru masuk. 

Sementara yang anak usaha BUMN sudah ada kesepakatan bersama dengan karyawan," ujarnya.Mantan 

Kadis Kominfo Gresik mengatakan, dari 30 perusahaan yang masuk ke posko THR Disnaker Gresik. Dua 

puluh enam diantaranya hanya kesalahpahaman saja. Pasalnya, ada perusahaan yang memberlakukan 

sistem kerja kontrak satu bulan berakhir. Bukan THR yang berikan namun dalam bentuk 

kompensasi."Yang masuk ke posko kami sebagian besar hanya salah paham saja. Tapi sudah banyak 

perusahaan yang sudah memberikan THR sesuai aturan," paparnya.Catatan Disnaker Gresik, saat ini 

terdapat 1.811 perusahaan. Dari jumlah itu, didominasi oleh perusahaan mikro dan menengah. 

Sementara perusahaan berskala besar mencapai 155. 
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Title Buruh di Karanganyar Adukan Sejumlah Perusahaan Gegara Tak 

Bayar THR Full 

Author _noname 

Media Tribun News Solo Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://solo.tribunnews.com/2022/04/25/buruh-di-karanganyar-adukan-sejumlah-

perusahaan-gegara-tak-bayar-thr-full 

Summary Buruh di Kabupaten Karanganyar melaporkan pelanggaran perusahaan ke Dinas 

Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Karanganyar, Senin (25/4/2022). 

Koordinator Posko Pengaduan Wilayah Karanganyar, M. Aminullah Thohir mengungkap 

beberapa perusahaan yang masih mencicilkan kewajiban THR ke para buruh. "Hal tersebut 

jelas melanggar aturan serta merugikan hak-hak buruh di Karanganyar," ujar Amin. Dia 

menuturkan para buruh menuntut seluruh perusahaan di Karanganyar harus menjalankan 

pembayaran THR secara penuh dan tanpa dicicil maksimal tanggal 25 atau 26 April 2022. 

 

 

 

Buruh di Kabupaten Karanganyar melaporkan pelanggaran perusahaan ke Dinas Perdagangan, Tenaga 

Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Karanganyar, Senin (25/4/2022).Pelaporan itu terkait dengan 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).Pasalnya ada beberapa perusahaan yang mencicil THR, bahkan 

ada yang tidak membayar 100 persen.Koordinator Posko Pengaduan Wilayah Karanganyar, M. Aminullah 

Thohir mengungkap beberapa perusahaan yang masih mencicilkan kewajiban THR ke para buruh."Salah 

satu THR buruh yang dicicil yaitu di PT. Sari Warna Asli 1 yang dicicil 5x di tanggal 23 April, 31 Mei, 30 

Juni, 30 Juli dan 31 Agustus, kemudian di PT. Sinar Agung Selalu Sukses dicicl 9x setiap akhir bulan April 

sampai Desember dan di PT Delta Dunia Textile 1 dicicil 2x menurut buruh di perusahaan tersebut," ucap 

Amin kepada TribunSolo.com, Senin (25/4/2022).Selain itu, dikatakan Amin, ada satu perusahaan yang 

tidak membanyar THR sebanyak 100 persen.Dia menuturkan THR CV. Afantex dibayarkan secara penuh 

dan tanpa dicicil, namun pembayaran upah biasa malah diundur."Hal tersebut jelas melanggar aturan 

serta merugikan hak-hak buruh di Karanganyar," ujar Amin.Dia menuturkan para buruh menuntut 

seluruh perusahaan di Karanganyar harus menjalankan pembayaran THR secara penuh dan tanpa dicicil 

maksimal tanggal 25 atau 26 April 2022.Selain itu, ia meminta Disdagnakerkop UKM Karanganyar harus 

melakukan pengawasan kepada seluruh perusahaan di Karanganyar.Serta memberikan sanksi kepada 

perusahaan yang melanggar pembayaran THR."Hal tersebut sesuai yang dijelaskan dalam SE Menaker 
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Nomor M/1/HK.04/IV tahun 2022 tentang pembayaran THR," tutur Amin."Selain itu, DPRD Karanganyar 

dan Bupati Karanganyar harus mendorong Disdagnakerkop UKM Karanganyar untuk melakukan tugasnya 

dan menegakan SE tersebut," imbuhnya.Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan UKM 

Kabupaten Karanganyar, Martadi mengatakan pihak telah menerima laporan tersebut.Dia menuturkan, 

pihaknya akan menyampaikan laporan tersebut kepada Satuan Pengawas Ketenagakerjaan 

(Satwasker)."Hanya melaporkan saja, kita tidak bisa melakukan eksekusi, karena fungsinya ke 

Satwasker," kata Martadi. 
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Title Disnaker Pekanbaru Belum Terima Aduan Karyawan Terkait 

Pembayaran THR 

Author _noname 

Media Riau Online Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2022/04/25/disnaker-pekanbaru-

belum-terima-aduan-karyawan-terkait-pembayaran-thr 

Summary Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru hingga satu pekan jelang Idul Fitri 1443 H belum 

menerima laporan terkait adanya perusahaan belum bayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 

bagi karyawannya. "Sampai saat ini belum ada, nanti mungkin masih sampai H-7 untuk 

pembayaran THR," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, Senin 25 

April 2022. Menurutnya, dinas sudah membuka posko pengaduan THR di Kantor Dinas 

Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Jalan Samarinda. Pihaknya juga membuka posko pengaduan 

THR pada tahun lalu. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru hingga satu pekan jelang Idul Fitri 1443 H belum menerima laporan 

terkait adanya perusahaan belum bayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawannya."Sampai saat 

ini belum ada, nanti mungkin masih sampai H-7 untuk pembayaran THR," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, Senin 25 April 2022.Menurutnya, dinas sudah membuka posko pengaduan 

THR di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Jalan Samarinda. Pihaknya juga membuka posko 

pengaduan THR pada tahun lalu.Pekerja yang merasa belum mendapat THR bisa melaporkan 

perusahaannya ke dinas tenaga kerja. Pihaknya meminta karyawan untuk melapor, bukan untuk mencari 

kesalahan perusahaan.Jamal menyebut laporan ini sebagai awal upaya mediasi antara pekerja dengan 

perusahaan. Dinas pun tidak sembarangan menerima laporan tersebut.Mereka pun melakukan 

serangkaian tahapan untuk proses mediasi. "Kalau ada nanti segera lapor ke kantor kita, supaya bisa kita 

lakukan upaya mediasi," paparnya.Jamal mengingatkan kepada perusahaan untuk tidak mencicil ataupun 

menunda pembayaran THR bagi pekerja. Ia menyebut bahwa tahun ini berbeda dibanding tahun lalu 

yang boleh menunda atau mencicil pembayaran THR.Kebijakan pembayaran THR sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ada juga surat edaran dari Kementerian 

Ketenagakerjaan serta surat edaran Gubernur Riau bahwa THR paling lambat sudah dibayarkan pada H-

7 lebaran. 
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Title Info Lowongan Kerja Terbaru PT Pratama Adi, Simak Jadwal 

Pendaftarannya Berikut Ini, Jangan Sampai Ketinggalan - 

Semarangku 

Author Tim Semarangku 

Media Semarangku.com Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-314345817/info-lowongan-kerja-

terbaru-pt-pratama-adi-simak-jadwal-pendaftarannya-berikut-ini-jangan-sampai-

ketinggalan 

Summary SEMARANGKU- Ada lowongan PT Pratama Abadi Industri kembali membuka lowongan kerja 

dalam memenuhi kebutuhan SDM, simak bagaimana syarat dan cara daftarnya di sini. 

Kesempatan bekerja di PT Pratama Abadi Industri ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu 

karena perusahaan ini membuka kesempatan bagi lulusan SMA dan sederajat untuk menjadi 

karyawannya. Simak posisi, syarat dan cara daftar mengikuti proses rekrutmen PT Pratama 

Abadi Industri berikut ini. Tersedia Posisi yang kosong telah diumumkan oleh PT Pratama 

Abadi Industri. 

