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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 27 

April 

2022 

Manfaatkan 

Forum G20 

Selesaikan 

Perang Rusia 

7 Positive Rakyat 

Merdeka 

Manfaatkan Forum G-20 Selesaikan Perang Rusia. Wa KI1 

Ketua DPR a bdul Muhaimin Iskandar meminta 

Pemerintah Indonesia me- manfaatkan perannya sebagai 

Presidensi G-20 (Group Twenty) untuk mendorong 

penghentian agresi Rusia ke Ukraina. Kita berharap 

dalarn Forum G-20 yang akan digelar n ovember, 

Indonesia seba- gai tuan rumah bisa meminta Rusia 

menghentikan agresi dan kembali pada kondisi normal 

dan damai, ujar Irnin- sapaan Muhaimin, usai ber- temu 

dengan Duta Besar Uni e ropa untuk Indonesia Vincent 

Piket di Senayan, Jakarta, Senin (25/4).  

2. 27 

April 

2022 

Businesses 

trade unions 

call for 

expansion of 

wage subsidy 

scheme 

2 Neutral The 

Jakarta 

Post 

. Businesses, trade unions call for expansion of wage 

subsidy scheme. Businesses and trade unions have 

backed the Indonesian Ombudsmans call for the 

government to expand its wage subsidy program (BSU) 

by including informal workers, to better shield the 

workforce from high inflation. The wage subsidy aims to 

provide a buttress for workers in staving off the 

imminent threat of inflation, as the war between Russia 

and Ukraine has led to a drastic spike in global 

commodity prices. Mirah called for the government to 

expand the BSU to cover all types of workers, something 

that Kadin also agrees with. 

3. 27 

April 

2022 

Sebagian 

Perusahaan 

Telat 

Bayarkan THR 

12 Negative Magelang 

Ekspres 

. Sebagian Perusahaan Telat Bavarkan THR. Sebagian 

Perusahaan Telat. PURWOREJO- Pemerintah pusat 

hingga daerah telah mengeluarkan aturan agar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan harus sudah 

dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada para 

pekerjanya pada H-7 Idul Fitri 1443 H. Kendati demikian, 

masih ada beberapa perusahaan di Kabupaten Purworejo 

yang belum mampu membayarkan THR tepat waktu 

karena belum pulihnya keuangan perusahaan akibat 

pandemi Covid-19. Ketua Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (SPSI) Kabupaten Purworejo, Teguh 

Supriyanto, menyebut bahwa realisasi pembayaran THR 

bagi karyawan swasta di Kabupaten Purworejo belum 

menyeluruh. 
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4. 27 

April 

2022 

93 

PERUSAHAAN 

BELUM 

BAYAR THR 

3 Neutral Palembang 

Pos 

732091513582650093 PERUSAHAAN BELUM BAYAR THR. 

Di Banten ada 93 perusahaan telah diadukan 

pekerja/buruh karena hingga 25 April 2022 belum 

membayarkan THR Idul Fitri 1443/2022 sesuai dengan 

ketentuan. Di Banten ada 93 perusahaan telah diadukan 

pekerja/buruh karena hingga 25 April 2022 belum 

membayarkan THR Idul Fitri 1443/2022 sesuai dengan 

ketentuan. Hingga hari ini (kemarin. Red) dari 93 

perusahaan yang diadukan terkait THR. 

5. 27 

April 

2022 

Kemnaker 

Terima 1627 

Aduan soal 

THR 

10 Neutral Nusa Bali . Kemnaker Terima 1.627 Aduan soal THR. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 1.627 

pengaduan online dari pekerja terkait tunjangan hari 

raya (THR) dari 8 April 2022 sampai 25 April 2022 

kemarin. "Dari 1.627 pengaduan yang masuk terdiri dari 

THR tidak dibayarkan sebanyak 727 aduan, THR tidak 

sesuai ketentuan 758 aduan, dan THR terlambat 

dibayarkan 142 aduan," ungkap Kepala Biro Humas 

Kemnaker Chairul Fadhly Harahap seperti dilansir 

CNNIndonesia.com, Selasa (26/4). Selain menerima 

aduan terka- itTHR, Kemnaker juga menerima konsultasi 

online terkait THR sebanyak 2.230 laporan. 

6. 27 

April 

2022 

37 Pekerja 

Mengadu 

soal THR 

7 Negative Harian 

Jogja 

37 Pekerja Mengadu soal THR. BANTULSebanyak 37 

pekerja di Bantul mengadu soal tunjangan hari raya (THR) 

Idulfitri 1443 Hijriah ke Dinas Tenaga Kerja dan 

TYansmigrasi (Disnakertrans) Bantul. Menurutnya, dari 

37 pekerja yang melaporkan, sebanyak 30 pekerja sudah 

selesai dimediasi. KESEJAHTERAAN BURUH. 

7. 27 

April 

2022 

Empat dari 

10 Aduan 

THR Tuntas 

Dimediasi 

14 Positive Jawapos 

Sidoarjo 

Empat dari 10 Aduan THR Tuntas Dimediasi. Center000. 

Disperinaker Imbau Perusahaan Bayar THR Pekerja. 

SURABAYA- Posko peng- aduan tunjangan hari raya (THR) 

bentukan Dinas Per- industrian dan Tenaga Kerja 

(Disperinaker) Surabaya mulai didatangi sejumlah 

pelapor. 

8. 27 

April 

2022 

Disnakertrans 

Terima 37 

Aduan THR 

Pekerja 

4 Neutral Radar 

Jogja 

Disnakertrans Terima 37 Aduan THR Pekerja. Akan tetapi 

dari 37 aduan itu, lanjut Istirul, tiga puluh aduan di 

antaranya sudah dinyatakan selesai antara perusahaan 

dengan pekerja. Center000. Mulai Terlambat, Dibayar 

Tak Penuh, sampai KurangKomunikasi. 

9. 27 

April 

2022 

42 

Perusahaan 

di 

Kulonprogo 

2 Positive Merapi 42 Perusahaan di Kulonprogo Sanggup Bayar THR Satu 

Kali Gaji. - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kulonprogo memastikan 42 perusahaan di 

wilayah tersebut menyatakan kesanggupan membayar 
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Sanggup 

Bayar THR 

Satu Kali Gaji 

Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 satu kali gaji dan tepat 

waktu.. "Sampai saat ini kami belum mendapat laporan 

lagi dari 42 perusahaan yang menyatakan sanggup 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) dan belum 

dibayarkan," kata Kepala Dinas Tenaga KeIja dan 

Transmigrasi Kulonprogo Nur Wahyudi, Selasa (2614).. 

Dan data yang masuk, perusahaan yang memberikan 

kesanggupan membayar THR satu kali gaji sebanyak 42 

perusahaan.. 

10. 27 

April 

2022 

Pengusaha 

Bandel 

Terancam 

Sanksi Pidana 

5 Negative Tribun 

Jogja 

Pengusaha Bandel Terancam Sanksi Pidana. Sanksi bagi 

para penunggak THR denda lima persen dari kewa- jiban 

yang harus diba- yar dan pidana. Tiga Perusahaan di Kota 

Yogya Belum Bayar THR Hingga H-7. Center000.  kan 

paling lambat H-7 lebaran, tidak boleh dicicil kan, 

katanya. 

11. 27 

April 

2022 

Posko THR 

Dibuka 

Hingga H+10 

5 Neutral Kedaulatan 

Rakyat 

Posko THR Dibuka Hingga H 10. Hingga Selasa kemarin, 

ada 7 pe- ngaduan dan 3 konsultasi yang ma- suk ke 

Posko THR Disnaker Bantul. Tapi untuk melayani 

perusahaan maupun pekerja jika muncul perma- salahan 

terkait THR, Kantor Disnakertrans Bantul masih 

membuka Posko THR hingga 13 Mei 2022 atau. "Kami 

masih membuka Posko THR hingga 10 Mei 2022," ungkap 

Kepala Disnakertrans Bantul, Istirul Widilastuti SIP MPA, 

S&asa (26/4). 

12. 27 

April 

2022 

Disnakertrans 

Terima 305 

Pengaduan 

Soal THR 

12 Negative Inilah 

Koran 

. -295719585725Disnakertrans Terima 305 Pengaduan 

Soal THR. Disnakertrans Terima 305 Pengaduan Soal THR. 

INILAH, Bandung- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra- si 

Provinsi Jawa Barat per 25 April 2022 atau H-7 Lebaran 

telah menerima 305 pengaduan dari pekerja di seluruh 

Jawa Barat terkait pencairan tunjangan hari raya (THR). 

128352552889252046478012700HUMAS PEMPROV 

JABAR. 
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Title Manfaatkan Forum G20 Selesaikan Perang Rusia 

Media Rakyat Merdeka Reporter  

Date 27 April 2022 Tone Positive 

Page 7 PR Value  

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

27/RAKYAT_MERDEKA1/Manfaatkan%20Forum%20G20%20Selesaikan%20Perang%20Rusia=1

=7=1.jpg 

Summar

y 

Manfaatkan Forum G-20 Selesaikan Perang Rusia. Wa KI1 Ketua DPR a bdul Muhaimin Iskandar 

meminta Pemerintah Indonesia me- manfaatkan perannya sebagai Presidensi G-20 (Group 

Twenty) untuk mendorong penghentian agresi Rusia ke Ukraina. Kita berharap dalarn Forum G-

20 yang akan digelar n ovember, Indonesia seba- gai tuan rumah bisa meminta Rusia 

menghentikan agresi dan kembali pada kondisi normal dan damai, ujar Irnin- sapaan Muhaimin, 

usai ber- temu dengan Duta Besar Uni e ropa untuk Indonesia Vincent Piket di Senayan, Jakarta, 

Senin (25/4). Sampai saat ini terus melakukan pem- bicaraan agar G-20 menjadi forum untuk 

menyelesaikan perang Rusia-Ukraina, tutur Ketua Umum DPP PKB ini. 
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Title Businesses trade unions call for expansion of wage subsidy scheme 

Media The Jakarta Post Reporter  

Date 27 April 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

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

27/THE_JAKARTA_POST1/Businesses%20trade%20unions%20call%20for%20expansion%20of%2

0wage%20subsidy%20scheme=1=2=1.jpg 

Summ

ary 

. Businesses, trade unions call for expansion of wage subsidy scheme. Businesses and trade unions 

have backed the Indonesian Ombudsmans call for the government to expand its wage subsidy 

program (BSU) by including informal workers, to better shield the workforce from high inflation. 

The wage subsidy aims to provide a buttress for workers in staving off the imminent threat of 

inflation, as the war between Russia and Ukraine has led to a drastic spike in global commodity 

prices. Mirah called for the government to expand the BSU to cover all types of workers, 

something that Kadin also agrees with. 
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Title Sebagian Perusahaan Telat Bayarkan THR 

Media Magelang Ekspres Reporter  

Date 27 April 2022 Tone Negative 

Page 12 PR Value  

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

27/MAGELANG_EKSPRES1/Sebagian%20Perusahaan%20Telat%20Bayarkan%20THR=1=12=1.j

pg 

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

27/MAGELANG_EKSPRES1/Sebagian%20Perusahaan%20Telat%20Bayarkan%20THR=2=12=1.j

pg 

Summar

y 

. Sebagian Perusahaan Telat Bavarkan THR. Sebagian Perusahaan Telat. PURWOREJO- 

Pemerintah pusat hingga daerah telah mengeluarkan aturan agar Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan harus sudah dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada para pekerjanya pada H-7 

Idul Fitri 1443 H. Kendati demikian, masih ada beberapa perusahaan di Kabupaten Purworejo 

yang belum mampu membayarkan THR tepat waktu karena belum pulihnya keuangan 

perusahaan akibat pandemi Covid-19. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/MAGELANG_EKSPRES1/Sebagian%20Perusahaan%20Telat%20Bayarkan%20THR=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/MAGELANG_EKSPRES1/Sebagian%20Perusahaan%20Telat%20Bayarkan%20THR=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/MAGELANG_EKSPRES1/Sebagian%20Perusahaan%20Telat%20Bayarkan%20THR=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/MAGELANG_EKSPRES1/Sebagian%20Perusahaan%20Telat%20Bayarkan%20THR=2=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/MAGELANG_EKSPRES1/Sebagian%20Perusahaan%20Telat%20Bayarkan%20THR=2=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/MAGELANG_EKSPRES1/Sebagian%20Perusahaan%20Telat%20Bayarkan%20THR=2=12=1.jpg
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Title 93 PERUSAHAAN BELUM BAYAR THR 

Media Palembang Pos Reporter  

Date 27 April 2022 Tone Neutral 

Page 3 PR Value  

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

27/PALEMBANG_POS1/93%20PERUSAHAAN%20BELUM%20BAYAR%20THR=1=3=1.jpg 

Summary 732091513582650093 PERUSAHAAN BELUM BAYAR THR. Di Banten ada 93 perusahaan telah 

diadukan pekerja/buruh karena hingga 25 April 2022 belum membayarkan THR Idul Fitri 

1443/2022 sesuai dengan ketentuan. Di Banten ada 93 perusahaan telah diadukan 

pekerja/buruh karena hingga 25 April 2022 belum membayarkan THR Idul Fitri 1443/2022 

sesuai dengan ketentuan. Hingga hari ini (kemarin. Red) dari 93 perusahaan yang diadukan 

terkait THR. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/PALEMBANG_POS1/93%20PERUSAHAAN%20BELUM%20BAYAR%20THR=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/PALEMBANG_POS1/93%20PERUSAHAAN%20BELUM%20BAYAR%20THR=1=3=1.jpg
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Title Kemnaker Terima 1627 Aduan soal THR 

Media Nusa Bali Reporter  

Date 27 April 2022 Tone Neutral 

Page 10 PR Value  

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

27/NUSA_BALI1/Kemnaker%20Terima%201627%20Aduan%20soal%20THR=1=10=1.jpg 

Summary . Kemnaker Terima 1.627 Aduan soal THR. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menerima 1.627 pengaduan online dari pekerja terkait tunjangan hari raya (THR) dari 8 April 

2022 sampai 25 April 2022 kemarin. "Dari 1.627 pengaduan yang masuk terdiri dari THR tidak 

dibayarkan sebanyak 727 aduan, THR tidak sesuai ketentuan 758 aduan, dan THR terlambat 

dibayarkan 142 aduan," ungkap Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap seperti 

dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (26/4). Selain menerima aduan terka- itTHR, Kemnaker juga 

menerima konsultasi online terkait THR sebanyak 2.230 laporan. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/NUSA_BALI1/Kemnaker%20Terima%201627%20Aduan%20soal%20THR=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/NUSA_BALI1/Kemnaker%20Terima%201627%20Aduan%20soal%20THR=1=10=1.jpg
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Title 37 Pekerja Mengadu soal THR 

Media Harian Jogja Reporter  

Date 27 April 2022 Tone Negative 

Page 7 PR Value  

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

27/HARIAN_JOGJA1/37%20Pekerja%20Mengadu%20soal%20THR%20=1=7=1.jpg 

Summary 37 Pekerja Mengadu soal THR. BANTULSebanyak 37 pekerja di Bantul mengadu soal tunjangan 

hari raya (THR) Idulfitri 1443 Hijriah ke Dinas Tenaga Kerja dan TYansmigrasi (Disnakertrans) 

Bantul. Menurutnya, dari 37 pekerja yang melaporkan, sebanyak 30 pekerja sudah selesai 

dimediasi. KESEJAHTERAAN BURUH. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/HARIAN_JOGJA1/37%20Pekerja%20Mengadu%20soal%20THR%20=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/HARIAN_JOGJA1/37%20Pekerja%20Mengadu%20soal%20THR%20=1=7=1.jpg
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Title Empat dari 10 Aduan THR Tuntas Dimediasi 

Media Jawapos Sidoarjo Reporter  

Date 27 April 2022 Tone Positive 

Page 14 PR Value  

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

27/JAWAPOS_SIDOARJO1/Empat%20dari%2010%20Aduan%20THR%20Tuntas%20Dimediasi%

20=1=14=2.jpg 

Summa

ry 

Empat dari 10 Aduan THR Tuntas Dimediasi. Center000. Disperinaker Imbau Perusahaan Bayar 

THR Pekerja. SURABAYA- Posko peng- aduan tunjangan hari raya (THR) bentukan Dinas Per- 

industrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya mulai didatangi sejumlah pelapor. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/JAWAPOS_SIDOARJO1/Empat%20dari%2010%20Aduan%20THR%20Tuntas%20Dimediasi%20=1=14=2.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/JAWAPOS_SIDOARJO1/Empat%20dari%2010%20Aduan%20THR%20Tuntas%20Dimediasi%20=1=14=2.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/JAWAPOS_SIDOARJO1/Empat%20dari%2010%20Aduan%20THR%20Tuntas%20Dimediasi%20=1=14=2.jpg
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Title Disnakertrans Terima 305 Pengaduan Soal THR 

Media Inilah Koran Reporter  

Date 27 April 2022 Tone Negative 

Page 12 PR Value  

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

27/INILAH_KORAN1/Disnakertrans%20Terima%20305%20Pengaduan%20Soal%20THR=1=12=

1.jpg 

Summar

y 

. -295719585725Disnakertrans Terima 305 Pengaduan Soal THR. Disnakertrans Terima 305 

Pengaduan Soal THR. INILAH, Bandung- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra- si Provinsi Jawa 

Barat per 25 April 2022 atau H-7 Lebaran telah menerima 305 pengaduan dari pekerja di 

seluruh Jawa Barat terkait pencairan tunjangan hari raya (THR). 