 

 

 

SEMARANGKU- Ada lowongan PT Pratama Abadi Industri kembali membuka lowongan kerja dalam 

memenuhi kebutuhan SDM, simak bagaimana syarat dan cara daftarnya di sini.Tersedia Posisi yang 

kosong telah diumumkan oleh PT Pratama Abadi Industri.Formasi tersebut Anda harus memahami syarat 

dan cara daftar yang benar agar tidak hilang kesempatan rekrutmen ini.Berikut ini syarat dan cara daftar 

yang tidak boleh Anda lewatkan agar dapat menempati posisi kosong.Kesempatan bekerja di PT Pratama 

Abadi Industri ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu karena perusahaan ini membuka kesempatan 

bagi lulusan SMA dan sederajat untuk menjadi karyawannya.Melalui Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau lowongan kerja formasi yang tersedia di PT Pratama Abadi Industri."PT 

Pratama Abadi Industri membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia, " tulis 

Kemnaker pada Instagram resminya.Perlu Anda ketahui bahwa pendaftaran terakhir akan ditutup pada 

30 April 2022.Simak posisi, syarat dan cara daftar mengikuti proses rekrutmen PT Pratama Abadi Industri 

berikut ini.Operator ProduksiKualifikasi:- Laki-laki/perempuan, usia maksimal 35 tahun- Pendidikan 

minimal SMA/Sederajat- Memahami standar dan teknis kerja (SOP/PFC/Prosedur)- Mampu bekerja sama 

dengan tim- Mengutamakan kualitas pada proses kerja.Deskripsi Pekerjaan- Menjalankan aktivitas 
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pekerjaan sesuai PFC, SOP- Mengoperasikan mesin (jahit, cutting, laminating) sesuai dengan area kerja- 

Menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.Cara 

MendaftarSegera kunjungi website karirhub.kemnaker.go.id.Itulah posisi yang kosong berikut syarat dan 

cara daftar untuk dapat bekerja di PT Pratama Abadi Industri yang terbuka bagi lulusan SMA dan 

sederajat.*** 
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Title PT Anindya Wiraputra Konsult Cabang Kendari Bayar THR Karyawan 

Tetap dan Harian 

Author _noname 

Media Detik Sultra Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://detiksultra.com/kendari/pt-anindya-wiraputra-konsult-cabang-kendari-bayar-thr-

karyawan-tetap-dan-harian 

Summary PT Anindya Wiraputra Konsult Cabang Kendari, menunaikan kewajibannya membayar 

tunjangan hari raya (THR) karyawan. 

 

 

 

PT Anindya Wiraputra Konsult Cabang Kendari, menunaikan kewajibannya membayar tunjangan hari 

raya (THR) karyawan.Kepala PT Anindya Wiraputra Konsult Cabang Kendari, Soesanto Eko Wardojo 

mengatakan kewajiban perusahaan membayar THR sudah dilakukan.Pihaknya mematuhi apa yang 

menjadi ketentuan pemerintah, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 

6 Tahun 2016.Bahkan PT Anidnya Wiraputra Cabang Kendari ini, membayar hak karyawan sebelum tujuh 

hari lebaran Idulfitri 1443 H tahun 2022. Padahal anjuran pemerintah seminggu sebelum lebaran."Sudah 

kami bayarkan THR nya, Kamis 21 April kamarin," kata dia, Senin (25/4/2022).Bahkan lanjut dia, pihaknya 

bukan hanya membayarkan THR untuk para karyawan dengan status karyawan tetap. Tetapi karyawan 

harian pun juga mendapat THR.Padahal di tahun sebelumnya (Lebaran Idulfitri 1442 tahun 2021), 

Soesanto Eko Wardojo menerangkan, jika karyawan harian tidak mendapat sama sekali THR.Namun 

berkat kerja kerasnya, setelah mendapat amanah untuk menjadi kepala cabang, alhasil karyawan non 

tetap alias harian bisa mendapat THR tahun ini."Alhamdulillah apa yang kami perjuangankan artinya 

berhasil. Jika tahun lalu pertama kali saya masuk ya harian belum mendapat THR nih dan tahun ini 

terutama driver harian sudah mendapat THR," jelasnya.Selain itu, dia juga terus memperjuangkan 

kenaikan gaji para karyawan di PT Anidnya Wiraputra Konsult Cabang Kendari. Meski tidak signifikan, tapi 

minimal setiap tahun ada kenaikan."Jadi sesuai performance setiap karyawan, ada yang masuk 5 persen, 

3 persen dan 2 persen. Jadi beda-beda tergantung kinerja ya," ungkap dia.Ditambahkannya, selama 

kurang lebih setahun dipercayakan memimpin perusahaan yang bergerak dibidang jasa independent 

surveyor serta laboratorium batu bara itu, sudah 80 persen programnya berjalan."Sekarang kita 

kencangin monitoringnya apa yang kita sudah kerjakan mulai dari 2021 hingga April 2022 ini," tandasnya. 
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Title BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja bagi Lulusan D3-S1, Kuota 

150 Orang 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.com/edu/read/2022/04/25/182905371/bpjs-kesehatan-buka-

lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-s1-kuota-150-orang 

Summary Lowongan kerja BPJS Kesehatan ini membutuhkan sebanyak 150 posisi untuk ditempatkan 

di berbagai kantor wilayah BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Lowongan kerja BPJS 

Kesehatan ini membutuhkan sebanyak 150 posisi untuk ditempatkan di berbagai kantor 

wilayah BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Lowongan kerja dari Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Lowongan kerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan. 

 

 

 

Bagi para pencari kerja, berikut ini ada info lowongan kerja menarik. Lowongan kerja dari Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.Ada banyak posisi yang dibutuhkan BPJS Kesehatan di 

2022 ini. Melansir akun Instagram Kemnaker, Senin (25/4/2022), rekrutmen BPJS Kesehatan sebagai 

Pegawai Tidak Tetap atau PTT.Lowongan kerja BPJS Kesehatan ini membutuhkan sebanyak 150 posisi 

untuk ditempatkan di berbagai kantor wilayah BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.Jika kamu tertarik 

dengan lowongan kerja ini, maka berikut persyaratan yang dirangkum dari laman rekrutmen.bpjs-

kesehatan.go.id.Rekrutmen PTT BPJS KesehatanSyarat dan ketentuan:1. Warga Negara Indonesia2. 

Belum menikah saat mendaftar3. Pendidikan D3/D4/S1 segala jurusan4. IPK minimal 2,75 skala 45. Usia 

maksimal 25 tahun per 31 Desember 2022Bagi para pencari kerja, berikut ini ada info lowongan kerja 

menarik. Lowongan kerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.Ada banyak posisi 

yang dibutuhkan BPJS Kesehatan di 2022 ini. Melansir akun Instagram Kemnaker, Senin (25/4/2022), 

rekrutmen BPJS Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap atau PTT.Lowongan kerja BPJS Kesehatan ini 

membutuhkan sebanyak 150 posisi untuk ditempatkan di berbagai kantor wilayah BPJS Kesehatan di 

seluruh Indonesia.Jika kamu tertarik dengan lowongan kerja ini, maka berikut persyaratan yang 

dirangkum dari laman rekrutmen.bpjs-kesehatan.go.id.Rekrutmen PTT BPJS KesehatanSyarat dan 

ketentuan:1. Warga Negara Indonesia2. Belum menikah saat mendaftar3. Pendidikan D3/D4/S1 segala 

jurusan4. IPK minimal 2,75 skala 45. Usia maksimal 25 tahun per 31 Desember 20226. Pelamar wajib 
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mengunggah foto selfie di Feed Instagram bersama aplikasi Mobile JKN di Smartphone dengan menulis 

caption bertema "Bersama BPJS Kesehatan Mengabdi untuk Negeri" serta diakhiri tagar 

#MengabdiBersamaBPJSKesehatan dan wajib melakukan tag plus follow akun resmi 

@bpjskesehatan_riCatatan:1. Segala proses dalam rekrutmen ini tidak dipungut biaya/gratis. Berhati-

hatilah terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan yang meminta sejumlah 

biaya termasuk seperti biaya tiket dan akomodasi ke lokasi seleksi.2. BPJS Kesehatan memiliki hak penuh 

dalam memutuskan dan menyeleksi kandidat terbaik sesuai kebutuhan pada setiap tahapan dan 

keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat; dan3. Untuk menghindari penyalahgunaan informasi 

oleh pihak - pihak yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan, pelamar yang memenuhi persyaratan 

pendaftaran serta kualifikasi akan dihubungi melalui email dengan domain @bpjs-

kesehatan.go.idPendaftaran:Untuk pendaftaran dilakukan pada 24-27 April 2022.Cara daftar:Sedangkan 

cara daftarnya dilakukan secara online melalui tautan yang tertera di laman Rekrutmen BPJS Kesehatan. 

Kamu bisa memilih salah satu tautan dengan wilayah yang ingin dilamar dari link https://rekrutmen.bpjs-

kesehatan.go.id/ptt/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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Title Manpower minister distributes staple food packages to UINSA's 

workers 

Author _noname 

Media Voinews.id Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://voinews.id/index.php/component/k2/item/19913-manpower-minister-distributes-

staple-food-packages-to-uinsa-s-workers 

Summary 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.  