128352552889252046478012700HUMAS PEMPROV JABAR. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/INILAH_KORAN1/Disnakertrans%20Terima%20305%20Pengaduan%20Soal%20THR=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/INILAH_KORAN1/Disnakertrans%20Terima%20305%20Pengaduan%20Soal%20THR=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/INILAH_KORAN1/Disnakertrans%20Terima%20305%20Pengaduan%20Soal%20THR=1=12=1.jpg
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Title Pengusaha Bandel Terancam Sanksi Pidana 

Media Tribun Jogja Reporter  

Date 27 April 2022 Tone Negative 

Page 5 PR Value  

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

27/TRIBUN_JOGJA1/Pengusaha%20Bandel%20Terancam%20Sanksi%20Pidana=1=5=1.jpg 

Summary Pengusaha Bandel Terancam Sanksi Pidana. Sanksi bagi para penunggak THR denda lima persen 

dari kewa- jiban yang harus diba- yar dan pidana. Tiga Perusahaan di Kota Yogya Belum Bayar 

THR Hingga H-7. Center000.  kan paling lambat H-7 lebaran, tidak boleh dicicil kan, katanya. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/TRIBUN_JOGJA1/Pengusaha%20Bandel%20Terancam%20Sanksi%20Pidana=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/TRIBUN_JOGJA1/Pengusaha%20Bandel%20Terancam%20Sanksi%20Pidana=1=5=1.jpg
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Title Posko THR Dibuka Hingga H+10 

Media Kedaulatan Rakyat Reporter  

Date 27 April 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

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

27/KEDAULATAN_RAKYAT1/Posko%20THR%20Dibuka%20Hingga%20H+10%20=1=5=1.jpg 

Summary Posko THR Dibuka Hingga H 10. Hingga Selasa kemarin, ada 7 pe- ngaduan dan 3 konsultasi 

yang ma- suk ke Posko THR Disnaker Bantul. Tapi untuk melayani perusahaan maupun pekerja 

jika muncul perma- salahan terkait THR, Kantor Disnakertrans Bantul masih membuka Posko 

THR hingga 13 Mei 2022 atau. "Kami masih membuka Posko THR hingga 10 Mei 2022," ungkap 

Kepala Disnakertrans Bantul, Istirul Widilastuti SIP MPA, S&asa (26/4). 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/KEDAULATAN_RAKYAT1/Posko%20THR%20Dibuka%20Hingga%20H+10%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/KEDAULATAN_RAKYAT1/Posko%20THR%20Dibuka%20Hingga%20H+10%20=1=5=1.jpg
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Title 42 Perusahaan di Kulonprogo Sanggup Bayar THR Satu Kali Gaji 

Media Merapi Reporter  

Date 27 April 2022 Tone Positive 

Page 2 PR Value  

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

27/MERAPI1/42%20Perusahaan%20di%20Kulonprogo%20Sanggup%20Bayar%20THR%20Satu%

20Kali%20Gaji%20=1=2=1.jpg 

Summ

ary 

42 Perusahaan di Kulonprogo Sanggup Bayar THR Satu Kali Gaji. - Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kulonprogo memastikan 42 perusahaan di wilayah tersebut menyatakan 

kesanggupan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 satu kali gaji dan tepat waktu.. "Sampai 

saat ini kami belum mendapat laporan lagi dari 42 perusahaan yang menyatakan sanggup 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) dan belum dibayarkan," kata Kepala Dinas Tenaga KeIja 

dan Transmigrasi Kulonprogo Nur Wahyudi, Selasa (2614).. Dan data yang masuk, perusahaan 

yang memberikan kesanggupan membayar THR satu kali gaji sebanyak 42 perusahaan.. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/MERAPI1/42%20Perusahaan%20di%20Kulonprogo%20Sanggup%20Bayar%20THR%20Satu%20Kali%20Gaji%20=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/MERAPI1/42%20Perusahaan%20di%20Kulonprogo%20Sanggup%20Bayar%20THR%20Satu%20Kali%20Gaji%20=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/MERAPI1/42%20Perusahaan%20di%20Kulonprogo%20Sanggup%20Bayar%20THR%20Satu%20Kali%20Gaji%20=1=2=1.jpg
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Title Disnakertrans Terima 37 Aduan THR Pekerja 

Media Radar Jogja Reporter  

Date 27 April 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

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

27/RADAR_JOGJA1/Disnakertrans%20Terima%2037%20Aduan%20THR%20Pekerja%20=1=4=

1.jpg 

Summar

y 

Disnakertrans Terima 37 Aduan THR Pekerja. Akan tetapi dari 37 aduan itu, lanjut Istirul, tiga 

puluh aduan di antaranya sudah dinyatakan selesai antara perusahaan dengan pekerja. 

Center000. Mulai Terlambat, Dibayar Tak Penuh, sampai KurangKomunikasi. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/RADAR_JOGJA1/Disnakertrans%20Terima%2037%20Aduan%20THR%20Pekerja%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/RADAR_JOGJA1/Disnakertrans%20Terima%2037%20Aduan%20THR%20Pekerja%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-27/RADAR_JOGJA1/Disnakertrans%20Terima%2037%20Aduan%20THR%20Pekerja%20=1=4=1.jpg
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

134 210 48 115 47 
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No Dat

e 

News Title Tone Media Summary 

1. 26 

Apri

l 

202

2 

DinPerinaKer Kota 

Pekalongan Membuka 

Posko Pengaduan THR | 

Berita Terkini, Kabar 

Terbaru Indonesia - 

Liputan4.com 

Negati

ve 

Liputan4.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. 

Setelah melakukan sosialisasi melalui 

pengiriman surat edaran ke perusahaan-

perusahaan tersebut, jajaran 

Dinperinaker Kota Pekalongan juga 

melakukan pemantauan ke lapangan 

secara sampling bersama Lembaga Kerja 

Sama (LKS) Tripartit, perwakilan 

perusahaan, dan perwakilan Serikat 

Pekerja ke beberapa perusahaan. 

Liputan4.com 26/04/2022 Kota 

Pekalongan Posko Pengaduan Tunjangan 

Hari Raya (THR) Lebaran 2022 dibawah 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

(Diperinaker) Kota Pekalongan siap 

menerima aduan para pekerja atau 

buruh yang tidak diberi Tunjangan Hari 

Raya (THR) tepat waktu atau jumlah THR 

yang diterima tidak sesuai ketentuan. 

Dimana, sebelum libur lebaran, posko 

tersebut akan beroperasi selama jam 

kerja kantor. 

2. 26 

Apri

l 

202

2 

Terima 3 Laporan 

Perusahaan Tak Kunjung 

Bayar THR, 

Dinsosnakertrans Jogja 

Sebut Ancaman Pidana 

Berlaku 

Negati

ve 

Suara.com Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Dinsosnakertrans) 

Yogyakarta, Maryustion Tonang 

mengatakan sudah ada alamat 

pengelola perusahaan. Kepala Bidang 

Kesejahteraan dan Hubungan Industrial 

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, 

Rihari Wulandari tak menampik 

http://liputan4.com/dinperinaker-kota-pekalongan-membuka-posko-pengaduan-thr
http://liputan4.com/dinperinaker-kota-pekalongan-membuka-posko-pengaduan-thr
http://liputan4.com/dinperinaker-kota-pekalongan-membuka-posko-pengaduan-thr
http://liputan4.com/dinperinaker-kota-pekalongan-membuka-posko-pengaduan-thr
http://liputan4.com/dinperinaker-kota-pekalongan-membuka-posko-pengaduan-thr
http://liputan4.com/dinperinaker-kota-pekalongan-membuka-posko-pengaduan-thr
http://jogja.suara.com/read/2022/04/26/094211/terima-3-laporan-perusahaan-tak-kunjung-bayar-thr-dinsosnakertrans-jogja-sebut-ancaman-pidana-berlaku
http://jogja.suara.com/read/2022/04/26/094211/terima-3-laporan-perusahaan-tak-kunjung-bayar-thr-dinsosnakertrans-jogja-sebut-ancaman-pidana-berlaku
http://jogja.suara.com/read/2022/04/26/094211/terima-3-laporan-perusahaan-tak-kunjung-bayar-thr-dinsosnakertrans-jogja-sebut-ancaman-pidana-berlaku
http://jogja.suara.com/read/2022/04/26/094211/terima-3-laporan-perusahaan-tak-kunjung-bayar-thr-dinsosnakertrans-jogja-sebut-ancaman-pidana-berlaku
http://jogja.suara.com/read/2022/04/26/094211/terima-3-laporan-perusahaan-tak-kunjung-bayar-thr-dinsosnakertrans-jogja-sebut-ancaman-pidana-berlaku
http://jogja.suara.com/read/2022/04/26/094211/terima-3-laporan-perusahaan-tak-kunjung-bayar-thr-dinsosnakertrans-jogja-sebut-ancaman-pidana-berlaku
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perusahaan yang diancam hingga ke 

pidana penjara baru mau membayar 

kewajibanya. Dinsosnakertrans, kata 

Wulan berusaha melakukan mediasi 

agar perusahaan melunasi hak yang 

harus diterima pekerja. Sebanyak 3 

perusahaan yang beroperasi di Kota 

Yogyakarta dilaporkan tak segera 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 

kepada karyawannya. 

3. 26 

Apri

l 

202

2 

Prihatin Kasus Syamsul 

Arif, MUI Sulawesi Selatan 

Beri Kajian Perspektif 

Islam Soal THR 

Positiv

e 

Bukamatanews.id Sekretaris Umum Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Dr KH 

Muammar Bakry Lc MA angkat bicara 

terkait kasus yang menimpa Syamsul 

Arif. Karyawan PT Karya Alam Selaras 

yang di pecat sepihak setelah 

mempertanyakan terkait kejelasan THR 

kepada perusahaan. Kyai Muammar 

mengaku prihatin atas polemik 

tunjangan hari raya (THR) yang 

melibatkan karyawan dan perusahaan 

swasta di Makassar. Pihak pimpinan 

perusahaan yang bergerak di bidang 

konsultan lingkungan tersebut kemudian 

membantah pengakuan Syamsul. 

4. 26 

Apri

l 

202

2 

Sudah Cairkah BSU 

Karyawan Hari Ini? Cek 

Data Penerima BLT 

Pekerja 

sso.bpjsketenagakerjaan.g

o.id 

Neutral Tribun News 

Pontianak 

Cek Penerima BSU melalui 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Masuk 

ke laman 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id;. Cek 

Penerima BSU melalui laman BPJS 

Ketenagakerjaan. 2. Pada halaman 

utama, cari bagian Cek Apakah Kamu 

Termasuk Calon Penerima BSU?;. Cek 

Penerima BSU melalui Kemnaker. 

5. 26 

Apri

l 

202

2 

Disnakerin Padang Buka 

Posko Pengaduan THR 

2022 

Negati

ve 

Singgalang Posko ini dibuka di Kantor Disnakerin 

Padang dan mulai dibuka Senin 

(25/4/2022) hingga H-1 Lebaran. Kepala 

Disnakerin Padang Dian Fakri 

mengatakan posko pengaduan ini 

dibuka untuk menampung pengaduan 

dari para pekerja terkait permasalahan 

pembayaran THR. Menurutnya, 

Disnakerin Padang sudah mengingatkan 

seluruh perusahaan agar pembayaran 

http://bukamatanews.id/read/2022/04/26/prihatin-kasus-syamsul-arif-mui-sulsel-beri-kajian-perspektif-islam-soal-thr
http://bukamatanews.id/read/2022/04/26/prihatin-kasus-syamsul-arif-mui-sulsel-beri-kajian-perspektif-islam-soal-thr
http://bukamatanews.id/read/2022/04/26/prihatin-kasus-syamsul-arif-mui-sulsel-beri-kajian-perspektif-islam-soal-thr
http://bukamatanews.id/read/2022/04/26/prihatin-kasus-syamsul-arif-mui-sulsel-beri-kajian-perspektif-islam-soal-thr
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/26/sudah-cairkah-bsu-karyawan-hari-ini-cek-data-penerima-blt-pekerja-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/26/sudah-cairkah-bsu-karyawan-hari-ini-cek-data-penerima-blt-pekerja-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/26/sudah-cairkah-bsu-karyawan-hari-ini-cek-data-penerima-blt-pekerja-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/26/sudah-cairkah-bsu-karyawan-hari-ini-cek-data-penerima-blt-pekerja-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/26/sudah-cairkah-bsu-karyawan-hari-ini-cek-data-penerima-blt-pekerja-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/26/sudah-cairkah-bsu-karyawan-hari-ini-cek-data-penerima-blt-pekerja-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://hariansinggalang.co.id/disnakerin-padang-buka-posko-pengaduan-thr-2022
http://hariansinggalang.co.id/disnakerin-padang-buka-posko-pengaduan-thr-2022
http://hariansinggalang.co.id/disnakerin-padang-buka-posko-pengaduan-thr-2022


 

21 

 

THR diharapkan paling lambat dilakukan 

tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 

1443 H. THR ini wajib dibayarkan 

perusahaan sesuai ketentuan yang 

berlaku tanpa ada pengecualian. Dinas 

Tenaga Kerja dan Perindustrian 

(Disnakerin) Kota Padang membuka 

Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya 

(THR) Tahun 2022. 

6. 26 

Apri

l 

202

2 

Disnakertrans Riau Terima 

6 Laporan Pengaduan THR 

Negati

ve 

Siberone.com Sepekan menjelang Idul Fitri 2022, Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Riau menerima 

enam pengaduan tunjangan hari raya 

(THR) di posko pengaduan. 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 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. 

7. 26 

Apri

l 

202

2 

Meski Dipecat , Syamsul 

Tetap Berhak Terima THR. 

Berikut Aturannya! 