 

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."This is part of our efforts to establish 

relationship with the ladies and gentlemen who work at UIN Sunan Ampel, and this will hopefully be 

useful for all of us," said Ida Fauziyah.Meanwhile, one of the beneficiaries, Titin (36), said she was grateful 

for the Ramadan food assistance from the minister. The assistance was very beneficial for herself and 

hoped that the assistance could also be useful for other beneficiaries, especially the people living near 

UIN Sunan Ampel."Hopefully, this program can continue," said Titin. 
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Title Paparkan 33 Item Prioritas, Anggota DPRD Kotabaru: Kami Tidak 

Berkeinginan Penyerapan Anggaran Terlambat 

Author _noname 

Media Koranbanjar.net Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://koranbanjar.net/paparkan-33-item-prioritas-anggota-dprd-kotabaru-kami-tidak-

berkeinginan-penyerapan-anggaran-terlambat 

Summary 33 Item menjadi prioritas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan kedepan di 

Kotabaru, hal itu dipaparkan oleh Wakil Ketua II DPRD Kotabaru Muhammad Arif. Berita 

Terkait Menjadi Sekolah Penggerak, Anggota DPRD Kotabaru Bangga Dengan SDN 3 

Dirgahayu Kebijakan Kemnaker Tentang JHT, Anggota DPRD Kotabaru Sebut Kebijakan 

Menyengsarakan Buruh Pemekaran Tanah Kambatang Lima, Tim dan DPRD Kotabaru 

Sambangi Balitbangda Kalimantan Selatan Bertujuan Lembur Bekerja, Sekretariat DPRD 

Kotabaru Dihebohkan Asap Tebal.. Dari 33 item yang dimaksudnya itu, di antaranya yaitu 

bangunan perkantoran baru dan rumah sakit, selain dua bangunan yang kondisinya 

terbengkalai. Terlebih menurutnya, rekommendasi DPRD Kabupaten Kotabaru terkait 

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kotabaru tahun 2021. 

 

 

 

33 Item menjadi prioritas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan kedepan di Kotabaru, 

hal itu dipaparkan oleh Wakil Ketua II DPRD Kotabaru Muhammad Arif.Dari 33 item yang dimaksudnya 

itu, di antaranya yaitu bangunan perkantoran baru dan rumah sakit, selain dua bangunan yang kondisinya 

terbengkalai."Masih ada skala prioritas yang lain adalah, perbaikan infrastruktur jalan dalam kota yakni, 

jalan Sukmaraga, Fatmaraga, ruas jalan Berangas, dan jalan Mufakat Mandin,"ujar Arif, usai Rapat 

Paripurna, Senin (25/4/2022).Tidak hanya itu, sambung Arif, yang menjadi perhatian pemerintah daerah, 

Perbaikan proses lelang kegiatan yang selama ini menurut pendapat komisi di DPRD terkesan carut-

marut.Terlebih menurutnya, rekommendasi DPRD Kabupaten Kotabaru terkait Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kotabaru tahun 2021."33 item ini rekomendasi yang disampaikan 

DPRD hasil dari masukan dan pendapat semua komisi,"ujarnyaSementara itu, ditanya terkait proses 

lelang kegiatan oleh pihak eksekutif yang dinilai carut-marut, karena pelaksanaannya yang selalu 

terlambat. Arif mengatakan, proses lelang dilaksanakan di bulan April, dan semestinya diawal April."Kami 

tidak berkeinginan penyerapan-penyerapan anggaran terlambat. Apalagi yang menyangkut khalayak 



 

188 

 

banyak. Dengan cepat dilaksanakan kegiatan, maka akan cepat pula manfaatnya dinikmati 

masyarakat,"tegasnya.Ia tidak berharap ada kegiatan-kegiatan sudah masuk dalam Perda, dan disepakati 

bersama tidak dilaksanakan.Sementara itu, Sekretaris Daerah Kotabaru, Said Akhmad mengatakan, apa 

yang disampaikan dalam rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti. Dan kepada intansi-instansi terkait bisa 

mempersiapkan proses dan menjadikan prioritas item-item tersebut.(cah/slv)Berita Terkait Menjadi 

Sekolah Penggerak, Anggota DPRD Kotabaru Bangga Dengan SDN 3 Dirgahayu Kebijakan Kemnaker 

Tentang JHT, Anggota DPRD Kotabaru Sebut Kebijakan Menyengsarakan Buruh Pemekaran Tanah 

Kambatang Lima, Tim dan DPRD Kotabaru Sambangi Balitbangda Kalimantan Selatan Bertujuan Lembur 

Bekerja, Sekretariat DPRD Kotabaru Dihebohkan Asap Tebal. 
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Title Sutarmidji: Kami Minta Ini Segera Dibayarkan, Itu 

Hak Karyawan 

Author Webservices Jpnn.Com 

Media Obligasi.id Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://obligasi.id/external/158259 

Summary jpnn.com, PONTIANAK- Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengaku mendapat 

informasi masih ada perusahaan di Kalimantan Barat yang belum membayar tunjangan hari 

raya (THR) kepada karyawan menjelang Lebaran 2022. Kami minta ini segera dibayarkan, 

karena itu haknya karyawan," kata Sutarmidji di Pontianak, Senin (25/4). 

 

 

 

jpnn.com, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengaku mendapat informasi masih ada 

perusahaan di Kalimantan Barat yang belum membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan 

menjelang Lebaran 2022.Oleh karena itu, dia mengingatkan semua perusahaan di Provinsi Kalimantan 

Barat segera membayarkan THR kepada karyawan. Menurut dia, sesuai aturan pemerintah, THR itu 

seharushya sudah diserahkan pada H-10 Lebaran. Hamdalah, Ribuan Pegawai Honorer di Daerah ini 

Menerima THR, Provinsi Lain?Oleh karena itu, kata dia, seharusnya semua perusahaan sudah 

membayarkan THR kepada karyawannya. "Namun, saya mendapat informasi di lapangan masih ada 

perusahaan yang belum membayar THR karyawannya. Kami minta ini segera dibayarkan, karena itu 

haknya karyawan," kata Sutarmidji di Pontianak, Senin (25/4). Dia menjelaskan pemerintah resmi 

mengeluarkan ketentuan tentang pembayaran THR melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 

yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan, tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan Tahun 

2022 bagi pekerja di perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. DPR 

Mencium Gelagat Pemda Menghindari Pembayaran THR PPPK 2021"Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR 

keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh," 

tuturnya. Selain itu, bagi perusahaan yang mampu diimbau untuk membayar THR Lebaran 2022 lebih 

awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan.Sutarmidji meminta perusahaan 

segera membayar THR karena THR itu merupakan hak karyawan. 
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Title Ketahui Sebelum Berharap, Ini Daftar 7 Rekening Pekerja yang Tak 

Bisa Terima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346113/ketahui-sebelum-berharap-ini-

daftar-7-rekening-pekerja-yang-tak-bisa-terima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022 

Summary Pemerintah melalui Kemnaker dikabarkan bakal kembali menyalurkan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 senilai Rp1 juta bagi pekerja yang memenuhi syarat. Pekerja yang 

memenuhi syarat dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, nantinya bakal dapat Bantuan 

Langsung Tunai atau BLT senilai Rp1 juta per penerima. Bilamana sudah menjadi penerima 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, maka BLT senilai Rp1 juta akan ditransfer ke rekening Bank 

Himbara masing-masing. Meski begitu, ada tujuh daftar jenis rekening bank yang memiliki 

tanda bermasalah dan tak dapat terima uang BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 lantaran 

beberapa hal. 