Positiv

e 

Bukamatanews.id Meski dipecat dengan alasan kinerja 

yang buruk, Syamsul Arif tetap berhak 

menerima Tunjangan Hari Raya dari PT 

Karya Alam Selaras. Seperti di beritakan 

sebelumnya, Syamsul Arif Putra, mantan 

karyawan PT Karya Alam Selaras 

melaporkan, tempat nya bekerja selama 

6 bulan terakhir tersebut ke Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Makassar, Senin 

(25/4/2022). Pada pasal 7 ayat 1 

disebutkan, Pekerja/buruh yang masa 

kerjanya berdasarkan perjanjian kerja 

waktu tertentu dan mengalami 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya 

http://siberone.com/news/detail/20331/disnakertrans-riau-terima-6-laporan-pengaduan-thr
http://siberone.com/news/detail/20331/disnakertrans-riau-terima-6-laporan-pengaduan-thr
http://bukamatanews.id/read/2022/04/26/meski-dipecat-syamsul-tetap-berhak-terima-thr-berikut-aturannya
http://bukamatanews.id/read/2022/04/26/meski-dipecat-syamsul-tetap-berhak-terima-thr-berikut-aturannya
http://bukamatanews.id/read/2022/04/26/meski-dipecat-syamsul-tetap-berhak-terima-thr-berikut-aturannya
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berhak mendapatkan THR Keagamaan. 

"Ya Selama memiliki masa kerja lebih 

dari 1 bulan, " seperti dikutip dari laman 

Instagram @kemnaker. 

8. 26 

Apri

l 

202

2 

Jelang Lebaran, Kenali 

Serba-Serbi THR 

Neutral Kompas Yap, apalagi kalau bukan Tunjangan Hari 

Raya (THR). Setiap pekerja pun 

memaknai THR dengan cara yang 

berbeda. Dalam siniar Obsesif musim 

kelima bertajuk "Seputar Tunjangan Hari 

Raya (THR)" yang bekerja sama dengan 

SSAJ & Associates, dijelaskan secara rinci 

bagaimana sistem THR ini bekerja. Awal 

Mula Hadirnya THR. 

9. 26 

Apri

l 

202

2 

Sejak Dibuka Pada 8 April, 

Kemenaker Terima 2.114 

Laporan THR 2022 

Neutral Jawa Pos Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menerima 2.114 

laporan pemberian THR selama periode 

8 sampai 20 April 2022. "Jadi hingga saat 

ini, jumlah dari konsultasi dan 

pengaduan yang masuk ke Posko THR 

2022 sebanyak 2.114 laporan," kata dia 

dalam keterangannya dikutip, Selasa 

(26/4). 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. 

10. 26 

Apri

l 

202

2 

Cek Penerima BSU Subsidi 

Gaji di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.

go.id, Karyawan Ini 

Mendapatkan Bantuan 

Rp1 Juta 

Positiv

e 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Segera cek penerima Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU subsidi gaji di laman 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk 

dapatkan bantuan senilai Rp1 juta. 

Karyawan dengan kriteria tertentu akan 

mendapatkan bantuan BSU subsidi gaji 

Rp1 juta di tahun 2022. Sebagaimana 

diketahui, program BSU subsidi gaji Rp1 

juta merupakan program lanjutan tahun 

2020 dan 2021 untuk membantu para 

karyawan atau pekerja di masa pandemi 

Covid-19. Program BSU Subsidi Gaji 

diluncurkan oleh pemerintah melalui 

Kemnaker sebagaimana telah diatur 

dalam UU Nomor 1 Tahun 2020, 

http://money.kompas.com/read/2022/04/26/105249526/jelang-lebaran-kenali-serba-serbi-thr
http://money.kompas.com/read/2022/04/26/105249526/jelang-lebaran-kenali-serba-serbi-thr
http://www.jawapos.com/nasional/26/04/2022/sejak-dibuka-pada-8-april-kemenaker-terima-2-114-laporan-thr-2022
http://www.jawapos.com/nasional/26/04/2022/sejak-dibuka-pada-8-april-kemenaker-terima-2-114-laporan-thr-2022
http://www.jawapos.com/nasional/26/04/2022/sejak-dibuka-pada-8-april-kemenaker-terima-2-114-laporan-thr-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094350809/cek-penerima-bsu-subsidi-gaji-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-karyawan-ini-mendapatkan-bantuan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094350809/cek-penerima-bsu-subsidi-gaji-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-karyawan-ini-mendapatkan-bantuan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094350809/cek-penerima-bsu-subsidi-gaji-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-karyawan-ini-mendapatkan-bantuan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094350809/cek-penerima-bsu-subsidi-gaji-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-karyawan-ini-mendapatkan-bantuan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094350809/cek-penerima-bsu-subsidi-gaji-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-karyawan-ini-mendapatkan-bantuan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094350809/cek-penerima-bsu-subsidi-gaji-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-karyawan-ini-mendapatkan-bantuan-rp1-juta
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2020, Permenaker Nomor 14 Tahun 

2021, dan Permenaker Nomor 16 Tahun 

2021. 

11. 26 

Apri

l 

202

2 

Kapan THR 2022 Cair 

untuk Karyawan Swasta? 

Berikut Info dan 

Penjelasan Lengkapnya 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Untuk itu, silakan simak info dan 

penjelasan terkait kapan THR 2022 cair 

untuk karyawan swasta di dalam artikel 

ini. Terdapat sejumlah pertanyaan dari 

sebagian kalangan mengenai kapan THR 

2022 cair untuk karyawan swasta. Tak 

heran, pertanyaan soal kapan THR 2022 

cair untuk karyawan swasta ini 

bertebaran mengingat Hari Raya Idulfitri 

2022 hanya tinggal menghitung hari. 

Adapun aturan menyatakan 

pembayaran THR jelang Idulfitri tahun 

2022 ini harus dilakukan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

12. 26 

Apri

l 

202

2 

Pekerja Wanita Cuti 

Melahirkan Wajib Diberi 

THR Penuh 

Neutral Merdeka Pekerja atau buruh yang mendapat THR 

telah memiliki masa kerja 1 bulan atau 

lebih. Tak hanya jadi momen untuk 

berkumpul, Lebaran juga ditunggu 

karena ada tambahan pemasukan dair 

Tunjangan Hari Raya (THR). Pemberian 

THR oleh perusahaan kepada pekerja, 

memang sudah lama menjadi ciri khas 

budaya Indonesia yang diatur oleh 

pemerintah menjelang hari besar 

keagamaan. Pastinya THR keagamaan ini 

lebih ditunggu-tunggu, karena tahun ini 

Pemerintah mengizinkan mudik untuk 

merayakan lebaran di kampung halaman 

bersama keluarga. 

13. 26 

Apri

l 

202

2 

Sejak Dibuka Pada 8 April, 

Kemenaker Terima 2.114 

Laporan THR 2022 

Neutral Xnews.id Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menerima 2.114 

laporan pemberian THR selama periode 

8 sampai 20 April 2022. "Jadi hingga saat 

ini, jumlah dari konsultasi dan 

pengaduan yang masuk ke Posko THR 

2022 sebanyak 2.114 laporan," kata dia 

dalam keterangannya dikutip, Selasa 

(26/4). Jumlah tersebut mencakup 1.556 

konsultasi online dan 558 pengaduan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094351145/kapan-thr-2022-cair-untuk-karyawan-swasta-berikut-info-dan-penjelasan-lengkapnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094351145/kapan-thr-2022-cair-untuk-karyawan-swasta-berikut-info-dan-penjelasan-lengkapnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094351145/kapan-thr-2022-cair-untuk-karyawan-swasta-berikut-info-dan-penjelasan-lengkapnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094351145/kapan-thr-2022-cair-untuk-karyawan-swasta-berikut-info-dan-penjelasan-lengkapnya
http://www.merdeka.com/uang/pekerja-wanita-cuti-melahirkan-wajib-diberi-thr-penuh.html
http://www.merdeka.com/uang/pekerja-wanita-cuti-melahirkan-wajib-diberi-thr-penuh.html
http://www.merdeka.com/uang/pekerja-wanita-cuti-melahirkan-wajib-diberi-thr-penuh.html
http://xnews.id/2022/04/26/kanal/news/sejak-dibuka-pada-8-april-kemenaker-terima-2-114-laporan-thr-2022
http://xnews.id/2022/04/26/kanal/news/sejak-dibuka-pada-8-april-kemenaker-terima-2-114-laporan-thr-2022
http://xnews.id/2022/04/26/kanal/news/sejak-dibuka-pada-8-april-kemenaker-terima-2-114-laporan-thr-2022
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online. Kepala Biro Humas Kemnaker 

Chairul Fadhly Harahap menyatakan 

bahwa terdapat sejumlah topik 

pelaporan yang masuk ke Posko THR 

2022. 

14. 26 

Apri

l 

202

2 

Disnakertrans Jawa 

Tengah Terima 110 Aduan 

THR, Mulai dari Telat, 

Dicicil, hingga Besaran Tak 

Sesuai Aturan 

Negati

ve 

Betanews.id Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Jawa Tengah telah menerima 110 aduan 

soal Tunjangan Hari Raya (THR) dari 

berbagai daerah. Senin (25/4/2022) 

kemarin ada tambahan jadi total 110 

aduan yang masuk ke Posko THR 

Provinsi Jawa Tengah," beber dia, Selasa 

(26/4/2022). Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, 

aduan tentang pemberian THR semakin 

banyak menjelang Lebaran. Kabid 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah Mumpuniati 

mengatakan, rerata perusahaan yang 

masih belum membayarkan THR pekerja 

beralasan terdampak Covid-19. 

15. 26 

Apri

l 

202

2 

Info Loker 2022 Gratis: 

BPJS Kesehatan Buka 

Lowongan Kerja untuk 14 

Kantor 

Neutral Pikiran Rakyat 

Bekasi 

Simak info loker 2022 gratis dari BPJS 

Kesehatan gratis yang bisa Anda 

manfaatkan sebaik mungkin. BPJS 

Kesehatan adalah lembaga di Indonesia 

yang menyediakan jaminan kesehatan 

nasional bagi rakyat Indonesia. Kita bisa 

mendaftar bekerja di BPJS Kesehatan 

yang tengah membuka lowongan kerja 

belum lama ini. 7 syarat loker BPJS 

Kesehatan. 

16. 26 

Apri

l 

202

2 

Kemnaker Terus Perluas 

Kesempatan Kerja Lewat 

Program Kewirausahaan 

Positiv

e 

News.ajhi.org Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) terus mendorong 

pengembangan perluasan kesempatan 

kerja. Salah satunya melalui program 

bantuan kewirausahaan yang diberikan 

pada kelompok UMKM di berbagai 

daerah. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, 

banyak dari paket bantuan tersebut 

diberikan kepada kelompok perempuan. 

Dengan begitu, mereka dapat kembali 

terberdayakan serta membantu 

membangkitkan perekenomian keluarga 

http://betanews.id/2022/04/disnakertrans-jateng-terima-110-aduan-thr-mulai-dari-telat-dicicil-hingga-besaran-tak-sesuai-aturan.html
http://betanews.id/2022/04/disnakertrans-jateng-terima-110-aduan-thr-mulai-dari-telat-dicicil-hingga-besaran-tak-sesuai-aturan.html
http://betanews.id/2022/04/disnakertrans-jateng-terima-110-aduan-thr-mulai-dari-telat-dicicil-hingga-besaran-tak-sesuai-aturan.html
http://betanews.id/2022/04/disnakertrans-jateng-terima-110-aduan-thr-mulai-dari-telat-dicicil-hingga-besaran-tak-sesuai-aturan.html
http://betanews.id/2022/04/disnakertrans-jateng-terima-110-aduan-thr-mulai-dari-telat-dicicil-hingga-besaran-tak-sesuai-aturan.html
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124349837/info-loker-2022-gratis-bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-untuk-14-kantor
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124349837/info-loker-2022-gratis-bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-untuk-14-kantor
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124349837/info-loker-2022-gratis-bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-untuk-14-kantor
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124349837/info-loker-2022-gratis-bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-untuk-14-kantor
http://news.ajhi.org/kemnaker-terus-perluas-kesempatan-kerja-lewat-program-kewirausahaan
http://news.ajhi.org/kemnaker-terus-perluas-kesempatan-kerja-lewat-program-kewirausahaan
http://news.ajhi.org/kemnaker-terus-perluas-kesempatan-kerja-lewat-program-kewirausahaan
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dan masyarakat di daerahnya masing-

masing. 

17. 26 

Apri

l 

202

2 

Aduan THR Jawa Tengah 

Capai 110 Laporan, 

Pengawas 

Ketenagakerjaan Ambil 

Tindakan - Cakram.Net 

Neutral Cakram.net SEMARANG, Cakram. Net- Pengawas 

Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa 

Tengah mulai melakukan penindakan 

terkait pelanggaran pemberian 

Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran 

2022. Hingga Selasa 26 April 2022, 

tercatat ada 110 aduan terkait THR yang 

diterima posko Dinas Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi Jawa Tengah. Kepala 

Disnakertrans Jawa Tengah Sakina 

Rosellasari mengatakan, aduan tentang 

pemberian THR semakin banyak 

menjelang lebaran. 

18. 26 

Apri

l 

202

2 

Disnaker Kota Sukabumi 

Yakin Perusahaan Akan 

Membayar THR 

Keagamaan 

Neutral Neraca 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. Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Kota 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. 

Keyakinan tersebut, tentu saja belajar 

dari tahun-tahun sebelumnya, dimana 

setiap pembagian tunjangan hari raya 

keagamaan bagi pekerja disetiap 

perusahaan tergolong aman. 

19. 26 

Apri

l 

202

2 

Akibat Pandemi, 

Perempuan Indonesia 

Alami Beban Tiga Kali 

Lipat - JogoBoyo 

#JagaNKRI 

Negati

ve 

Jogoboyo.com PEREMPUAN mengalami beban hingga 

tiga kali lipat saat pandemi covid-19. 

"Perempuan mengalami beban triple 

(tiga kali lipat). Apalagi, perempuan 

harus bekerja untuk membantu finansial 

keluarga yang jatuh akibat guncangan 

pandemi. Selain itu, ada juga 

http://cakram.net/2022/04/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://cakram.net/2022/04/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://cakram.net/2022/04/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://cakram.net/2022/04/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://cakram.net/2022/04/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://www.neraca.co.id/article/162335/disnaker-kota-sukabumi-yakin-perusahaan-akan-membayar-thr-keagamaan
http://www.neraca.co.id/article/162335/disnaker-kota-sukabumi-yakin-perusahaan-akan-membayar-thr-keagamaan
http://www.neraca.co.id/article/162335/disnaker-kota-sukabumi-yakin-perusahaan-akan-membayar-thr-keagamaan
http://www.neraca.co.id/article/162335/disnaker-kota-sukabumi-yakin-perusahaan-akan-membayar-thr-keagamaan
http://www.jogoboyo.com/akibat-pandemi-perempuan-indonesia-alami-beban-tiga-kali-lipat
http://www.jogoboyo.com/akibat-pandemi-perempuan-indonesia-alami-beban-tiga-kali-lipat
http://www.jogoboyo.com/akibat-pandemi-perempuan-indonesia-alami-beban-tiga-kali-lipat
http://www.jogoboyo.com/akibat-pandemi-perempuan-indonesia-alami-beban-tiga-kali-lipat
http://www.jogoboyo.com/akibat-pandemi-perempuan-indonesia-alami-beban-tiga-kali-lipat
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perempuan atau ibu yang memang 

menjadi kepala keluarga dan tulang 

punggung keluarga. 

20. 26 

Apri

l 

202

2 

Digelar Selama 3 Hari, 

MUFFEST+ 2022 Resmi 

Ditutup oleh Mendag 

Positiv

e 

Chanel Muslim 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. 

21. 26 

Apri

l 

202

2 

Soal THR Pekerja di Riau, 

Kadis Imron: Bayar THR 7 

Hari Sebelum Lebaran 

Neutral Riau Online Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Riau Imron 

Rosyadi mengatakan, ketentuan 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 

sudah diatur dalam PP Nomor 36 

tentang Pengupahan. Untuk itu, Imron 

meminta kepada perusahaan yang 

beroperasi di Riau agar membayarkan 

THR pekerja H-7 Lebaran, sehingga uang 

tersebut bisa dimanfaatkan untuk 

kebutuhan pekerja jelang 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," 

katanya. 