 

 

 

Pemerintah melalui Kemnaker dikabarkan bakal kembali menyalurkan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

senilai Rp1 juta bagi pekerja yang memenuhi syarat.Pekerja yang memenuhi syarat dapat BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022, nantinya bakal dapat Bantuan Langsung Tunai atau BLT senilai Rp1 juta per 

penerima.Bilamana sudah menjadi penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, maka BLT senilai Rp1 juta 

akan ditransfer ke rekening Bank Himbara masing-masing.Meski begitu, ada tujuh daftar jenis rekening 

bank yang memiliki tanda bermasalah dan tak dapat terima uang BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

lantaran beberapa hal.Adapun tujuh daftar rekening bank yang memiliki tanda bermasalah dan dapat 

membuat gagal transfer BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, yakni sebagai berikut.1. Tidak terdaftar2. Sudah 

ditutup3. Tidak valid4. Terduplikasi 
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Title Cara Cek Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id yang Jadi Syarat Penerima BSU 2022 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346239/cara-cek-kepesertaan-bpjs-

ketenagakerjaan-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-yang-jadi-syarat-penerima-bsu-2022 

Summary Program BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 merupakan lanjutan dari program yang 

diluncurkan September 2021. BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 diberikan kepada kelompok 

tertentu untuk membantu para pekerja di masa pandemi Covid-19. Untuk itu Anda harus 

memastikan telah menenuhi syarat penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 seperti 

berikut:. BSU atau Bantuan Subsidi Upah adalah bantuan pemerintah yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

 

 

 

BSU atau Bantuan Subsidi Upah adalah bantuan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker).Program BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 merupakan lanjutan dari program 

yang diluncurkan September 2021.BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 diberikan kepada kelompok tertentu 

untuk membantu para pekerja di masa pandemi Covid-19.Program BSU telah diatur dalam UU Nomor 2 

Tahun 2020, Peraturan Pemeritah Nomor 43 Tahun 2020, Permenaker Nomor 14 Tahun 2021, dan 

Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.Sebagai informasi, BSu BPJS Ketenagakerjaan akan diberikan kepada 

8,8 juta pekerja atau buruh dengan anggaran 8,8 triliun.Pemerintah akan memberikan Rp1 juta kepada 

setiap pekerja atau buruh yang telah memenuhi syarat.Untuk itu Anda harus memastikan telah 

menenuhi syarat penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 seperti berikut: 
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Title Sutarmidji ingatkan perusahaan segera bayar THR Author _noname 

Media Antara Kalbar Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://kalbar.antaranews.com/berita/511349/sutarmidji-ingatkan-perusahaan-segera-

bayar-thr 

Summary Gubernur Kalimantan Barat Suatrmidji mengingatkan semua perusahaan di provinsi itu 

untuk segera membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya menjelang 

Lebaran tahun ini. Namun, saya mendapat informasi di lapangan, masih ada perusahaan 

yang belum membayar THR karyawannya, sehingga kita minta ini segera dibayarkan, karena 

itu hak nya karyawan," kata dia di Pontianak, Senin.  

 

Gubernur Kalimantan Barat Suatrmidji mengingatkan semua perusahaan di provinsi itu untuk segera 

membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya menjelang Lebaran tahun ini."Sesuai 

aturan pemerintah, THR itu sudah diserahkan pada H-10 Lebaran dan seharusnya semua perusahaan 

sudah membayarkan THR kepada karyawannya. Namun, saya mendapat informasi di lapangan, masih 

ada perusahaan yang belum membayar THR karyawannya, sehingga kita minta ini segera dibayarkan, 

karena itu hak nya karyawan," kata dia di Pontianak, Senin.Dia menjelaskan pemerintah resmi 

mengeluarkan ketentuan tentang pembayaran THR melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 

yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan Tahun 

2022 bagi pekerja di perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia."Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha 

kepada pekerja/buruh," tuturnya.Selain itu, bagi perusahaan yang mampu diimbau untuk membayar THR 

Lebaran 2022 lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan."Untuk 

mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, kita telah 

membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan 

Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022," katanya.Untuk itu, dirinya meminta para pekerja 

yang belum mendapatkan THR segera melapor ke posko tersebut, agar bisa segera ditindaklanjuti. 
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Title HUT Ke-30, Kemnaker: KSBSI Hebat Karena Terus Suarakan 

Aspirasi Pekerja 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/04/25/190840/hut-ke-30-kemnaker-ksbsi-hebat-

karena-terus-suarakan-aspirasi-pekerja 

Summary Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) 

ke-30. Di usianya yang ke-30 ini, KSBSI tidak lelah untuk terus menciptakan dan memperbaiki 

hubungan industrial ketenagakerjaan yang kondusif. "Semoga semua agenda KSBSI tercapai 

dengan mudah dan mampu menjawab segala tantangan yang ada. Selamat ulang tahun ke-

30 teman-teman pengurus KSBSI," kata Indah saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-

30 KSBSI pada Senin (25/4/2022) di Gedung KSBSI yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur. 

 

 

 

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30. Di 

usianya yang ke-30 ini, KSBSI tidak lelah untuk terus menciptakan dan memperbaiki hubungan industrial 

ketenagakerjaan yang kondusif.Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS Kemnaker, Indah Anggoro Putri 

mengatakan, hubungan industrial yang kondusif sangat penting agar dapat menjaga momentum 

pertumbuhan ekonomi di era Post Covid-19 dalam mendorong dan meningkatkan iklim investasi, yang 

pada gilirannya akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia."Semoga semua agenda KSBSI 

tercapai dengan mudah dan mampu menjawab segala tantangan yang ada. Selamat ulang tahun ke-30 

teman-teman pengurus KSBSI," kata Indah saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30 KSBSI pada 

Senin (25/4/2022) di Gedung KSBSI yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur.Pada kesempatan 

tersebut, dia juga menyampaikan apresiasi Kemnaker terhadap KSBSI yang selalu memperjuangkan nasib 

para pekerja/buruh seluruh Indonesia. Menurutnya, perjuangan yang dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja/buruh dilakukan dengan cara yang elegan."Saya selalu bangga dengan KSBSI. KSBSI hebat karena 

terus menyuarakan pekerja seluruh Indonesia," ucapnya.Dia menambahkan, KSBSI elegan dan baik kalau 

menyuarakan suara teman-teman pekerja. KSBSI tidak selalu pro dengan pemerintah, tapi juga sering 

mengkritik.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS 
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Title Link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk Cek Penerima BSU 2022, 

Login Sekarang untuk Dapat BLT Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346335/link-

bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerima-bsu-2022-login-sekarang-untuk-dapat-

blt-rp1-juta 

Summary Link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek penerima BSU 2022, login sekarang untuk 

dapat BLT subsidi gaji Rp1 juta bagi pekerja. Pekerja bisa login ke link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek penerima BSU 2022. BLT subsidi gaji atau dikenal 

dengan BSU kembali dicairkan oleh pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker). Berikut ini ciri-ciri pekerja yang akan mendapatkan BLT subsidi gaji sebesar Rp1 

juta dari Kemenaker, berdasarkan penyaluran tahun sebelumnya. 

 

Link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek penerima BSU 2022, login sekarang untuk dapat BLT 

subsidi gaji Rp1 juta bagi pekerja.BLT subsidi gaji atau dikenal dengan BSU kembali dicairkan oleh 

pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).Pekerja bisa login ke link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek penerima BSU 2022.Kabarnya, BSU 2022 akan disalurkan oleh 

pemerintah pada bulan April ini kepada 8,8 juta pekerja.Terdapat sejumlah ciri-ciri pekerja akan 

mendapatkan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp1 juta dari pemerintah.Berikut ini ciri-ciri pekerja yang 

akan mendapatkan BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta dari Kemenaker, berdasarkan penyaluran tahun 

sebelumnya.Pekerja yang tercatat sebagai penerima manfaat BSU akan menerima tiga kali notifikasi atau 

pemberitahuan, yakni sebagai berikut.1. Pekerja akan menerima notifikasi 'telah terdaftar sebagai calon 

penerima BSU' jika memenuhi kriteria. 
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Title Ini Daftar Pekerja Penerima BLT Subsidi Gaji, Siap-siap Bakal 

Dapat BSU Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094346158/ini-daftar-pekerja-penerima-blt-

subsidi-gaji-siap-siap-bakal-dapat-bsu-rp1-juta 

Summary Hingga kini, skema penyaluran dan kriteria pekerja yang diprioritaskan bakal dapat BLT 

Subsidi Gaji Rp1 juta dari program BSU 2022, masih dimatangkan oleh Kemnaker. Meski 

begitu, menurut keterangan Menaker Ida Fauziyah, pekerja yang bakal dapat BLT Subsidi Gaji 

Rp1 juta akan kembali mengacu pada data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan 

demikian, data penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 juta bisa dilakukan dengan akses link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id seperti tahun lalu. Akan tetapi, berdasarkan kabar yang 

dihimpun, saat ini link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id tersebut belum bisa diakses dan 

menampilkan data calon penerima BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta dari pemerintah. 

 

 

 

Program Bantuan Subsidi Upah atau BSU dikabarkan bakal dilanjutkan penyalurannya oleh pemerintah 

melalui Kemnaker di 2022 ini.Hingga kini, skema penyaluran dan kriteria pekerja yang diprioritaskan 

bakal dapat BLT Subsidi Gaji Rp1 juta dari program BSU 2022, masih dimatangkan oleh Kemnaker.Meski 

begitu, menurut keterangan Menaker Ida Fauziyah, pekerja yang bakal dapat BLT Subsidi Gaji Rp1 juta 

akan kembali mengacu pada data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.Dengan demikian, data penerima 

BLT Subsidi Gaji Rp1 juta bisa dilakukan dengan akses link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id seperti tahun 

lalu.Akan tetapi, berdasarkan kabar yang dihimpun, saat ini link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id tersebut 

belum bisa diakses dan menampilkan data calon penerima BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta dari 

pemerintah.Pasalnya, laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id saat ini sedang dalam peningkatan kapasitas 

sehubungan dengan rencana penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022.Kendati demikian, 

Menaker Ida Fauziyah menyebut bahwa BLT Subsidi Gaji Rp1 juta bakal menyasar pekerja dengan gaji di 

bawah Rp3,5 juta per bulan.Selain itu, pekerja yang akan mendapat BLT Subsidi Gaji Rp1 juta mengacu 

pada data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Kemnaker Apresiasi KSBSI Perjuangkan Nasib Pekerja Author Tempo.co 

Media Tempo.co Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.tempo.co/read/1585806/kemnaker-apresiasi-ksbsi-perjuangkan-nasib-pekerja 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

(KSBSI) yang selalu memperjuangkan nasib para pekerja/buruh seluruh Indonesia. Direktur 

Jenderal PHI dan JAMSOS Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa perjuangan 

yang dilakukan KSBSI untuk para pekerja/buruh dilakukan dengan cara yang elegan. "Saya 

selalu bangga dengan KSBSI. KSBSI hebat karena terus menyuarakan pekerja seluruh 

indonesia," ucap Putri saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30 KSBSI di Gedung KSBSI 

di Jatinegara, Jakarta Timur, Senin, 25 April 2022. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang 

selalu memperjuangkan nasib para pekerja/buruh seluruh Indonesia.Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa perjuangan yang dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja/buruh dilakukan dengan cara yang elegan."Saya selalu bangga dengan KSBSI. KSBSI hebat karena 

terus menyuarakan pekerja seluruh indonesia," ucap Putri saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-

30 KSBSI di Gedung KSBSI di Jatinegara, Jakarta Timur, Senin, 25 April 2022."KSBSI ini elegan dan baik 

kalau menyuarakan suara teman-teman pekerja. KSBSI tidak selalu pro dengan pemerintah, tapi juga 

sering mengkritik," ucapnya.Ia berharap, di usia yang ke-30 ini, KSBSI tidak lelah untuk terus menciptakan 

dan memperbaiki hubungan industrial ketenagakerjaan yang kondusif.Menurutnya, hubungan industrial 

yang kondusif sangat penting agar dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di era Post Covid-

19 dalam mendorong dan meningkatkan iklim investasi, yang pada gilirannya akan membuka lapangan 

kerja seluas-luasnya di Indonesia."Semoga semua agenda KSBSI tercapai dengan mudah dan mampu 

menjawab segala tantangan yang ada. Selamat ulang tahun ke-30 teman-teman pengurus KSBSI," kata 

Putri 
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Title Menaker Apresiasi Pelayanan Porter Stasiun Kereta Author Tempo.co 

Media Tempo.co Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.tempo.co/read/1585805/menaker-apresiasi-pelayanan-porter-stasiun-kereta 

Summary 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 Senin, Minggu, 24 April 2022. 

Menaker bercerita, dulu ia dan keluarga saat pulang kampung sering memakai transportasi 

kereta api dan menggunakan jasa porter. Menaker bersyukur aktivitas para porter kembali 

menuju normal seiring dengan melandainya Covid-19. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengapresiasi para porter stasiun kereta api yang telah 

memberikan pelayanan kepada penumpang. 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 Senin, Minggu, 24 April 

2022.Menaker bercerita, dulu ia dan keluarga saat pulang kampung sering memakai transportasi kereta 

api dan menggunakan jasa porter. "Saya ini pada saat Lebaran sering menggunakan kereta untuk pulang 

kampung. Tinggal di Jakarta, tapi selalu pulang kampung. Dan kehadiran porter ini sangat membantu saya 

dan keluarga yang mudik menggunakan kereta api," tuturnya.Menaker bersyukur aktivitas para porter 

kembali menuju normal seiring dengan melandainya Covid-19. Meski demikian, ia tetap mengingatkan 

agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker."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," ucapnya.Dengan banyaknya masyarakat yang sudah mengikuti 

vaksinasi, Menaker optomistis kesehatan dan ekonomi masyarakat kembali membaik. "Kalau kondisi 

ekonominya membaik, insyaallah kita akan kembali ke kondisi sebelum pandemi. Dari pandemi ke 

endemi," kata dia 
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Title Disnakertrans Riau Terima 6 Laporan Pengaduan THR Author _noname 

Media Riau Green Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://riaugreen.com/view/Riau/71098/Disnakertrans-Riau-Terima-6-Laporan-Pengaduan-

THR.html 

Summary H-7 Lebaran tahun 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau menerima 6 pengaduan Tunjangan Hari Raya 

(THR) di posko pangaduan. Kepala Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi mengatakan, jika 

pihaknya sudah membuka posko pengaduan THR, baik itu posko secara online yang 

terintegrasi dengan pusat maupun posko offline di semua kantor Disnaker kabupaten kota 

se-Provinsi Riau. Sehingga total ada 6 laporan yang masuk," kata Imron Rosyadi, Senin 

(25/4/2022). Karena itu, Imron meminta kepada perusahaan yang beroperasi di Riau agar 

membayarkan THR pekerja H-7 Lebaran, sehingga uang tersebut digunakan untuk 

kebutuhan pekerjaan. 

 

 

H-7 Lebaran tahun 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau menerima 6 pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di posko 

pangaduan.Kepala Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi mengatakan, jika pihaknya sudah membuka posko 

pengaduan THR, baik itu posko secara online yang terintegrasi dengan pusat maupun posko offline di 

semua kantor Disnaker kabupaten kota se-Provinsi Riau. Termasuk pengaduan di kantor wilayah, yakni 

di Dumai dan Inhu."Kasus atau laporan pengaduan THR yang masuk saat ini, untuk pelanggaran norma 

itu ada sebanyak 5 kasus, dengan rincian 4 perusahaan dan 1 yayasan. Laporan ini melibatkan 10 orang. 

Kemudian ada 1 kasus perselisihan hak. Sehingga total ada 6 laporan yang masuk," kata Imron Rosyadi, 

Senin (25/4/2022).Karena itu, Imron meminta kepada perusahaan yang beroperasi di Riau agar 

membayarkan THR pekerja H-7 Lebaran, sehingga uang tersebut digunakan untuk kebutuhan 

pekerjaan."Kewajiban perusahaan membayar THR tujuh hari sebelum Lebaran. Itu sudah diatur dalam 

PP Nomor 36 tentang Pengupahan, di dalam PP itu ada ketentuan yang mengatur terkait THR," 

tegasnya.Termasuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), bahwa tahun 2022 ini untuk 

pembayaran THR tidak ada lagi relaksasi seperti dua tahun sebelumnya. Karena dulu dengan adanya 

Covid-19, maka setiap perusahaan diberi relaksasi."Artinya pembayaran THR boleh dicicil, dengan 

catatan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja. Tapi untuk tahun ini tidak boleh. THR harus dibayar 

sekaligus," terangnya.Untuk penyelesaian pengaduan tersebut, tambah Imron Rosyadi, pihaknya telah 

koordinasi dengan pihak perusahaan agar hak pekerja dapat segera diselesaikan."Namun untuk tindak 

lanjut secara prosedur, kita tetap menunggu surat tertulis dari pelapor. Sebab syarat untuk membuat 

surat perintah tugas pengawas berdasarkan surat tertulis tersebut," sebutnya.Ditanya soal sanksi bagi 

perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerja, Imro menegaskan sanksinya bisa dikenakan sanksi 

administratif."Jadi sesuai PP 36, perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerja sanksinya 

administratif, dan sanksi tertinggi pencabutan izin usaha. Tapi kalau kita ingatkan, dan THR langsung 

dibayar, maka masalah selesai," tukasnya. 
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Title Kemnaker Apresiasi KSBSI Selalu Perjuangkan Nasib para 

Pekerja/Buruh Indonesia 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/04/kemnaker-apresiasi-ksbsi-selalu.html 

Summary Kemnaker Apresiasi KSBSI Selalu Perjuangkan Nasib para Pekerja/Buruh Indonesia. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengapresiasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang selalu 

memperjuangkan nasib para pekerja/buruh seluruh Indonesia. KSBSI hebat karena terus 

menyuarakan pekerja seluruh indonesia," kata Putri saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) 

ke-30 KSBSI, Senin (25/4/2022) di Gedung KSBSI yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur. 