22. 26 

Apri

Disperinaker Kotamobagu 

Buka Posko Pelayanan 

Neutral Sulawesi On Jelang hari raya Idul Fitri 1443 Hijiriah, 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

http://chanelmuslim.com/fashion/digelar-selama-3-hari-muffest-2022-resmi-ditutup-oleh-mendag
http://chanelmuslim.com/fashion/digelar-selama-3-hari-muffest-2022-resmi-ditutup-oleh-mendag
http://chanelmuslim.com/fashion/digelar-selama-3-hari-muffest-2022-resmi-ditutup-oleh-mendag
http://www.riauonline.co.id/riau/read/2022/04/26/soal-thr-pekerja-di-riau-kadis-imron-bayar-thr-7-hari-sebelum-lebaran
http://www.riauonline.co.id/riau/read/2022/04/26/soal-thr-pekerja-di-riau-kadis-imron-bayar-thr-7-hari-sebelum-lebaran
http://www.riauonline.co.id/riau/read/2022/04/26/soal-thr-pekerja-di-riau-kadis-imron-bayar-thr-7-hari-sebelum-lebaran
http://sulawesion.com/sulut/kotamobagu/disperinaker-kotamobagu-buka-posko-pelayanan-konsultasi-dan-penegakan-hukum-atas-thr-keagamaan
http://sulawesion.com/sulut/kotamobagu/disperinaker-kotamobagu-buka-posko-pelayanan-konsultasi-dan-penegakan-hukum-atas-thr-keagamaan


 

27 

 

l 

202

2 

Konsultasi dan Penegakan 

Hukum atas THR 

Keagamaan 

(Disperinaker) Kotamobagu, membuka 

Posko Pelayanan Konsultasi dan 

Penegakan Hukum atas Tunjangan Hari 

Raya (THR) Keagamaan. Kepala 

Disperinaker Kotamobagu, Johan Sofian 

Boulu mengatakan, Posko Pelayanan 

Konsultasi dan Penegakan Hukum ini 

bertugas untuk memberikan pelayanan 

konsultasi pembayaran THR dan 

penegakan hukumnya. Posko ini telah 

dibuka sejak 12 April 2022 lalu, di kantor 

Disperinaker Kotamobagu, di jalan 

Kolonel Sugiono, Kelurahan Kotobangun, 

Kecamatan Kotamobagu Timur. 

"Layanan ini dapat dimanfaatkan oleh 

pengusaha maupun pekerja atau buruh 

terkait dengan pembayaran THR sejak 

Rabu, 12 April 2022 sampai dengan 12 

Mei 2022 mendatang," kata Sofian, 

Senin (25/4/2022). 

23. 26 

Apri

l 

202

2 

Cara Cek BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022, 

Login bsu.kemnaker.go.id 

untuk Info dan 

Pengumuman BLT Subsidi 

Gaji 

Positiv

e 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Berikut ini cara cek BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022, login 

bsu.kemnaker.go.id untuk info dan 

pengumuman BLT subsidi gaji Rp1 juta 

bagi pekerja. Cara cek BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 akan dijelaskan 

dalam artikel ini bagi pekerja yang ingin 

mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta. 

Pekerja bisa cek penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 secara online 

menggunakan HP atau komputer. Untuk 

diketahui, pemerintah telah 

mengumumkan bahwa BSU 2022 akan 

disalurkan pada bulan April ini. 

24. 26 

Apri

l 

202
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Ketua TP PKK Gianyar 

Dukung Program 

Perlindungan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan 

untuk Posyandu 

Positiv

e 

Balitribune.co.id balitribune.co.id | Gianyar- Ketua TP. 

PKK Kabupaten Gianyar, Ny. Ida Ayu 

Surya Adnyani Mahayastra bersama 

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Gianyar, Bimo Prasetiyo 

menyerahkan santunan Jaminan 

Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua 

(JHT) secara simbolis kepada ahli waris 

dari almarhum I Wayan Muliawan salah 

satu Kelian Dinas Desa Pering Kabupaten 

http://sulawesion.com/sulut/kotamobagu/disperinaker-kotamobagu-buka-posko-pelayanan-konsultasi-dan-penegakan-hukum-atas-thr-keagamaan
http://sulawesion.com/sulut/kotamobagu/disperinaker-kotamobagu-buka-posko-pelayanan-konsultasi-dan-penegakan-hukum-atas-thr-keagamaan
http://sulawesion.com/sulut/kotamobagu/disperinaker-kotamobagu-buka-posko-pelayanan-konsultasi-dan-penegakan-hukum-atas-thr-keagamaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094351688/cara-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-login-bsukemnakergoid-untuk-info-dan-pengumuman-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094351688/cara-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-login-bsukemnakergoid-untuk-info-dan-pengumuman-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094351688/cara-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-login-bsukemnakergoid-untuk-info-dan-pengumuman-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094351688/cara-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-login-bsukemnakergoid-untuk-info-dan-pengumuman-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094351688/cara-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-login-bsukemnakergoid-untuk-info-dan-pengumuman-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094351688/cara-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-login-bsukemnakergoid-untuk-info-dan-pengumuman-blt-subsidi-gaji
http://balitribune.co.id/content/ketua-tp-pkk-gianyar-dukung-program-perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-untuk
http://balitribune.co.id/content/ketua-tp-pkk-gianyar-dukung-program-perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-untuk
http://balitribune.co.id/content/ketua-tp-pkk-gianyar-dukung-program-perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-untuk
http://balitribune.co.id/content/ketua-tp-pkk-gianyar-dukung-program-perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-untuk
http://balitribune.co.id/content/ketua-tp-pkk-gianyar-dukung-program-perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-untuk


 

28 

 

Gianyar yang meninggal dunia beberapa 

waktu lalu.. Dikesempatan ini, Ketua TP. 

PKK Kabupaten Gianyar, Ny. Ida Ayu 

Surya Adnyani Mahayastra juga 

menyerahkan kartu kepesertaan secara 

simbolis kepada seluruh kader Posyandu 

Desa Keliki Kabupaten Gianyar dan 

anggota BPD Desa Buruan, Gianyar yang 

kini sudah resmi terdaftar sebagai 

peserta Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).. 

25. 26 

Apri

l 

202

2 

Lowongan Kerja Bekasi 

Fajar Industrial Estate bagi 

Lulusan D3 

Neutral Kompas PT Bekasi Fajar Industrial Estate 

membuka lowongan kerja yang terbuka 

bagi lulusan D3. PT Bekasi Fajar 

Industrial Estate membuka lowongan 

kerja yang terbuka bagi lulusan D3. 2. 

Pendidikan minimal D3. Penempatan di 

MM2100 Bekasi. 

26. 26 

Apri

l 
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173 Perusahaan di Jawa 

Barat Belum Bayar THR 

Pekerja 

Neutral Merdeka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat 

mencatat sebanyak 173 perusahaan di 

provinsi itu belum membayar Tunjangan 

Hari Raya (THR) Idul Fitri 1443 

Hijriah/Lebaran 2022. "Atas kondisi 

tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

segera menindaklanjuti pelaporan 

tersebut," kata Kepala Bidang 

Pengawasan Ketenagakerjaan pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Barat, Joao De Araujo 

Dacosta, dikutip dari Antara Kota 

Bandung, Selasa (26/4). Pada tahun 

2021, kata dia, terdapat 148 perusahaan 

yang menunda atau mencicil THR, 

sementara di Jawa Barat terdapat total 

73.466 perusahaan. Joao mengatakan 

temuan tersebut diketahui dari 305 

pelaporan melalui website resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan RI 

berdasarkan update 25 April 2022. 

http://www.kompas.com/edu/read/2022/04/26/123952771/lowongan-kerja-bekasi-fajar-industrial-estate-bagi-lulusan-d3
http://www.kompas.com/edu/read/2022/04/26/123952771/lowongan-kerja-bekasi-fajar-industrial-estate-bagi-lulusan-d3
http://www.kompas.com/edu/read/2022/04/26/123952771/lowongan-kerja-bekasi-fajar-industrial-estate-bagi-lulusan-d3
http://www.merdeka.com/uang/173-perusahaan-di-jawa-barat-belum-bayar-thr-pekerja.html
http://www.merdeka.com/uang/173-perusahaan-di-jawa-barat-belum-bayar-thr-pekerja.html
http://www.merdeka.com/uang/173-perusahaan-di-jawa-barat-belum-bayar-thr-pekerja.html
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27. 26 

Apri

l 

202

2 

Pemkab Sinjai Buka Posko 

Pengaduan THR, Ini 

Tempatnya 

Negati

ve 

Rakyatsulsel.fajar.c

o.id 

SINJAI, RAKYATSULSEL.CO- Pemerintah 

Kabupaten Sinjai membuka posku 

pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). 

Adapun lokasi pengaduan bisa 

mendatangi Kantor Dinas Koperasi UKM 

dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, Jalan 

Jenderal Sudirman, Kecamatan Sinjai 

Utara. Sekretaris Dinas Koperasi UKM 

dan Tenaga Kerja Sinjai, Sabir Syur 

mengatakan bahwa posko pengaduan 

ini merupakan timdaklanjut surat edaran 

Menteri Ketenagakerjaan tentang 

pembayaran THR oleh perusahaan. 

Mantan Kabag Humas Setdakab Sinjai ini 

menambahkan, posko pengaduan THR 

ini sudah dibuka sejak 18 hingga 30 April 

2022. 

28. 26 

Apri

l 

202
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Perusahaan Wajib Berikan 

THR Keagamaan pada 

Karyawan 

Neutral Infopublik.id Bupati Temanggung HM Al Khadziq 

memberikan apresiasi pada perusahaan 

yang telah memberikan Tunjangan Hari 

Raya (THR) Hari Keagamaan pada 

karyawan sesuai aturan. "Kami berikan 

apresiasi pada perusahaan yang 

memberikan hak pekerja berupa THR 

Hari Keagamaan. Perusahaan akan 

dikenakan sanksi apabila tidak 

memberikan THR kepada pekerjanya. 

Bupati mengatakan, perusahaan harus 

mematuhi aturan, yakni pemberian THR 

pada karyawan. 

29. 26 

Apri

l 

202
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Sejumlah Perusahaan di 

Kudus Ketahuan Belum 

Bayar THR 

Neutral Murianewscom MURIANEWS, Kudus- Sejumlah 

perusahaan di Kabupaten Kudus, Jawa 

Tengah, belum membayar tunjangan 

hari raya (THR) bagi karyawannya, 

hingga Selasa (26/4/2022). Dinas Tenaga 

Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan 

Usaha Kecil Menengah (Disnaker 

perinkop UKM) Kabupaten Kudus 

menyebutkan, jika perusahaan yang 

belum membayar THR rata-rata 

perusahaan kecil. "Dari sekitar 190-an 

perusahaan yang telah kami surati, 

memang ada sejumlah perusahaan kecil 

yang belum melakukan pembayaran THR 

http://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/04/26/pemkab-sinjai-buka-posko-pengaduan-thr-ini-tempatnya
http://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/04/26/pemkab-sinjai-buka-posko-pengaduan-thr-ini-tempatnya
http://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/04/26/pemkab-sinjai-buka-posko-pengaduan-thr-ini-tempatnya
http://infopublik.id/kategori/nusantara/628254/perusahaan-wajib-berikan-thr-keagamaan-pada-karyawan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/628254/perusahaan-wajib-berikan-thr-keagamaan-pada-karyawan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/628254/perusahaan-wajib-berikan-thr-keagamaan-pada-karyawan
http://www.murianews.com/2022/04/26/287066/sejumlah-perusahaan-di-kudus-ketahuan-belum-bayar-thr
http://www.murianews.com/2022/04/26/287066/sejumlah-perusahaan-di-kudus-ketahuan-belum-bayar-thr
http://www.murianews.com/2022/04/26/287066/sejumlah-perusahaan-di-kudus-ketahuan-belum-bayar-thr
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hingga hari ini," kata Kabid Hubungan 

Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja 

Disnaker perinkop UKM Kudus Agus 

Juanto, Selasa (26/4/2022). Baca: 

Perusahaan Rokok di Kudus Mulai 

Cairkan THR, Nilainya Bikin Melongo. 

30. 26 

Apri

l 

202
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Pendaftaran Kartu 

Prakerja Gelombang 27 

Telah Ditutup, Berikut 

Cara Cek Hasil Seleksinya 

Neutral Tribun News 

Jakarta 

Dear sobat Prakerja, pendaftaran Kartu 

Prakerja gelombang 27 telah ditutup, 

simak cara cek hasil seleksinya. 

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:. 

31. 26 

Apri
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Ketua TP PKK Gianyar 

Dukung Program 

Perlindungan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan 

Positiv

e 

Bisnisbali.com Ketua TP. PKK Kabupaten Gianyar, Ny. 

Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra 

menyerahkan kartu kepesertaan secara 

simbolis kepada seluruh kader posyandu 

desa Keliki Kab. Gianyar dan Anggota 

BPD Desa Buruan Kab. Gianyar yang kini 

sudah resmi terdaftar sebagai peserta 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Ia 

berharap desa-desa di Gianyar agar 

mengikuti jejak tiga desa yang sudah 

mengikutsertakan kader posyandu pada 

BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ke 

depannya semua kader posyandu di 

Kabupaten Gianyar dapat terlindungi 

ketika melaksanakan tugas-tugasnya. 

Perlindungan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) ini tidak terlepas dari 

Peraturan Bupati Gianyar No. 55 Tahun 

2018 tentang Pelaksanaan Program 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan 

Kesehatan di Kabupaten Gianyar. 

32. 26 

Apri

l 

Ada Masalah Terkait THR, 

Diskopnaker Sinjai Buka 

Layanan Pengaduan 

Negati

ve 

Sorotmakassar.co

m 

Di Kabupaten Sinjai sendiri, ada sekitar 

1.500 perusahaan yang terdaftar di 

Diskopnaker dan memiliki tenaga kerja. 

Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja 

http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/26/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-27-telah-ditutup-berikut-cara-cek-hasil-seleksinya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/26/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-27-telah-ditutup-berikut-cara-cek-hasil-seleksinya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/26/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-27-telah-ditutup-berikut-cara-cek-hasil-seleksinya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/26/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-27-telah-ditutup-berikut-cara-cek-hasil-seleksinya
http://bisnisbali.com/ketua-tp-pkk-gianyar-dukung-program-perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://bisnisbali.com/ketua-tp-pkk-gianyar-dukung-program-perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://bisnisbali.com/ketua-tp-pkk-gianyar-dukung-program-perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://bisnisbali.com/ketua-tp-pkk-gianyar-dukung-program-perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://www.sorotmakassar.com/sorot-news/sorot-sulsel/26515-ada-masalah-terkait-thr-diskopnaker-sinjai-buka-layanan-pengaduan
http://www.sorotmakassar.com/sorot-news/sorot-sulsel/26515-ada-masalah-terkait-thr-diskopnaker-sinjai-buka-layanan-pengaduan
http://www.sorotmakassar.com/sorot-news/sorot-sulsel/26515-ada-masalah-terkait-thr-diskopnaker-sinjai-buka-layanan-pengaduan
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Kabupaten Sinjai telah menyiapkan 

posko pengaduan tunjangan hari raya 

guna memfasilitasi tenaga kerja dalam 

mengadukan permasalahan pencairan 

Tunjangan Hari Raya (THR). "Terkait 

dengan posko pengaduan THR hari raya 

tahun 2022 ini sesuai surat edaran yang 

diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 

tentang Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 

Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh, THR 

wajib dibayarkan penuh oleh 

perusahaan," ujar Kepala Bidang 

Ketenagakerjaan Lukman, Selasa 

(26/04/2022). Ia mengatakan, 

pembukaan posko pengaduan THR itu 

untuk memfasilitasi pekerja yang 

mengalami kendala dalam pencairan 

THR pada hari raya serta untuk melayani 

informasi, konsultasi, maupun 

pengaduan terkait teknis pembayaran 

THR perusahaan kepada pekerja. 