 

 

 

Kemnaker Apresiasi KSBSI Selalu Perjuangkan Nasib para Pekerja/Buruh IndonesiaJakarta, 

Wartapembaruan.co.id - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi 

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang selalu memperjuangkan nasib para 

pekerja/buruh seluruh Indonesia.Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS Kemnaker, Indah Anggoro Putri 

menyatakan bahwa perjuangan yang dilakukan KSBSI untuk para pekerja/buruh dilakukan dengan cara 

yang elegan."Saya selalu bangga dengan KSBSI. KSBSI hebat karena terus menyuarakan pekerja seluruh 

indonesia," kata Putri saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30 KSBSI, Senin (25/4/2022) di Gedung 

KSBSI yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur."KSBSI ini elegan dan baik kalau menyuarakan suara 

teman-teman pekerja. KSBSI tidak selalu pro dengan pemerintah, tapi juga sering mengkritik," 

tambahnya, seraya berharap, di usia yang ke-30 ini, KSBSI tidak lelah untuk terus menciptakan dan 

memperbaiki hubungan industrial ketenagakerjaan yang kondusif.Menurutnya, hubungan industrial 

yang kondusif sangat penting agar dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di era Post Covid-

19 dalam mendorong dan meningkatkan iklim investasi, yang pada gilirannya akan membuka lapangan 

kerja seluas-luasnya di Indonesia."Semoga semua agenda KSBSI tercapai dengan mudah dan mampu 

menjawab segala tantangan yang ada. Selamat ulang tahun ke-30 teman-teman pengurus KSBSI," 

pungkasnya. 
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Title Ombudsman akan Tindak Tegas Jika Posko THR Tak Bekerja 

Dengan Baik 

Author Dwi Lindawati 

Media Monitor Indonesia Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://monitorindonesia.com/2022/04/bekerja-dengan-baik 

Summary Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan, akan segera menindak posko THR 

yang ditemukan tidak menjalankan fungsinya dengan baik. "Ombudsman akan segera 

menindak posko THR yang ditemukan tidak menjalankan fungsi konsultasi, merespons 

pengaduan, ataupun melakukan pengawasan secara proaktif kepada perusahaan," ucap 

Robert dikutip pada, Senin (25/4). 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. 

 

 

 

 Ombudsman RI memastikan akan terus mengawasi Posko Tunjangan Hari Raya (THR) yang terintegrasi 

dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI mulai dari tingkat pusat hingga 

kabupaten/kota.Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan, akan segera menindak posko 

THR yang ditemukan tidak menjalankan fungsinya dengan baik. "Ombudsman akan segera menindak 

posko THR yang ditemukan tidak menjalankan fungsi konsultasi, merespons pengaduan, ataupun 

melakukan pengawasan secara proaktif kepada perusahaan," ucap Robert dikutip pada, Senin (25/4). 

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. 

  



 

201 

 

Title Disnakertrans Tulungagung Terbitkan SE Pelaksanaan THR, Ini 

Point-Point yang Harus Diperhatikan Perusahaan 

Author _noname 

Media Habari.id Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://habari.id/disnakertrans-tulungagung-terbitkan-se-pelaksanaan-thr-ini-point-point-

yang-harus-diperhatikan-perusahaan 

Summary Dalam rangka memastikan pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi 

pekerja/buruh di perusahaan di Tulungagung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) mengeluarkan surat edaran (SE) yang dilampiri form rencana pembayaran 

THR keagamaan Tahun 2022 yang harus di isi oleh pemilik perusahaan. Kepala Disnakertrans 

Tulungagung Agus Santoso mengatakan, SE yang dikeluarkannya itu berdasarkan PP No. 36 

Tahun 2021 tentang pengupahan dan Permen Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang 

THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan. 

 

 

 

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja/buruh di 

perusahaan di Tulungagung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengeluarkan surat 

edaran (SE) yang dilampiri form rencana pembayaran THR keagamaan Tahun 2022 yang harus di isi oleh 

pemilik perusahaan.Kepala Disnakertrans Tulungagung Agus Santoso mengatakan, SE yang 

dikeluarkannya itu berdasarkan PP No.36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan Permen Ketenagakerjaan 

No.6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.Selain itu, SE Disnakertrans 

diterbitkan karena menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tanggal 6 April 2022 Nomor: 

M/1/HK.04/IV/2022 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan."Berdasarkan SE Menteri 

Ketenagakerjaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

pengusaha kepada pekerja/buruh," kata Agus di Kantornya. Senin (25/4/2022).Dijelaskannya, 

pembayaran THR Keagamaan dilaksanakan oleh perusahaan dengan memperhatikan point-point yang 

sudah ditentukan oleh Dinas. Point-point yang dimaksud pertama THR keagamaan diberikan kepada 

pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 tahun secara terus menerus atau lebih.Kedua, THR 

Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha 

berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.Bagi 

pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, besaran THR 
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yang diberikan sebesar 1 bulan upah."Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara 

terus menerus kurang dari 12 bulan, THR yang diberikan secara proporsional sesuai perhitungan masa 

kerja di bagi 12 dikali 1 bulan upah," jelasnya.Agus melanjutkan, point ketiga adalah bagi pekerja/buruh 

yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas dan telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau 

lebih, pemberian THR upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan 

terakhir sebelum hari raya keagamaan.Sedangkan bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan 

perjanjian kerja harian lepas dan mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, pemberian THR upah 1 

bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja."Keempat, bagi 

pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung 

berdasarkan upah rata-rata bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan," ucapnya.Bagi perusahaan 

yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian Kerja, peraturan perusahaan, 

perjanjian kerjasama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR keagamaan, kata 

Agus, maka THR keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, perjanjian kerja sama, atau kebiasaan yang telah dilakukan. Dan ini tentang dalam 

SE point ke lima."Terakhir, THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya 

keagamaan," tambahnya.Agus juga mengungkapkan, apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan 

THR keagamaan, perusahaan maupun pekerja/buruh dapat menghubungi posko layanan dan pengaduan 

THR Tahun 2022 di Disnakertrans setempat atau ke nomor telpon (0355) 321293. 
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Title Cara Kelola Uang THR Lebaran menjadi Tabungan Masa 

Depan - Galamedia News 

Author Lucky M. Lukman 

Media Galamedia Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://galamedia.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-354344858/cara-kelola-uang-thr-

lebaran-menjadi-tabungan-masa-depan 

Summary Mulai dari membagikan THR kepada orang tua, adik-adik, keponakan, membeli baju baru, 

hingga untuk memasak berbagai macam hidangan khas Lebaran yang lezat. Hampir sebagian 

besar karyawan perusahaan di Tanah Air, baik negeri maupun swasta mendapatkan uang 

Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang lebaran. Biasanya, uang THR dibagikan tujuh hari 

sebelum hari H Idul Fitri atau lebaran. Pembagian uang THR itu dilakukan merujuk pada 

peraturan Kementerian Ketenagakerjaan. 

 

 

 

 Hampir sebagian besar karyawan perusahaan di Tanah Air, baik negeri maupun swasta mendapatkan 

uang Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang lebaran. Biasanya, uang THR dibagikan tujuh hari sebelum 

hari H Idul Fitri atau lebaran. Pembagian uang THR itu dilakukan merujuk pada peraturan Kementerian 

Ketenagakerjaan. 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. 
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Title THR dan Tunjangan Pokok Pegawai Cair untuk PNS Kota Batu, 

Honorer Belum Berhak 

Author _noname 

Media Tribun News Jatim Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://jatim.tribunnews.com/2022/04/25/thr-dan-tunjangan-pokok-pegawai-cair-untuk-

pns-kota-batu-honorer-belum-berhak 

Summary Ary Firtiaji, seorang pegawai honorer di Pemkot Batu mengaku secara regulasi ia tidak berhak 

atas THR. Ary berharap, Pemkot Batu bisa membuat regulasi yang pasti daripada harus 

membebani para PNS untuk iuran. Pemkot Batu menggelontorkan Rp 43,849 miliar untuk 

Tunjangan Pokok Pegawai (TPP) dan Tunjangan Hari Raya (THR). Kepala Badan Keuangan dan 

Aset Daerah (BKAD) Kota Batu, M Chori merinci, anggaran TPP lebih banyak daripada THR. 