33. 26 

Apri
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202
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758 Ribu Karyawan Gagal 

Dapat BSU karena 3 

Alasan Ini, Jangan Sampai 

Kamu Jadi Salah Satunya! 

Neutral Zona Banten Menurut data BSU yang dilaporkan 

tahun lalu, ada 758 ribu karyawan yang 

gagal mencairkan dana BSU karena tidak 

lolos proses verifikasi. Menurut 

Ombudsman RI, ada 3 hal yang menjadi 

faktor penyebab 758 ribu karyawan 

gagal lolos proses verifikasi. Pada tahun 

2022 ini, pemerintah berencana untuk 

menambahkan sejumlah bantuan. Salah 

satunya adalah BSU atau BLT Subsidi 

Gaji Karyawan. 

34. 26 

Apri

l 

202
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BREAKING NEWS: H-6 

Lebaran, Disnaker Riau 

Terima 6 Laporan 

Pengaduan THR 

Negati

ve 

Tribun News 

Pekanbaru 

- Hingga H-6 jelang Idul Fitri 2022, Selasa 

(26/4/2022) sudah ada 6 laporan 

pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). 

Pengaduan itu masuk di posko 

pengaduan THR Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi 

Riau Jalan Pepaya Kota Pekanbaru. 

Kepala Disnakertrans Riau, Imron 

Rosyadi, Selasa (26/4/2022) 

mengungkapkan, pihaknya sudah 

http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-234351624/758-ribu-karyawan-gagal-dapat-bsu-karena-3-alasan-ini-jangan-sampai-kamu-jadi-salah-satunya
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-234351624/758-ribu-karyawan-gagal-dapat-bsu-karena-3-alasan-ini-jangan-sampai-kamu-jadi-salah-satunya
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-234351624/758-ribu-karyawan-gagal-dapat-bsu-karena-3-alasan-ini-jangan-sampai-kamu-jadi-salah-satunya
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-234351624/758-ribu-karyawan-gagal-dapat-bsu-karena-3-alasan-ini-jangan-sampai-kamu-jadi-salah-satunya
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/04/26/breaking-news-h-6-lebaran-disnaker-riau-terima-6-laporan-pengaduan-thr
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/04/26/breaking-news-h-6-lebaran-disnaker-riau-terima-6-laporan-pengaduan-thr
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/04/26/breaking-news-h-6-lebaran-disnaker-riau-terima-6-laporan-pengaduan-thr
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/04/26/breaking-news-h-6-lebaran-disnaker-riau-terima-6-laporan-pengaduan-thr
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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. 

35. 26 

Apri
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202

2 

Ini Ketentuan Pemberian 

THR Bagi Pekerja 

Perusahaan di Jakarta 

Neutral Berita Jakarta Ketentuan ini tertuang dalam Surat 

Edaran Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 

tentang Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 

2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan 

dan Surat Edaran Kepala Dinas 

Nakertransgi DKI Jakarta Nomor : e-

0005/SE/2022 Tentang Pelaksanaan 

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022. 

Ia menekankan, THR merupakan hak 

pekerja yang harus dibayarkan para 

pengusaha menjelang Hari Raya 

Keagamaan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 6 Tahun 2016 Tentang 

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. Kepala 

Dinas Nakertransgi DKI Jakarta, Andri 

Yansyah mengatakan, dalam Surat 

Edaran tersebut, pembayaran THR 2022 

tidak dapat dicicil. Menindaklanjuti Surat 

Edaran tersebut, pihaknya telah 

membentuk Posko THR di kantor dinas 

maupun suku dinas lima wilayah kota 

Jakarta untuk melayani pekerja dan 

maupun pengusaha yang ingin 

berkonsultasi maupun melakukan 

pengaduan terkait pembayaran THR 

2022. 

36. 26 

Apri

l 

Menaker Bagi Paket 

Sembako Ramadhan 

Langsung di Sekitar 

Kampus UINSA 

Neutral Sindikat Post Menaker, Ida Fauziyah, membagikan 

paket sembako ramadan kepada pekerja 

dan masyarakat sekitar lingkungan 

Kampus UIN Sunan Ampel (UINSA), 

http://www.beritajakarta.id/read/97832/ini-ketentuan-pemberian-thr-bagi-pekerja-perusahaan-di-jakarta
http://www.beritajakarta.id/read/97832/ini-ketentuan-pemberian-thr-bagi-pekerja-perusahaan-di-jakarta
http://www.beritajakarta.id/read/97832/ini-ketentuan-pemberian-thr-bagi-pekerja-perusahaan-di-jakarta
http://sindikatpost.com/2022/04/26/menaker-bagi-paket-sembako-ramadhan-langsung-di-sekitar-kampus-uinsa
http://sindikatpost.com/2022/04/26/menaker-bagi-paket-sembako-ramadhan-langsung-di-sekitar-kampus-uinsa
http://sindikatpost.com/2022/04/26/menaker-bagi-paket-sembako-ramadhan-langsung-di-sekitar-kampus-uinsa
http://sindikatpost.com/2022/04/26/menaker-bagi-paket-sembako-ramadhan-langsung-di-sekitar-kampus-uinsa
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2 

Surabaya, Jawa Timur. Penyaluran paket 

sembako ramadan ini, menurut 

Menaker, adalah sebagai bentuk 

silaturahmi dari IKA UINSA kepada 

pekerja dan masyarakat yang ada di 

lingkungan UIN Sunan Ampel. Menaker 

mengatakan, paket sembako yang 

disalurkan ini sebagai bentuk kepedulian 

kepada pekerja dan masyarakat yang 

ada di sekitar UIN Sunan Ampel. "Kami 

alumni Ikatan Keluarga Alumni (IKA) 

UINSA sekedar ingin memberikan tali 

kasih kepada para pekerja UIN Sunan 

Ampel dan masyarakat sekitarnya," kata 

Menteri Tenaga Kerja. 

37. 26 

Apri
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202
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Hingga H-7 Lebaran, Tiga 

Perusahaan di Kota Yogya 

Belum Bayarkan THR 

Neutral Tribun Jogja Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta 

mencatat ada tiga perusahaan yang 

belum membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) untuk karyawannya. Kepala Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang 

mengungkapkan, sampai 25 April 2022, 

ketiga perusahaan tersebut belum 

menyatakan kesediaannya untuk 

membayarkan THR. Padahal, sesuai 

aturan, THR seharusnya dibayarkan 

paling lambat pada H-7 atau Senin 

(25/4/2022) kemarin. Bahkan, satu di 

antaranya, ternyata mempunyai 

tunggakan THR 2021. 

38. 26 

Apri
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BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Cair Tanggal 

Berapa? Langsung Cek 

dengan Login di Link Ini 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Saat ini banyak masyarakat yang 

bertanya mengenai tanggal berapa BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 bakal cair. 

Hingga kini, BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 belum juga cair lantaran pihak 

Kementrian Ketenagakerjaan atau 

Kemnaker belum mengumumkan secara 

resmi tanggal berapa BSU BPJS 

Ketenagakerjaan cair. BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022, kata Airlangga, 

diberikan kepada pekerja/buruh sebesar 

Rp500. 000 per bulan selama dua bulan 

dan akan diberikan sekaligus senilai Rp1 

juta. Kendati demikian, masyakarat bisa 

http://jogja.tribunnews.com/2022/04/26/hingga-h-7-lebaran-tiga-perusahaan-di-kota-yogya-belum-bayarkan-thr
http://jogja.tribunnews.com/2022/04/26/hingga-h-7-lebaran-tiga-perusahaan-di-kota-yogya-belum-bayarkan-thr
http://jogja.tribunnews.com/2022/04/26/hingga-h-7-lebaran-tiga-perusahaan-di-kota-yogya-belum-bayarkan-thr
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352167/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-tanggal-berapa-langsung-cek-dengan-login-di-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352167/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-tanggal-berapa-langsung-cek-dengan-login-di-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352167/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-tanggal-berapa-langsung-cek-dengan-login-di-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352167/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-tanggal-berapa-langsung-cek-dengan-login-di-link-ini
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cek dengan login di link 

bsu.bpjsketenakerjaan.go.id atau di situs 

kemnaker.go.id. Dengan login di link 

bsu.bpjsketenakerjaan.go.id atau di 

kemnaker.go.id, maka nama pekerja 

yang dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 

bisa diketahui. 

39. 26 

Apri
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Apakah BSU 2022 Sudah 

Cair? Simak Jadwal 

Pencairan serta Cara cek 

BLT Subsidi Gaji bagi 

Pekerja 

Positiv

e 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Simak jadwal pencairan serta cara cek 

BLT subsidi gaji bagi pekerja dari 

pemerintah. Apakah BSU 2022 sudah 

cair? Informasi terkait jadwal pencairan 

serta pertanyaan 'apakah BSU 2022 

sudah cair?' kini tengah banyak 

diperbincangkan oleh pekerja. Terlebih, 

pemerintah telah mengumumkan 

bahwa Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

2022 akan cair lagi untuk pekerja. 

40. 26 

Apri
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Disnaker Kota Pekanbaru 

Belum Terima Laporan 

Terkait Keterlambatan 

Pembayaran THR 

Negati

ve 

Tribun News 

Pekanbaru 

- Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

hingga satu pekan jelang Idul Fitri 1443 

H belum menerima laporan terkait 

adanya oknum 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 kepada 

Tribunpekanbaru.com. Menurutnya, 

dinas sudah membuka posko pengaduan 

THR di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru, Jalan Samarinda. THR wajib 

dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran 

2022. Pihaknya juga membuka posko 

pengaduan THR pada tahun lalu. 

41. 26 

Apri
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Jakbar terima 40 aduan 

perusahaan belum bayar 

THR karyawan 

Neutral Antara Kita terima sekitar 40 laporan 

(perusahaan) sejak pekan lalu Jakarta 

(ANTARA)- Pemerintah Kota (Pemkot) 

Jakarta Barat hingga saat ini telah 

menerima aduan 40 perusahaan belum 

membayar kewajibannya untuk 

Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para 

karyawannya. Laporan itu masuk ke 

pihaknya sejak Kementerian Tenaga 

Kerja membuka posko pengaduan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352242/apakah-bsu-2022-sudah-cair-simak-jadwal-pencairan-serta-cara-cek-blt-subsidi-gaji-bagi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352242/apakah-bsu-2022-sudah-cair-simak-jadwal-pencairan-serta-cara-cek-blt-subsidi-gaji-bagi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352242/apakah-bsu-2022-sudah-cair-simak-jadwal-pencairan-serta-cara-cek-blt-subsidi-gaji-bagi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352242/apakah-bsu-2022-sudah-cair-simak-jadwal-pencairan-serta-cara-cek-blt-subsidi-gaji-bagi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352242/apakah-bsu-2022-sudah-cair-simak-jadwal-pencairan-serta-cara-cek-blt-subsidi-gaji-bagi-pekerja
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/04/26/disnaker-kota-pekanbaru-belum-terima-laporan-terkait-keterlambatan-pembayaran-thr
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/04/26/disnaker-kota-pekanbaru-belum-terima-laporan-terkait-keterlambatan-pembayaran-thr
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/04/26/disnaker-kota-pekanbaru-belum-terima-laporan-terkait-keterlambatan-pembayaran-thr
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/04/26/disnaker-kota-pekanbaru-belum-terima-laporan-terkait-keterlambatan-pembayaran-thr
http://www.antaranews.com/berita/2844973/jakbar-terima-40-aduan-perusahaan-belum-bayar-thr-karyawan
http://www.antaranews.com/berita/2844973/jakbar-terima-40-aduan-perusahaan-belum-bayar-thr-karyawan
http://www.antaranews.com/berita/2844973/jakbar-terima-40-aduan-perusahaan-belum-bayar-thr-karyawan
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karyawan yang tidak mendapat hak THR 

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

Menindaklanjuti laporan itu, Tri sudah 

memberikan surat imbauan kepada 40 

perusahaan tersebut untuk membayar 

hak THR karyawan. Hingga saat ini, 

penanganan terhadap 40 laporan 

perusahaan belum selesaikan THR itu 

masih berlangsung. "Kita terima sekitar 

40 laporan (perusahaan) sejak pekan 

lalu," kata Kepala Seksi Pengawas Suku 

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Energi Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto, 

saat dihubungi di Jakarta, Selasa. 

42. 26 

Apri
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42 perusahaan di Kulon 

Progo sanggup bayar THR 

satu kali gaji 

Positiv

e 

Antara Yogya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kulon Progo, Daerah 

Istimewa Yogyakarta memastikan 42 

perusahaan di wilayah tersebut 

menyatakan kesanggupan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 satu 

kali gaji dan tepat waktu. "Sampai saat 

ini kami belum mendapat laporan lagi 

dari 42 perusahaan yang menyatakan 

sanggup membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) dan belum dibayarkan," kata 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kulon Progo Nur Wahyudi 

di Kulon Progo, Selasa. Ia mengatakan 

berdasarkan Surat Edaran Kementerian 

Tenaga Kerja terkait dengan Pemberian 

THR Keagamaan 2022 kepada buruh 

atau tenaga kerja perusahaan sudah 

ditindaklanjuti dengan Surat Edaran 

Bupati Kulon Progo Nomor 

560/1225/2022 tentang Pemberian THR 

2022 kepada buruh atau tenaga kerja 

perusahaan. Dari data yang masuk, 

perusahaan yang memberikan 

kesanggupan membayar THR satu kali 

gaji sebanyak 42 perusahaan. 

43. 26 

Apri

l 

Cek Nama di 

sso.bpjsketenagakerjaan.g

o.id, BSU 2022 Hanya Cair 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Cek nama di 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, BSU 

2022 hanya cair ke pekerja yang aktif 

BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang 

http://jogja.antaranews.com/berita/549305/42-perusahaan-di-kulon-progo-sanggup-bayar-thr-satu-kali-gaji
http://jogja.antaranews.com/berita/549305/42-perusahaan-di-kulon-progo-sanggup-bayar-thr-satu-kali-gaji
http://jogja.antaranews.com/berita/549305/42-perusahaan-di-kulon-progo-sanggup-bayar-thr-satu-kali-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352365/cek-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-bsu-2022-hanya-cair-ke-pekerja-yang-aktif-bpjs-ketenagakerjaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352365/cek-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-bsu-2022-hanya-cair-ke-pekerja-yang-aktif-bpjs-ketenagakerjaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352365/cek-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-bsu-2022-hanya-cair-ke-pekerja-yang-aktif-bpjs-ketenagakerjaan
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ke Pekerja yang Aktif BPJS 

Ketenagakerjaan 

menerima BSU 2022 adalah pekerja 

yang memenuhi kriteria yang ditentukan 

oleh pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan atau Kemenaker. 

Pemerintah telah mengumumkan 

bahwa Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

2022 akan kembali disalurkan kepada 

pekerja. Jika menilik pada penyaluran 

BSU tahun 2021, terdapat enam kriteria 

yang patut diperhatikan oleh pekerja 

yang ingin mendapatkan BSU tahun ini. 

44. 26 
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Dinperinaker Pantau dan 

Siagakan Posko Aduan 

THR 

Neutral Radar Pekalongan Posko Pengaduan THR Lebaran 2022 

dibawah Dinas Perindustrian dan Tenaga 

Kerja (Diperinaker) Kota Pekalongan siap 

menerima aduan para pekerja atau 

buruh yang tidak diberi Tunjangan Hari 

Raya (THR) tepat waktu atau jumlah THR 

yang diterima tidak sesuai ketentuan. 

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. 

"Namun sebelum itu, dalam rangka 

menjaga kondusivitas iklim 

ketenagakerjaan dan pembangunan 

ekonomi serta iklim sosial, kami telah 

melakukan beberapa langkah kepada 

jajaran stakeholder ketenagakerjaan 

melalui pemberian himbauan dan 

pengiriman surat kepada perusahaan-

perusahaan terkait dengan Permenaker 

Nomor 6 Tahun 2016 kaitannya dengan 

THR Keagamaan bagi para 

buruh/pekerja yang bekerja di 

perusahaan," tutur SBS, sapaan 

akrabnya saat ditemui di kantornya, 

Senin (25/4/2022). SBS menyebutkan, 

pihaknya telah mendapatkan surat 

edaran dari Kementerian Tenaga Kerja 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352365/cek-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-bsu-2022-hanya-cair-ke-pekerja-yang-aktif-bpjs-ketenagakerjaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352365/cek-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-bsu-2022-hanya-cair-ke-pekerja-yang-aktif-bpjs-ketenagakerjaan
http://radarpekalongan.co.id/156141/dinperinaker-pantau-dan-siagakan-posko-aduan-thr
http://radarpekalongan.co.id/156141/dinperinaker-pantau-dan-siagakan-posko-aduan-thr
http://radarpekalongan.co.id/156141/dinperinaker-pantau-dan-siagakan-posko-aduan-thr
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(Kemenaker) RI khususnya untuk THR 

tahun ini dan sudah ditindaklanjuti juga 

dengan membuat surat edaran ke 

perusahaan-perusahaan agar perusahan 

memberikan THR pada tahun ini dengan 

sesuai aturan yang ada dan diusahakan 

dapat diberikan paling lambat 7 hari 

sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 

Tahun 2022. 

45. 26 
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173 Perusahaan di Jawa 

Barat Dilaporkan Belum 

Bayar THR, Ini Langkah 

Pemprov 

Neutral Teras Jabar Sebanyak 173 perusahaan di Jawa Barat 

dilaporkan belum membayar tunjangan 

hari raya (THR) Lebaran 2022. Artikel ini 

telah tayang di TribunJawa Barat.id 

dengan judul 173 Perusahaan di Jawa 

Barat Bilaporkan Belum Bayar THR, Ini 

Langkah Pemprov, 

https://jabar.tribunnews.com/2022/04/

26/173-perusahaan-di-jawa-barat-

bilaporkan-belum-bayar-thr-ini-langkah-

pemprov. Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

(Disnakertrans Jawa Barat) pun segera 

menindaklanjuti pelaporan tersebut. 

Kepala Bidang Pengawasaan 

Ketenagakerjaan pada Disnakertrans 

Jawa Barat, Joao De Araujo Dacosta, 

mengatakan hal tersebut diketahui dari 

305 pelaporan melalui website resmi 

Kemenaker RI berdasarkan update 25 

April 2022. 
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Sektor UMKM Jadi 

Prioritas Utama PEN 

Positiv

e 

Merdeka "Melihat besarnya dampak yang dialami 

oleh sektor UMKM dan besarnya 

signifikansi sektor UMKM bagi 

perekonomian masyarakat Indonesia, 

pemerintah menjadikan sektor UMKM 

sebagai salah satu prioritas utama dalam 

program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN)," kata Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah ketika memberikan 

sambutan pada acara Focus Group 

Discussion dengan tema "Gema 

Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa 

Timur" secara virtual, Selasa, 

(26/4/2022). Pandemi Covid-19 

http://terasjabar.id/plugin/article/view/174849/173-perusahaan-di-jabar-dilaporkan-belum-bayar-thr-ini-langkah-pemprov
http://terasjabar.id/plugin/article/view/174849/173-perusahaan-di-jabar-dilaporkan-belum-bayar-thr-ini-langkah-pemprov
http://terasjabar.id/plugin/article/view/174849/173-perusahaan-di-jabar-dilaporkan-belum-bayar-thr-ini-langkah-pemprov
http://terasjabar.id/plugin/article/view/174849/173-perusahaan-di-jabar-dilaporkan-belum-bayar-thr-ini-langkah-pemprov
http://www.merdeka.com/uang/sektor-umkm-jadi-prioritas-utama-pen.html
http://www.merdeka.com/uang/sektor-umkm-jadi-prioritas-utama-pen.html
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memberikan pukulan berat pada 

perekonomian, termasuk bagi sektor 

UMKM. Survei yang dilakukan Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

terhadap UMKM menunjukkan 94 

persen usaha mengalami penurunan 

penjualan, bahkan penurunan penjualan 

lebih dari 75 persen dialami oleh lebih 

dari 40 persen UMKM dari berbagai 

kelas usaha. Hal ini berdampak pada 

tenaga kerja yang bergerak di sektor 

UMKM, khususnya tenaga kerja wanita 

yang cukup besar jumlah dan 

proporsinya di sektor UMKM. 
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Menaker Ida Fauziyah: 

UMKM Jadi Prioritas 

Program PEN 

Neutral Radar Bangsa RADARBANGSA.COM- Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan sektor Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) menjadi 

prioritas dalam program pemulihan 

ekonomi nasional atau PEN. "Melihat 

besarnya dampak yang dialami oleh 

sektor UMKM dan besarnya signifikansi 

sektor UMKM bagi perekonomian 

masyarakat Indonesia, pemerintah 

menjadikan sektor UMKM sebagai salah 

satu prioritas utama dalam program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," 

kata Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah di Jakarta, Selasa 26 April 2022. 

Untuk itu, kata Ida Fauziyah, Kemnaker 

terus melakukan program 

pengembangan perluasan kesempatan 

kerja berupa program bantuan 

kewirausahaan yang diberikan pada 

kelompok UMKM di berbagai daerah. 

"Banyak jurusan pelatihan yang kami 

miliki merupakan jurusan yang 

menunjang kompetensi bagi pekerja di 

sektor UMKM," ujar Menaker. 
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42 Perusahaan di Kulon 

Progo Sanggup Bayar THR 

Sekali Gaji, Hanya 3 yang 

Kurang 

Negati

ve 

Voi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kulon Progo, Daerah 

Istimewa Yogyakarta memastikan 42 

perusahaan di wilayah tersebut sanggup 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 

http://www.radarbangsa.com/news/38570/menaker-ida-fauziyah-umkm-jadi-prioritas-program-pen
http://www.radarbangsa.com/news/38570/menaker-ida-fauziyah-umkm-jadi-prioritas-program-pen
http://www.radarbangsa.com/news/38570/menaker-ida-fauziyah-umkm-jadi-prioritas-program-pen
http://voi.id/berita/162034/42-perusahaan-di-kulon-progo-sanggup-bayar-thr-sekali-gaji-hanya-3-yang-kurang
http://voi.id/berita/162034/42-perusahaan-di-kulon-progo-sanggup-bayar-thr-sekali-gaji-hanya-3-yang-kurang
http://voi.id/berita/162034/42-perusahaan-di-kulon-progo-sanggup-bayar-thr-sekali-gaji-hanya-3-yang-kurang
http://voi.id/berita/162034/42-perusahaan-di-kulon-progo-sanggup-bayar-thr-sekali-gaji-hanya-3-yang-kurang
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2022 satu kali gaji dan tepat waktu. 

"Sampai saat ini kami belum mendapat 

laporan lagi dari 42 perusahaan yang 

menyatakan tidak sanggup membayar 

THR dan belum dibayarkan," kata Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kulon Progo Nur Wahyudi di Kulon 

Progo, Antara, Selasa, 26 April. 

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian 

Tenaga Kerja terkait dengan Pemberian 

THR Keagamaan 2022 kepada buruh 

atau tenaga kerja perusahaan sudah 

ditindaklanjuti dengan Surat Edaran 

Bupati Kulon Progo Nomor 

560/1225/2022 tentang Pemberian THR 

2022 kepada buruh atau tenaga kerja 

perusahaan. Dari data yang masuk, 

perusahaan yang memberikan 

kesanggupan membayar THR satu kali 

gaji sebanyak 42 perusahaan. 

49. 26 

Apri

l 

202

2 

GUBENUR HARUS 

DORONG PERUSAHAAN 

UNTUK BAYAR THR TEPAT 

WAKTU 

Positiv

e 

Keris Jambi Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau 

biasa disebut THR adalah hak 

pendapatan pekerja yang wajib 

dibayarkan oleh pengusaha kepada 

pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan 

yang berupa uang. Pemberian 

Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi 

salah satu upaya untuk memenuhi 

kebutuhan pekerja dan keluarganya 

dalam merayakan Hari Raya Keagamaan 

dimana pemerintah mewajibkan 

pengusaha untuk memberikan THR 

kepada pekerjanya.. Ketentuan 

mengenai THR diatur dalam peraturan 

pemerintah. Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di 

Perusahaan (Permenaker 6/2016) 

dimana peraturan ini menggantikan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1994. 

Berlaku pula aturan baru Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan (PP 36/2021) dan 

http://www.kerisjambi.id/2022/04/gubenur-harus-dorong-perusahaan-untuk.html
http://www.kerisjambi.id/2022/04/gubenur-harus-dorong-perusahaan-untuk.html
http://www.kerisjambi.id/2022/04/gubenur-harus-dorong-perusahaan-untuk.html
http://www.kerisjambi.id/2022/04/gubenur-harus-dorong-perusahaan-untuk.html
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SE Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 

tentang Pelaksanaan Pemberian THR 

Keagamaan tahun 2022 bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan yang 

ditujukan kepada para gubernur di 

seluruh Indonesia. 

50. 26 

Apri

l 

202

2 

Aduan THR Jawa Tengah 

Capai 110 Laporan, 

Pengawas 

Ketenagakerjaan Siap 

Ambil Tindakan 

Positiv

e 

Magelang Ekspres Meskipun aduan terkait THR di Jawa 

Tengah mencapai 110 laporan, namun 

adapula perusahaan yang tertib aturan. 

Pengawas Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah mulai 

melakukan penindakan terkait 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari 

Raya (THR) lebaran 2022. Hingga Selasa 

(26/4/2022), tercatat ada 110 aduan 

terkait THR yang diterima posko Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa 

Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, 

aduan tentang pemberian THR semakin 

banyak menjelang lebaran. 

51. 26 

Apri

l 

202

2 

THR BELUM CAIR, POSKO 

KETENAGAKERJAAN DI 

JATENG TERIMA RATUSAN 

ADUAN | BLORANEWS 

Negati

ve 

Bloranews Kepala Disnakertrans Jawa Tengah 

Sakina Rosellasari mengatakan, aduan 

tentang pemberian THR semakin banyak 

menjelang lebaran. "Senin (25/4) 

kemarin ada tambahan jadi total 110 

aduan yang masuk ke Posko THR 

Provinsi Jawa Tengah. Sesuai regulasi, 

THR diberikan perusahaan maksimal 

tujuh hari sebelum lebaran. Kabid 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah, Mumpuniati 

mengatakan, rata-rata perusahaan 

belum mencairkan THR pekerja karena 

terdampak covid. 

52. 26 

Apri

l 

202

2 

40 Perusahaan di Jakarta 

Barat Belum Bayar THR, 

Ini Sanksinya! 

Negati

ve 

Bisnis Indonesia Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat 

hingga saat ini telah menerima aduan 40 

perusahaan belum membayar 

kewajibannya untuk Tunjangan Hari 

Raya (THR) kepada para karyawannya. 

"Kita terima sekitar 40 laporan 

(perusahaan) sejak pekan lalu," kata 

Kepala Seksi Pengawas Suku Dinas 

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi 

http://magelangekspres.com/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-siap-ambil-tindakan
http://magelangekspres.com/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-siap-ambil-tindakan
http://magelangekspres.com/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-siap-ambil-tindakan
http://magelangekspres.com/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-siap-ambil-tindakan
http://magelangekspres.com/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-siap-ambil-tindakan
http://www.bloranews.com/thr-belum-cair-posko-ketenagakerjaan-di-jateng-terima-ratusan-aduan
http://www.bloranews.com/thr-belum-cair-posko-ketenagakerjaan-di-jateng-terima-ratusan-aduan
http://www.bloranews.com/thr-belum-cair-posko-ketenagakerjaan-di-jateng-terima-ratusan-aduan
http://www.bloranews.com/thr-belum-cair-posko-ketenagakerjaan-di-jateng-terima-ratusan-aduan
http://jakarta.bisnis.com/read/20220426/77/1527409/40-perusahaan-di-jakarta-barat-belum-bayar-thr-ini-sanksinya
http://jakarta.bisnis.com/read/20220426/77/1527409/40-perusahaan-di-jakarta-barat-belum-bayar-thr-ini-sanksinya
http://jakarta.bisnis.com/read/20220426/77/1527409/40-perusahaan-di-jakarta-barat-belum-bayar-thr-ini-sanksinya
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Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto, saat 

dihubungi di Jakarta, Selasa (26/4/2022). 

Laporan itu masuk ke pihaknya sejak 

Kementerian Tenaga Kerja membuka 

posko pengaduan karyawan yang tidak 

mendapat hak THR di 

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

Menindaklanjuti laporan itu, Tri sudah 

memberikan surat imbauan kepada 40 

perusahaan tersebut untuk membayar 

hak THR karyawan. Namun, Tri belum 

bersedia merinci nama-nama 40 

perusahaan itu, termasuk di bidang apa. 

53. 26 

Apri

l 

202

2 

Pemkot Jakbar Terima 

Aduan 40 Perusahaan 

Belum Bayar THR 

Neutral Aktual Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat 

hingga saat ini telah menerima aduan 40 

perusahaan belum membayar 

kewajibannya untuk Tunjangan Hari 

Raya (THR) kepada para karyawannya. 

Menindaklanjuti laporan itu, Tri sudah 

memberikan surat imbauan kepada 40 

perusahaan tersebut untuk membayar 

hak THR karyawan. "Kita terima sekitar 

40 laporan (perusahaan) sejak pekan 

lalu," kata Kepala Seksi Pengawas Suku 

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Energi Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto, 

saat dihubungi di Jakarta, Selasa (26/4). 

Laporan itu masuk ke pihaknya sejak 

Kementerian Tenaga Kerja membuka 

posko pengaduan karyawan yang tidak 

mendapat hak THR di. 

54. 26 

Apri

l 

202

2 

Perusahaan Tak Berikan 

THR Bakal Disanksi 

Positiv

e 

Portal Jateng Perusahaan akan dikenakan sanksi 

apabila tidak memberikan THR kepada 

pekerjanya. Bupati Temanggung HM Al 

Khadziq memberikan apresiasi pada 

perusahaan yang telah memberikan 

Tunjangan Hari Raya (THR) Hari 

Keagamaan pada karyawan sesuai 

aturan. "Kami berikan apresiasi pada 

perusahaan yang memberikan hak 

pekerja berupa THR Hari Keagamaan. 

THR merupakan kewajiban dari 

perusahaan," kata Bupati yang ditemui 

http://aktual.com/pemkot-jakbar-terima-aduan-40-perusahaan-belum-bayar-thr
http://aktual.com/pemkot-jakbar-terima-aduan-40-perusahaan-belum-bayar-thr
http://aktual.com/pemkot-jakbar-terima-aduan-40-perusahaan-belum-bayar-thr
http://jatengprov.go.id/beritadaerah/perusahaan-tak-berikan-thr-bakal-disanksi
http://jatengprov.go.id/beritadaerah/perusahaan-tak-berikan-thr-bakal-disanksi
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usai penyampaian Raperda di DPRD, 

Senin (25/5/2022). 

55. 26 

Apri

l 

202

2 

Disnakertrans Sebut 

Perusahaan di Batanghari 

Wajib Cairkan THR Paling 

Lambat H-7 Lebaran 

Negati

ve 

Tribun News Jambi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten Batanghari 

telah mengimbau kepada seluruh 

perusahaan di daerah ini untuk 

melakukan pembayaran THR 1443 

Hijriah minimal 7 hari sebelum hari haya 

Idulfitri. "THR paling lambat dibayar 

pada 24 April 2022 harus sudah 

dibagikan atau H-7 sebelum lebaran," 

ujar Agus Salim Kabid Hubungan 

Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan 

pada Selasa (26/4/2022). Sesuai edaran 

tersebut Pemkab Batanghari 

meneruskan edaran ini kepada 

perusahaan dengan nomor 003/101/ 

Disnakertrans. Dengan aturan tersebut 

Disnakertrans Batanghari juga membuka 

posko pengaduan, sejak surat ini telah 

beredar ke perusahaan. 