 

 

 

Pemkot Batu menggelontorkan Rp 43,849 miliar untuk Tunjangan Pokok Pegawai (TPP) dan Tunjangan 

Hari Raya (THR).Rencananya, anggaran tersebut akan dicairkan dalan pekan ini.Kepala Badan Keuangan 

dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu, M Chori merinci, anggaran TPP lebih banyak daripada THR. Anggaran 

TPP senilai Rp 25,471 miliar, sedangkan THR Rp 18,378 miliar."Ada 11 OPD (organisasi perangkat daerah) 

yang sudah melakukan pengajuan pada Jumat kemarin dan bisa cair hari ini, sisanya masih besok baru 

diajukan," katanya, Senin (25/4/2022).Sekadar informasi, Pemkot Batu mengeluarkan Rp 8,490 miliar per 

bulan untuk TPP. Sejak Januari lalu, TPP belum dibayarkan. Sehingga, pembayaran pada bulan ini adalah 

jumlah selama tiga bulan sebelumnya.Ia melanjutkan, terdapat empat komponen dalam pemberian gaji 

THR bagi ASN, yakni gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan. 

Sedangkan untuk komponen dalam pemberian TPP selama tiga bulan hanya membutuhkan kalkulasi hak 

TPP yang per bulannya membutuhkan sekitar Rp 8,490 miliar, sehingga apabila dijumlah selama tiga 

bulan menjadi Rp 25,471 miliar.Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko mengupayakan agar THR dan TPP 

segera dicairkan. Ia juga meminta kepada dinas terkait yang belum mengajukan berkas administrasi 

untuk segera menyelesaikannya.Honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL) Tak Terima THRDi samping itu, 

Dewanti Rumpoko mengingatkan agar para ASN yang menerima TPP dan THR bisa berbagi dengan para 

honorer dan THL. Pasalnya, mereka tidak menerima tunjangan apapun jelang hari raya ini."Kami 

upayakan secepatnya, kalau bisa hari ini juga tidak masalah," ujar Dewanti.Ary Firtiaji, seorang pegawai 

honorer di Pemkot Batu mengaku secara regulasi ia tidak berhak atas THR. Ia mendapatkan bantuan uang 
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dari hasil iuran para PNS."Kalau THR tidak ada untuk saya," tegasnya.Ary mengaku, kebutuhan jelang 

Lebaran meningkat dibanding hari biasa. Ia pun tak menampik membutuhkan uang untuk keperluan 

Lebaran.Menurut Ary, kondisi seperti itu telah ia alami lebih dari lima tahun sebelumnya. Ary berharap, 

Pemkot Batu bisa membuat regulasi yang pasti daripada harus membebani para PNS untuk iuran."Saya 

berharap ada regulasi yang pasti, sehingga jelas arahnya," keluhnya.Tenaga honorer dan THL sejatinya 

adalah buruh. Mereka menerima upah dari pemberi kerja, dalam hal ini kedinasan tempat mereka 

bekerja. Mereka juga melakukan perjanjian kerja sama dengan pemberi kerja.Berdasarkan Surat Edaran 

(SE) Menteri Tenaga Kerja RI Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja atau Buruh, pembayaran THR dilakukan tujuh hari sebelum 

hari Lebaran.Dalam situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Menaker Ida Fauziah menegaskan 

pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja atau buruh merupakan upaya unfuk 

memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha 

kepada pekerja atau buruh.Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJawa Timur.com 
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Title 5 Perusahaan di Karanganyar Ini Bakal Dilaporkan ke Provinsi, 

Belum Bisa Bayar THR Secara Penuh 

Author _noname 

Media Tribun News Jateng Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://jateng.tribunnews.com/2022/04/25/5-perusahaan-di-karanganyar-ini-bakal-

dilaporkan-ke-provinsi-belum-bisa-bayar-thr-secara-penuh 

Summary Disdagnakerkop UKM Kabupaten Karanganyar akan membuat laporan terkait adanya 

perusahaan yang mencicil THR dan tidak membayar penuh. Kabid Hubungan Industrial (HI) 

Disdagnakerkop UKM Kabupaten Karanganyar, Maryono menyampaikan, saat ini pihaknya 

sedang menyusun laporan terkait THR untuk kemudian dikirimkan ke Disnakertrans Jawa 

Tengah. 

 

 

 

Disdagnakerkop UKM Kabupaten Karanganyar akan membuat laporan terkait adanya perusahaan yang 

mencicil THR dan tidak membayar penuh.Sesuai aturan dalam surat edaran Kemenaker, THR paling 

lambat dibayarkan7 Lebaran dan mekanisme pembayarannya tidak boleh diangsur.Kabid Hubungan 

Industrial (HI) Disdagnakerkop UKM Kabupaten Karanganyar, Maryono menyampaikan, saat ini pihaknya 

sedang menyusun laporan terkait THR untuk kemudian dikirimkan ke Disnakertrans Jawa Tengah.Dinas 

hanya sebatas memfasilitasi antara perusahaan dan pekerja apabila ada permasalahan terkait 

pembayaran THR."Karena kami tidak punya kewenangan itu, sepenuhnya ada di provinsi," katanya 

kepada Tribunjateng.com, Senin (25/4/2022).Dia mengungkapkan, ada sekira lima perusahaan yang 

bakal dilaporkan oleh dinas ke pihak provinsi.Dari lima perusahaan itu ada yang hendak membayar THR 

dengan mekanisme diangsur dan ada yang tidak dibayar penuh.Lanjutnya, pihak perusahaan belum bisa 

membayar THR sesuai aturan yang ada lantaran faktor perekonomian imbas dari pandemi Covid-

19.Kepala Disdagnakerkop UKM Kabupaten Karanganyar, Martadi mengatakan, dinas telah mengecek ke 

perusahaan sebelum hendak membuat laporan ke pihak provinsi terkait permasalahan THR."Kami hanya 

bisa menampung (aduan THR) dan menyampaikan (ke provinsi)," terangnya kepada Tribunjateng.com, 

Senin (25/4/2022).Sementara itu Ketua DPD KSPN Kabupaten Karanganyar, Haryanto berharap 

perusahaan dapat membayar THR kepada para pekerja sesuai peraturan yang ada.Dia menilai kondisi 

perusahaan saat ini sudah membaik dibandingkan dengan saat awal pandemi Covid-19."Diberikan 

keseluruhan 100 persen dan maksimal7 sebelum hari raya," tandasnya. 
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Title Jelang Lebaran, Disnakertrans Riau Terima 6 Laporan 

Pengaduan THR 

Author _noname 

Media Riau Link Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://riaulink.com/news/detail/25228/jelang-lebaran-disnakertrans-riau-terima-6-

laporan-pengaduan-thr 

Summary H-7 Lebaran tahun 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau menerima 6 pengaduan Tunjangan Hari Raya 

(THR) di posko pangaduan. Kepala Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi mengatakan, jika 

pihaknya sudah membuka posko pengaduan THR, baik itu posko secara online yang 

terintegrasi dengan pusat maupun posko offline di semua kantor Disnaker kabupaten kota 

se-Provinsi Riau. 

 

H-7 Lebaran tahun 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau menerima 6 pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di posko 

pangaduan.Kepala Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi mengatakan, jika pihaknya sudah membuka posko 

pengaduan THR, baik itu posko secara online yang terintegrasi dengan pusat maupun posko offline di 

semua kantor Disnaker kabupaten kota se-Provinsi Riau. Termasuk pengaduan di kantor wilayah, yakni 

di Dumai dan Inhu."Kasus atau laporan pengaduan THR yang masuk saat ini, untuk pelanggaran norma 

itu ada sebanyak 5 kasus, dengan rincian 4 perusahaan dan 1 yayasan. Laporan ini melibatkan 10 orang. 