56. 26 

Apri

l 

202

2 

BPJS Kesehatan Buka 

Lowongan Kerja, 150 

Posisi PTT Lamar Online, 

27 April 2022 Hari 

Terakhir 

Neutral Tribun News 

Kupang 

Anda bisa memilih salah satu tautan 

sesuai dengan wilayah yang ingin 

dilamar sebelum tanggal 27 April 2022. 

Informasi lowongan kerja bagi pencari 

kerja di bulan April 2022 ada 

penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan. Lowongan yang 

dibuka sebanyak 150 lowongan. 

Banyaknya lowongan ini untuk 

penempatan di berbagai kantor wilayah 

di Indonesia. 

57. 26 

Apri

l 

202

2 

Pengaduan Terkait THR 

Pekerja ke Disnaker 

Pelalawan Masih Nihil 

hingga H-6 Lebaran 

Negati

ve 

Tribun News 

Pekanbaru 

Hingga H-6 Hari Raya Idul Fitri belum 

ada laporan terkait mandeknya 

pembayaran THR kepada Disnaker 

Pelalawan. Ini sudah lewat satu hari dari 

tenggang waktu yang disarankan pada 

edaran," kata Sekretaris Disnaker 

Pelalawan, Iskandar kepada 

Tribunpekanbaru.com, Selasa 

(26/4/2022). Posko THR yang dibuka di 

kantor Disnaker masih nihil pengaduan 

dari karyawan swasta yang ada di 

http://jambi.tribunnews.com/2022/04/26/disnakertrans-sebut-perusahaan-di-batanghari-wajib-cairkan-thr-paling-lambat-h-7-lebaran
http://jambi.tribunnews.com/2022/04/26/disnakertrans-sebut-perusahaan-di-batanghari-wajib-cairkan-thr-paling-lambat-h-7-lebaran
http://jambi.tribunnews.com/2022/04/26/disnakertrans-sebut-perusahaan-di-batanghari-wajib-cairkan-thr-paling-lambat-h-7-lebaran
http://jambi.tribunnews.com/2022/04/26/disnakertrans-sebut-perusahaan-di-batanghari-wajib-cairkan-thr-paling-lambat-h-7-lebaran
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/26/bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-150-posisi-ptt-lamar-online-27-april-2022-hari-terakhir
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/26/bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-150-posisi-ptt-lamar-online-27-april-2022-hari-terakhir
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/26/bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-150-posisi-ptt-lamar-online-27-april-2022-hari-terakhir
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/26/bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-150-posisi-ptt-lamar-online-27-april-2022-hari-terakhir
http://kupang.tribunnews.com/2022/04/26/bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-150-posisi-ptt-lamar-online-27-april-2022-hari-terakhir
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/04/26/pengaduan-terkait-thr-pekerja-ke-disnaker-pelalawan-masih-nihil-hingga-h-6-lebaran
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/04/26/pengaduan-terkait-thr-pekerja-ke-disnaker-pelalawan-masih-nihil-hingga-h-6-lebaran
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/04/26/pengaduan-terkait-thr-pekerja-ke-disnaker-pelalawan-masih-nihil-hingga-h-6-lebaran
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/04/26/pengaduan-terkait-thr-pekerja-ke-disnaker-pelalawan-masih-nihil-hingga-h-6-lebaran
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Pelalawan. Tampaknya seluruh 

perusahaan maupun badan usaha patuh 

terhadap SE yang diteken langsung oleh 

Bupati Pelalawan H Zukri sebagai 

turunan dari edaran yang dikeluarkan 

Kemenaker RI. 

58. 26 

Apri

l 

202

2 

Aduan THR Jawa Tengah 

Capai 110 Laporan 

Neutral Semarangpedia Meskipun aduan terkait THR di Jawa 

Tengah mencapai 110 laporan, namun 

adapula perusahaan yang tertib aturan. 

SEMARANG[SemarangPedia]- Pengawas 

Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa 

Tengah mulai melakukan penindakan 

terkait pelanggaran pemberian 

Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 

2022. Hingga Selasa (26/4), tercatat ada 

110 aduan terkait THR yang diterima 

posko Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Jawa Tengah. Kepala 

Disnakertrans Jawa Tengah Sakina 

Rosellasari mengatakan aduan tentang 

pemberian THR semakin banyak 

menjelang Lebaran. 

59. 26 

Apri

l 

202

2 

40 Perusahaan di Jakbar 

Belum Bayar THR 

Karyawan 

Neutral Medcom.id Tri mengaku sudah memberikan surat 

imbauan kepada 40 perusahaan 

tersebut untuk membayar hak THR 

karyawan. Namun, Tri belum bersedia 

memerinci nama-nama 40 perusahaan 

itu, termasuk di bidang apa. Pemerintah 

Kota (Pemkot) Jakarta Barat mendapati 

puluhan aduan terkait perusahaan yang 

belum membayar tunjangan hari raya 

(THR) kepada para karyawannya. 

Laporan ini masuk sejak Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuka 

posko pengaduan THR secara online. 

60. 26 

Apri

l 

202

2 

Perempuan Bangsa 

Bagikan Seribu Paket 

Sembako untuk Porter di 

Tiga Stasiun Jakarta 

Neutral Tribun News Perempuan Bangsa membagikan seribu 

paket sembako kepada porter di tiga 

stasiun kereta di Jakarta yakni di Stasiun 

Gambir, Stasiun Pasar Senen, dan Tanah 

Abang. Keramaian ini menggerakkan 

perekonomian tidak hanya bagi penjual 

tetapi juga bagi poter yang membantu," 

kata Ketua Umum DPP Perempuan 

Bangsa, Siti Mukaromah di kawasan 

http://semarangpedia.com/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-mulai-ambil-tindakan
http://semarangpedia.com/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-mulai-ambil-tindakan
http://www.medcom.id/nasional/metro/zNPmaxOb-40-perusahaan-di-jakbar-belum-bayar-thr-karyawan
http://www.medcom.id/nasional/metro/zNPmaxOb-40-perusahaan-di-jakbar-belum-bayar-thr-karyawan
http://www.medcom.id/nasional/metro/zNPmaxOb-40-perusahaan-di-jakbar-belum-bayar-thr-karyawan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/26/perempuan-bangsa-bagikan-seribu-paket-sembako-untuk-porter-di-tiga-stasiun-jakarta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/26/perempuan-bangsa-bagikan-seribu-paket-sembako-untuk-porter-di-tiga-stasiun-jakarta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/26/perempuan-bangsa-bagikan-seribu-paket-sembako-untuk-porter-di-tiga-stasiun-jakarta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/26/perempuan-bangsa-bagikan-seribu-paket-sembako-untuk-porter-di-tiga-stasiun-jakarta
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Tanah Abang, Jakarta, Senin 

(25/4/2022). Kemudian Suharjono 

(Deputi II DAOP 1 Jakarta), Roni (SM 

SDM dan Umum DAOP 1 Jakarta), 

Hendra (Kepala Stasiun Pasar Senen) 

dan Kutarto (Kepala Stasiun Gambir). 

Para porter menyambut baik kegiatan 

sosial yang menjadi program rutin 

Perempuan Bangsa setiap tahun di 

bulan suci Ramadan ini. 

61. 26 

Apri

l 

202

2 

173 perusahaan di Jawa 

Barat belum bayar THR, 

sebut Disnakertrans 

Neutral Antara Jabar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat 

menyatakan sebanyak 173 perusahaan 

di provinsi itu belum membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 

1443 Hijriah/Lebaran 2022. "Atas kondisi 

tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

segera menindaklanjuti pelaporan 

tersebut," kata Kepala Bidang 

Pengawasaan Ketenagakerjaan pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Barat Joao De Araujo 

Dacosta, di Kota Bandung, Selasa. 

Ditemui seusai menghadiri acara Japri 

(Jawa Barat Punya Informasi) Edisi 

"Kesiapan Menghadapi Libur Lebaran di 

Jawa Barat", Joao mengatakan temuan 

tersebut diketahui dari 305 pelaporan 

melalui website resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan RI berdasarkan update 

25 April 2022. Dia mengatakan sesuai 

arahan Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah yang 

menyatakan pembayaran THR tahun ini 

wajib dilakukan tepat waktu dan dalam 

jumlah yang utuh atau tidak dicicil. 

62. 26 

Apri

l 

202

2 

Disnakertrans Sebut 173 

Perusahaan di Jawa Barat 

Belum Bayar THR 

Neutral Jawa Pos Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat 

menyatakan, sebanyak 173 perusahaan 

belum membayar tunjangan hari raya 

(THR) Idul Fitri 1443 Hijriah/Lebaran 

2022. "Atas kondisi tersebut, Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

http://jabar.antaranews.com/berita/375437/173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr-sebut-disnakertrans
http://jabar.antaranews.com/berita/375437/173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr-sebut-disnakertrans
http://jabar.antaranews.com/berita/375437/173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr-sebut-disnakertrans
http://www.jawapos.com/jpg-today/26/04/2022/disnakertrans-sebut-173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr
http://www.jawapos.com/jpg-today/26/04/2022/disnakertrans-sebut-173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr
http://www.jawapos.com/jpg-today/26/04/2022/disnakertrans-sebut-173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr
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Jawa Barat segera menindaklanjuti 

pelaporan tersebut," kata Kepala Bidang 

Pengawasaan Ketenagakerjaan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Barat Joao De Araujo Dacosta 

seperti dilansir dari Antara di Kota 

Bandung, Selasa (26/4). Pada 2021, 

menurut dia, terdapat 148 perusahaan 

yang menunda atau mencicil THR, dari 

total 73.466 perusahaan di Jawa Barat. 

Joao mengatakan, temuan tersebut 

diketahui dari 305 pelaporan melalui 

website resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan berdasarkan update 25 

April. 

63. 26 

Apri

l 

202

2 

173 Perusahaan di Jawa 

Barat Belum Bayar THR 

Neutral Medcom.id Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat 

menyatakan sebanyak 173 perusahaan 

di provinsi itu belum membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1443 

Hijriah. "Atas kondisi tersebut, kami dari 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Barat segera 

menindaklanjuti pelaporan tersebut," 

kata Kepala Bidang Pengawasaan 

Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Barat Joao De Araujo Dacosta, di Kota 

Bandung, Selasa, 26 April 2022. Joao 

mengatakan temuan tersebut diketahui 

dari 305 pelaporan melalui website 

resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI 

berdasarkan update 25 April 2022. Dia 

mengatakan sesuai arahan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

yang menyatakan pembayaran THR 

tahun ini wajib dilakukan tepat waktu 

dan dalam jumlah yang utuh atau tidak 

dicicil. 
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Disnakertrans Catat 173 

Perusahaan di Jawa Barat 

Belum Bayar THR 

Neutral Republika Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat 

(Jawa Barat) mencatat, sebanyak 173 

perusahaan di Jawa Barat belum 

membayar tunjangan hari raya (THR) 

http://www.medcom.id/nasional/daerah/Rkjvn6wk-173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr
http://www.medcom.id/nasional/daerah/Rkjvn6wk-173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr
http://republika.co.id/berita/raxtkj484/disnakertrans-catat-173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr
http://republika.co.id/berita/raxtkj484/disnakertrans-catat-173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr
http://republika.co.id/berita/raxtkj484/disnakertrans-catat-173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr
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Idul Fitri 1443 Hijriyah kepada pekerja. 

Pada 2021, terdapat 148 perusahaan 

yang menunda atau mencicil THR dari 

total 73.466 perusahaan yang 

beroperasi di Jawa Barat. "Atas kondisi 

tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

segera menindaklanjuti pelaporan 

tersebut," kata Kepala Bidang 

Pengawasaan Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Barat Joao de Araujo 

da Costa di Kota Bandung, Selasa 

(26/4/2022). Ditemui di acara Japri 

(Jawa Barat Punya Informasi) Edisi 

'Kesiapan Menghadapi Libur Lebaran di 

Jawa Barat', Joao mengatakan, temuan 

tersebut diketahui dari 305 pelaporan 

melalui laman resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) per Senin 

(25/4/2022). 
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173 Perusahaan di Jawa 

Barat Belum Bayar THR 

Neutral Medcom.id Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat 

menyatakan sebanyak 173 perusahaan 

di provinsi itu belum membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1443 

Hijriah/Lebaran 2022. "Atas kondisi 

tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

segera menindaklanjuti pelaporan 

tersebut," kata Kepala Bidang 

Pengawasan Ketenagakerjaan pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Barat Joao De Araujo 

Dacosta, di Kota Bandung, dilansir dari 

Antara, Selasa, 26 April 2022. Ditemui 

seusai menghadiri acara Japri (Jawa 

Barat Punya Informasi) Edisi 'Kesiapan 

Menghadapi Libur Lebaran di Jawa 

Barat', Joao mengatakan, temuan 

tersebut diketahui dari 305 pelaporan 

melalui website resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan RI berdasarkan update 

25 April 2022. Pada 2021, kata dia, 

terdapat 148 perusahaan yang menunda 

http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/nbwM2yEK-173-perusahaan-di-jawa-barat-belum-bayar-thr
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/nbwM2yEK-173-perusahaan-di-jawa-barat-belum-bayar-thr
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atau mencicil THR, sementara di Jawa 

Barat terdapat total 73.466 perusahaan. 
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Perempuan Bangsa 

Bagikan Seribu Sembako 

untuk Porter 

Neutral Media Indonesia PEREMPUAN Bangsa membagikan seribu 

sembako kepada porter Stasiun Gambir, 

Stasiun Pasar Senen dan porter Tanah 

Abang. Para porter menyambut baik 

kegiatan sosial yang menjadi program 

rutin Perempuan Bangsa setiap tahun di 

bulan suci Ramadhan ini. "Patut 

disyukuri, pada tahun ini situasi mulai 

normal. Pusat perbelanjaan tanah abang 

sangat ramai pengunjung, mulai dari 

mereka yang membeli untuk dipakai 

sendiri maupun untuk dijual kembali. 
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Sebanyak 40 Perusahaan 

di Jakbar Dilaporkan 

Belum Bayar THR 

Karyawan 

Neutral Suara.com Pemerintah Kota Jakarta Barat hingga 

saat ini telah menerima aduan 40 

perusahaan belum membayar 

kewajibannya yakni Tunjangan Hari Raya 

atau THR kepada para karyawannya. 

Laporan itu masuk ke pihaknya sejak 

Kementerian Tenaga Kerja membuka 

posko pengaduan karyawan yang tidak 

mendapat hak THR di 

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

Menindaklanjuti laporan itu, Tri sudah 

memberikan surat imbauan kepada 40 

perusahaan tersebut untuk membayar 

hak THR karyawan. Namun, Tri belum 

bersedia merinci nama-nama 40 

perusahaan itu, termasuk di bidang apa. 