Kemudian ada 1 kasus perselisihan hak. Sehingga total ada 6 laporan yang masuk," kata Imron Rosyadi, 

Senin (25/4/2022).Karena itu, Imron meminta kepada perusahaan yang beroperasi di Riau agar 

membayarkan THR pekerja H-7 Lebaran, sehingga uang tersebut digunakan untuk kebutuhan 

pekerjaan."Kewajiban perusahaan membayar THR tujuh hari sebelum Lebaran. Itu sudah diatur dalam 

PP Nomor 36 tentang Pengupahan, di dalam PP itu ada ketentuan yang mengatur terkait THR," 

tegasnya.Termasuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), bahwa tahun 2022 ini untuk 

pembayaran THR tidak ada lagi relaksasi seperti dua tahun sebelumnya. Karena dulu dengan adanya 

Covid-19, maka setiap perusahaan diberi relaksasi."Artinya pembayaran THR boleh dicicil, dengan 

catatan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja. Tapi untuk tahun ini tidak boleh. THR harus dibayar 

sekaligus," terangnya.Untuk penyelesaian pengaduan tersebut, tambah Imron Rosyadi, pihaknya telah 

koordinasi dengan pihak perusahaan agar hak pekerja dapat segera diselesaikan."Namun untuk tindak 

lanjut secara prosedur, kita tetap menunggu surat tertulis dari pelapor. Sebab syarat untuk membuat 

surat perintah tugas pengawas berdasarkan surat tertulis tersebut," sebutnya.Ditanya soal sanksi bagi 

perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerja, Imro menegaskan sanksinya bisa dikenakan sanksi 

administratif."Jadi sesuai PP 36, perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerja sanksinya 

administratif, dan sanksi tertinggi pencabutan izin usaha. Tapi kalau kita ingatkan, dan THR langsung 

dibayar, maka masalah selesai," tukasnya.Editor : Mok 
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Title Kemnaker Apresiasi KSBSI yang Terus Perjuangkan Nasib 

Pekerja 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/kemnaker-apresiasi-ksbsi-yang-terus-perjuangkan-nasib-pekerja 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

(KSBSI) yang selalu memperjuangkan nasib para pekerja/buruh seluruh Indonesia. Direktur 

Jenderal PHI dan JAMSOS Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan bahwa perjuangan 

yang dilakukan KSBSI untuk para pekerja/buruh dilakukan dengan cara yang elegan. "Saya 

selalu bangga dengan KSBSI. KSBSI hebat karena terus menyuarakan pekerja seluruh 

indonesia," ucap Dirjen Putri saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30 KSBSI pada Senin 

(25/4/2022) di Gedung KSBSI yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang 

selalu memperjuangkan nasib para pekerja/buruh seluruh Indonesia.Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan bahwa perjuangan yang dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja/buruh dilakukan dengan cara yang elegan."Saya selalu bangga dengan KSBSI. KSBSI hebat karena 

terus menyuarakan pekerja seluruh indonesia," ucap Dirjen Putri saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) 

ke-30 KSBSI pada Senin (25/4/2022) di Gedung KSBSI yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur."KSBSI 

ini elegan dan baik kalau menyuarakan suara teman-teman pekerja. KSBSI tidak selalu pro dengan 

pemerintah, tapi juga sering mengkritik," ucapnya.Ia berharap, di usia yang ke-30 ini, KSBSI tidak lelah 

untuk terus menciptakan dan memperbaiki hubungan industrial ketenagakerjaan yang 

kondusif.Menurutnya, hubungan industrial yang kondusif sangat penting agar dapat menjaga 

momentum pertumbuhan ekonomi di era Post Covid-19 dalam mendorong dan meningkatkan iklim 

investasi, yang pada gilirannya akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia."Semoga 

semua agenda KSBSI tercapai dengan mudah dan mampu menjawab segala tantangan yang ada. Selamat 

ulang tahun ke-30 teman-teman pengurus KSBSI," pungkasnya. 
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Title Kemnaker Apresiasi Konsistensi KSBSI yang Terus 

Menyuarakan Nasib Pekerja 

Author (mrk/jpnn) 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/kemnaker-apresiasi-konsistensi-ksbsi-yang-terus-

menyuarakan-nasib-pekerja 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi Konfederasi Serikat Buruh 

Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang selalu memperjuangkan nasib para pekerja atau buruh 

seluruh Indonesia. Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai 

perjuangan yang dilakukan KSBSI untuk para pekerja atau buruh selama ini juga dilakukan 

dengan cara yang elegan. Karena itu, dia berharap di usia yang ke-30 ini, KSBSI tidak lelah 

untuk terus menciptakan dan memperbaiki hubungan industrial ketenagakerjaan yang 

kondusif. "Semoga semua agenda KSBSI tercapai dengan mudah dan mampu menjawab 

segala tantangan yang ada. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

(KSBSI) yang selalu memperjuangkan nasib para pekerja atau buruh seluruh Indonesia.Direktur Jenderal 

PHI dan JAMSOS Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai perjuangan yang dilakukan KSBSI untuk para 

pekerja atau buruh selama ini juga dilakukan dengan cara yang elegan."Saya selalu bangga dengan KSBSI. 

KSBSI hebat karena terus menyuarakan pekerja seluruh Indonesia," kata Dirjen Putri saat menghadiri hari 

ulang tahun (HUT) ke-30 KSBSI di Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (25/4).Dirjen Putri juga menilai KSBSI 

tidak selalu pro-pemerintah, tetapi juga sering mengkritik.Karena itu, dia berharap di usia yang ke-30 ini, 

KSBSI tidak lelah untuk terus menciptakan dan memperbaiki hubungan industrial ketenagakerjaan yang 

kondusif.Menurutnya, hubungan industrial yang kondusif sangat penting agar menjaga momentum 

pertumbuhan ekonomi di era post Covid-19 dalam mendorong dan meningkatkan iklim investasi, yang 

pada gilirannya akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia."Semoga semua agenda KSBSI 

tercapai dengan mudah dan mampu menjawab segala tantangan yang ada. Selamat ulang tahun ke-30 

teman-teman pengurus KSBSI," pungkasnya.Redaktur : Sutresno Wahyudi 
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Title Disnakertrans Riau Terima 6 Laporan 

Pengaduan THR 

Author Kontributor Kompas TV 

Pekanbaru, Citra Indriani 

Media Kompas Reporter  

Date 25 April 2022 Tone Negative 

Link http://regional.kompas.com/read/2022/04/25/200350778/disnakertrans-riau-terima-6-

laporan-pengaduan-thr 

Summary Sepekan menjelang Idul Fitri 2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Provinsi Riau menerima enam pengaduan tunjangan hari raya (THR) di posko pangaduan. 

Kepala Disnakertrans Riau Imron Rosyadi mengatakan, pihaknya sudah membuka posko 

pengaduan THR, baik itu posko secara online yang terintegrasi dengan pusat maupun posko 

offline di semua kantor Disnaker kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. 

 

Sepekan menjelang Idul Fitri 2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau 

menerima enam pengaduan tunjangan hari raya (THR) di posko pangaduan.Kepala Disnakertrans Riau 

Imron Rosyadi mengatakan, pihaknya sudah membuka posko pengaduan THR, baik itu posko secara 

online yang terintegrasi dengan pusat maupun posko offline di semua kantor Disnaker kabupaten dan 

kota se-Provinsi Riau.Termasuk pengaduan di kantor wilayah, yakni di Dumai dan Inhu."Kasus atau 

laporan pengaduan THR yang masuk saat ini, untuk pelanggaran norma itu ada sebanyak 5 kasus. Dengan 

rincian 4 perusahaan dan 1 yayasan. Laporan ini melibatkan 10 orang. Kemudian ada 1 kasus perselisihan 

hak. Sehingga total ada 6 laporan yang masuk," kata Imron dalam keterangan tertulis yang diterima 

Kompas.com, Senin (25/4/2022).Karena itu, Imron meminta kepada perusahaan yang beroperasi di Riau 

agar membayarkan THR pekerja H-7 Lebaran, sehingga uang tersebut digunakan untuk kebutuhan 

Lebaran."Kewajiban perusahaan membayar THR tujuh hari sebelum Lebaran. Itu sudah diatur dalam PP 

Nomor 36 tentang Pengupahan, di dalam PP itu ada ketentuan yang mengatur terkait THR," 

tegasnya.Termasuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), bahwa tahun 2022 ini untuk 

pembayaran THR tidak ada lagi relaksasi seperti dua tahun sebelumnya. Karena dulu dengan adanya 

Covid-19, maka setiap perusahaan diberi relaksasi."Artinya pembayaran THR boleh dicicil, dengan 

catatan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja. Tapi untuk tahun ini tidak boleh. THR harus dibayar 

sekaligus," terang Imron.Untuk penyelesaian pengaduan tersebut, tambah Imron, pihaknya telah 

koordinasi dengan pihak perusahaan agar hak pekerja dapat segera diselesaikan."Namun untuk tindak 

lanjut secara prosedur, kita tetap menunggu surat tertulis dari pelapor. Sebab syarat untuk membuat 

surat perintah tugas pengawas berdasarkan surat tertulis tersebut," sebutnya.Ditanya soal sanksi bagi 

perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerja, Imron menegaskan sanksinya bisa dikenakan sanksi 

administratif."Jadi sesuai PP 36, perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerja sanksinya 

administratif, dan sanksi tertinggi pencabutan izin usaha. Tapi kalau kita ingatkan, dan THR langsung 

dibayar, maka masalah selesai," tukas Imron.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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