"Kami terima sekitar 40 laporan sejak 

pekan lalu," kata Kepala Seksi Pengawas 

Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 

dan Energi Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto, 

saat dihubungi di Jakarta, Selasa 

(26/4/2022). 
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Menaker RI Ida Apresiasi 

Pelayanan Porter Statsiun 

Positiv

e 

Priangantimur Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 

mengapresiasi para porter Stasiun 

Kereta Api yang telah memberikan 

pelayanan secara baik kepada 

penumpangnya. Menurut Menaker, 

keberadaan porter sangat membantu 

penumpang yang membutuhkan 

jasanya. "Terima kasih semua yang 

http://mediaindonesia.com/ramadan/488760/perempuan-bangsa-bagikan-seribu-sembako-untuk-porter
http://mediaindonesia.com/ramadan/488760/perempuan-bangsa-bagikan-seribu-sembako-untuk-porter
http://mediaindonesia.com/ramadan/488760/perempuan-bangsa-bagikan-seribu-sembako-untuk-porter
http://jakarta.suara.com/read/2022/04/26/152455/sebanyak-40-perusahaan-di-jakbar-dilaporkan-belum-bayar-thr-karyawan
http://jakarta.suara.com/read/2022/04/26/152455/sebanyak-40-perusahaan-di-jakbar-dilaporkan-belum-bayar-thr-karyawan
http://jakarta.suara.com/read/2022/04/26/152455/sebanyak-40-perusahaan-di-jakbar-dilaporkan-belum-bayar-thr-karyawan
http://jakarta.suara.com/read/2022/04/26/152455/sebanyak-40-perusahaan-di-jakbar-dilaporkan-belum-bayar-thr-karyawan
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224353209/menaker-ri-ida-apresiasi-pelayanan-porter-statsiun
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224353209/menaker-ri-ida-apresiasi-pelayanan-porter-statsiun


 

48 

 

selama ini telah memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada para penumpang," 

kata, Menaker dikutip 

priangantimurnews.pikiran-rakyat.com 

dari Instagram @kemenaker Selasa 26 

April 2022. Menaker menyatakan bahwa 

dahulu, jika ia dan keluarga pulang 

kampung, sering memakai transportasi 

kereta api dan menggunakan jasa 

porter. 
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Kemnaker Terima 1.627 

Aduan soal THR 

Neutral Cnn Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) menerima 1.627 pengaduan 

online dari pekerja terkait tunjangan 

hari raya (THR) dari 8 April 2022 sampai 

25 April 2022 kemarin. "Dari 1.627 

pengaduan yang masuk terdiri dari THR 

tidak dibayarkan sebanyak 727 aduan, 

THR tidak sesuai ketentuan 758 aduan, 

dan THR terlambat dibayarkan 142 

aduan," ungkap Kepala Biro Humas 

Kemnaker Chairul Fadhly Harahap 

kepada CNNIndonesia.com, Selasa 

(26/4). Selain menerima aduan terkait 

THR, Kemnaker juga menerima 

konsultasi online terkait THR sebanyak 

2.230 laporan. Khusus untuk pengaduan 

terkait pembayaran THR, Chairul 

mengatakan Kemnaker akan 

menindaklanjuti ke proses verifikasi dan 

validasi. 
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BSU BLT Subsidi Gaji 2022 

Cair ke Rekening 

Penerima Jika Penuhi 

Syarat Ini, Cek Info 

Terbarunya! - Ayo 

Indonesia 

Positiv

e 

Ayoindonesia.com AYOINDONESIA- Berikut ini akan diulas 

BSU BLT Subsidi Gaji 2022 cair ke 

rekening penerima jika penuhi syarat ini. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

menyatakan bahwa tren kasus positif 

maupun angka kematian akibat COVID-

19 di Indonesia telah mengalami 

penurunan secara signifikan. Cara cek 

penerima BLT gaji 2022 atau Bantuan 

Subsidi Upah ( BSU ) lewat WhatsApp, 

NIK KTP atau laman resmi BSU 

Kemnaker. BLT gaji 2022 dikabarkan 

akan cair pada tahun ini. 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220426142443-92-789871/kemnaker-terima-1627-aduan-soal-thr
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220426142443-92-789871/kemnaker-terima-1627-aduan-soal-thr
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013281394/bsu-blt-subsidi-gaji-2022-cair-ke-rekening-penerima-jika-penuhi-syarat-ini-cek-info-terbarunya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013281394/bsu-blt-subsidi-gaji-2022-cair-ke-rekening-penerima-jika-penuhi-syarat-ini-cek-info-terbarunya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013281394/bsu-blt-subsidi-gaji-2022-cair-ke-rekening-penerima-jika-penuhi-syarat-ini-cek-info-terbarunya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013281394/bsu-blt-subsidi-gaji-2022-cair-ke-rekening-penerima-jika-penuhi-syarat-ini-cek-info-terbarunya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013281394/bsu-blt-subsidi-gaji-2022-cair-ke-rekening-penerima-jika-penuhi-syarat-ini-cek-info-terbarunya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013281394/bsu-blt-subsidi-gaji-2022-cair-ke-rekening-penerima-jika-penuhi-syarat-ini-cek-info-terbarunya
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Di Kulon Progo 42 

Perusahaan Menyatakan 

Kesanggupan Bayar THR 

Satu Kali Gaji 

Neutral Harian Merapi Sebanyak 42 perusahaan di Kulon Progo 

telah menyatakan kesanggupannya 

untuk membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) satu kali gaji. Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo Nur 

Wahyudi mengatakan pihaknya telah 

mendapat laporan tentang THR dari 

perusahaan yang ada di Kulon Progo. 

"Sampai saat ini kami belum mendapat 

laporan lagi dari 42 perusahaan yang 

menyatakan sanggup membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) dan belum 

dibayarkan," katanya. Ia mengatakan 

berdasarkan Surat Edaran Kementerian 

Tenaga Kerja terkait dengan Pemberian 

THR Keagamaan 2022 kepada buruh 

atau tenaga kerja perusahaan sudah 

ditindaklanjuti dengan Surat Edaran 

Bupati Kulon Progo Nomor 

560/1225/2022 tentang Pemberian THR 

2022 kepada buruh atau tenaga kerja 

perusahaan. 
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Disnakertrans Sebut 173 

Perusahaan di Jawa Barat 

Belum Bayar THR 

Neutral Xnews.id JAKARTA (XNews.id)-Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat 

menyatakan, sebanyak 173 perusahaan 

belum membayar tunjangan hari raya 

(THR) Idul Fitri 1443 Hijriah/Lebaran 

2022. "Atas kondisi tersebut, Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Barat segera menindaklanjuti 

pelaporan tersebut," kata Kepala Bidang 

Pengawasaan Ketenagakerjaan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Barat Joao De Araujo Dacosta 

seperti dilansir dari Antara di Kota 

Bandung, Selasa (26/4). Pada 2021, 

menurut dia, terdapat 148 perusahaan 

yang menunda atau mencicil THR, dari 

total 73.466 perusahaan di Jawa Barat. 

Joao mengatakan, temuan tersebut 

diketahui dari 305 pelaporan melalui 

website resmi Kementerian 

http://www.harianmerapi.com/news/pr-403281777/di-kulon-progo-42-perusahaan-menyatakan-kesanggupan-bayar-thr-satu-kali-gaji
http://www.harianmerapi.com/news/pr-403281777/di-kulon-progo-42-perusahaan-menyatakan-kesanggupan-bayar-thr-satu-kali-gaji
http://www.harianmerapi.com/news/pr-403281777/di-kulon-progo-42-perusahaan-menyatakan-kesanggupan-bayar-thr-satu-kali-gaji
http://www.harianmerapi.com/news/pr-403281777/di-kulon-progo-42-perusahaan-menyatakan-kesanggupan-bayar-thr-satu-kali-gaji
http://xnews.id/2022/04/26/kanal/news/disnakertrans-sebut-173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr
http://xnews.id/2022/04/26/kanal/news/disnakertrans-sebut-173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr
http://xnews.id/2022/04/26/kanal/news/disnakertrans-sebut-173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr
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Ketenagakerjaan berdasarkan update 25 

April. 
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Perusahaan Wajib Bayar 

THR Pekerja Dengan 

Sesuai Ketentuan. 

Positiv

e 

Opsi News Kabar Gembira dari Dinas Perindustrian 

dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar 

telah membentuk posko pengaduan 

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 

tahun 2022. Kewajiban tersebut berupa 

pembayaran THR keagamaan. Ini 

merupakan tindak lanjut dari Surat 

Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia (Menaker) Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022, terkait pelaksanaan 

pemberian THR keagamaan tahun 2022 

bagi pekerja atau buruh di perusahaan. 

Meskipun masih dalam suasana 

pandemi, Ia mengatakan untuk tahun ini 

tidak ada relaksasi bagi perusahan 

dalam mengeluarkan THR tersebut. 
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Enam Hari Jelang Lebaran 

2022, 40 Perusahaan di 

Jakarta Belum Bayar THR 

Karyawannya 

Neutral Pikiran Rakyat Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat 

per hari ini, 26 April 2022 atau 

bertepatan H-6 menjelang Hari Raya Idul 

Fitri 1443 Hijriah telah menerima aduan 

40 perusahaan belum melakukan 

kewajiban membayar uang Tunjangan 

Hari Raya (THR) kepada para 

karyawannya. Kepala Seksi Pengawas 

Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 

dan Energi Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto 

saat dihubungi di Jakarta, mengatakan 

puluhan aduan tersebut diterima 

pihaknya sejak pekan lalu. Kendati 

demikian, Tri tidak belum bisa merinci 

nama-nama 40 perusahaan tersebut, 

termasuk bidang-bidang usaha terkait. 

Namun, Tri mengakui pihaknya sudah 

memberikan surat imbauan kepada 40 

perusahaan tersebut agar segera 

menunaikan hak para karyawan dengan 

membayar THR. 

75. 26 

Apri
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CEK Penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 

dengan 4 Cara ini, Adakah 

Nama Anda? 

Neutral Ayo Bandung Berikut informasi cek penerima BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 dengan 4 

cara ini, apakah ada nama Anda?. Para 

calon penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 terus 

http://opsinews.com/read-1237-2022-04-26-perusahaan-wajib-bayar-thr-pekerja-dengan-sesuai-ketentuan.html
http://opsinews.com/read-1237-2022-04-26-perusahaan-wajib-bayar-thr-pekerja-dengan-sesuai-ketentuan.html
http://opsinews.com/read-1237-2022-04-26-perusahaan-wajib-bayar-thr-pekerja-dengan-sesuai-ketentuan.html
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014353393/enam-hari-jelang-lebaran-2022-40-perusahaan-di-jakarta-belum-bayar-thr-karyawannya
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014353393/enam-hari-jelang-lebaran-2022-40-perusahaan-di-jakarta-belum-bayar-thr-karyawannya
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014353393/enam-hari-jelang-lebaran-2022-40-perusahaan-di-jakarta-belum-bayar-thr-karyawannya
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014353393/enam-hari-jelang-lebaran-2022-40-perusahaan-di-jakarta-belum-bayar-thr-karyawannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793281743/cek-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-dengan-4-cara-ini-adakah-nama-anda
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793281743/cek-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-dengan-4-cara-ini-adakah-nama-anda
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793281743/cek-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-dengan-4-cara-ini-adakah-nama-anda
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793281743/cek-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-dengan-4-cara-ini-adakah-nama-anda
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menanyakan kapan dana tersebut akan 

cair. : Pantauan Terkini di Simpang 

Susun Cileunyi, Arus Lalu Lintas Ramai 

Lancar. Namun, sampai saat ini 

pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 belum juga cair kepada penerima. : 

Download WhatsApp Fouad Versi 

Terbaru 2022 GRATIS, Simak Fitur dan 

Kelebihannya di Sini. Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan tahun 

2022 masih menjadi hal yang ditunggu-

tunggu kabar pencairannya. 
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Menaker Ida Fauziyah: 

Pemerintah Jadikan 

Sektor UMKM sebagai 

Prioritas Utama PEN 

Positiv

e 

Harianbhirawa.co.i

d 

"Melihat besarnya dampak yang dialami 

oleh sektor UMKM dan besarnya 

signifikansi sektor UMKM bagi 

perekonomian masyarakat Indonesia, 

pemerintah menjadikan sektor UMKM 

sebagai salah satu prioritas utama dalam 

program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN)," kata Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah ketika memberikan 

sambutan pada acara Focus Group 

Discussion dengan tema "Gema 

Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa 

Timur" secara virtual, Selasa, 

(26/4/2022). Menaker mengungkapkan, 

Kemnaker terus melakukan program 

pengembangan perluasan kesempatan 

kerja berupa program bantuan 

kewirausahaan yang diberikan pada 

kelompok UMKM di berbagai daerah. 

"Banyak jurusan pelatihan yang kami 

miliki merupakan jurusan yang 

menunjang kompetensi bagi pekerja di 

sektor UMKM," ujar Menaker. Menaker 

menyebut, dengan semakin tumbuh dan 

majunya UMKM terutama di era digital 

ini maka diharapkan akan banyak 

perempuan yang bisa ikut masuk ke 

pasar kerja dan berkontribusi pada 

perekonomian. 

77. 26 

Apri
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H+1 Pembayaran THR, 

Disnakertrans Bantul 

Neutral Suara.com Hingga kini Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten 

Bantul menerima aduan terhadap 10 

http://www.harianbhirawa.co.id/menaker-ida-fauziyah-pemerintah-jadikan-sektor-umkm-sebagai-prioritas-utama-pen
http://www.harianbhirawa.co.id/menaker-ida-fauziyah-pemerintah-jadikan-sektor-umkm-sebagai-prioritas-utama-pen
http://www.harianbhirawa.co.id/menaker-ida-fauziyah-pemerintah-jadikan-sektor-umkm-sebagai-prioritas-utama-pen
http://www.harianbhirawa.co.id/menaker-ida-fauziyah-pemerintah-jadikan-sektor-umkm-sebagai-prioritas-utama-pen
http://jogja.suara.com/read/2022/04/26/175627/h1-pembayaran-thr-disnakertrans-bantul-masih-proses-tujuh-aduan
http://jogja.suara.com/read/2022/04/26/175627/h1-pembayaran-thr-disnakertrans-bantul-masih-proses-tujuh-aduan
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Masih Proses Tujuh 

Aduan 

perusahaan tentang pembayaran THR. 

"Total ada 10 perusahaan yang 

melibatkan 37 pekerja," ungkap Kepala 

Disnakertrans Bantul Istirul Widiastuti, 

Selasa (26/4/2022). Batas akhir 

pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 

yakni tanggal 25 April 2022. Itu sesuai 

dengan edaran Menteri Tenaga Kerja 

(Menaker) RI No M/1/HK.04/IV/2022 

pemberian THR maksimal diberikan 

tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. 
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Aduan THR Jawa Tengah 

Capai 110 Laporan, 

Pengawas 

Ketenagakerjaan Ambil 

Tindakan 

Neutral Smol.id Pengawas Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah mulai 

melakukan penindakan terkait 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari 

Raya (THR) lebaran 2022. Hingga Selasa 

26 April 2022, tercatat ada 110 aduan 

terkait THR yang diterima posko Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa 

Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, 

aduan tentang pemberian THR semakin 

banyak menjelang lebaran. "Senin 25 

April 2022 kemarin ada tambahan jadi 

total 110 aduan yang masuk ke Posko 

THR Provinsi Jawa Tengah. 
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Kemenaker Terima 2.114 

Laporan THR 2022 

Neutral Radar Banyumas Kementerian Ketenagakerjaan telah 

menerima 2.114 laporan pemberian THR 

selama periode 8 sampai 20 April 2022. 

"Jadi hingga saat ini, jumlah dari 

konsultasi dan pengaduan yang masuk 

ke Posko THR 2022 sebanyak 2.114 

laporan," kata dia dalam keterangannya 

dikutip, Selasa (26/4). Jumlah tersebut 

mencakup 1.556 konsultasi online dan 

558 pengaduan online. Kepala Biro 

Humas Kemnaker Chairul Fadhly 

Harahap menyatakan, terdapat 

sejumlah topik pelaporan yang masuk ke 

Posko THR 2022. 

80. 26 

Apri

l 

Lapor Ibu Menaker, 93 

Perusahaan di Banten 

Neutral Fajar Indonesia Di Banten ada 93 perusahaan telah 

diadukan pekerja/buruh karena hingga 

25 April 2022 belum membayarkan THR 

Idul Fitri 1443/2022 sesuai dengan 

http://jogja.suara.com/read/2022/04/26/175627/h1-pembayaran-thr-disnakertrans-bantul-masih-proses-tujuh-aduan
http://jogja.suara.com/read/2022/04/26/175627/h1-pembayaran-thr-disnakertrans-bantul-masih-proses-tujuh-aduan
http://www.smol.id/news/pr-713282106/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://www.smol.id/news/pr-713282106/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://www.smol.id/news/pr-713282106/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://www.smol.id/news/pr-713282106/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://www.smol.id/news/pr-713282106/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://radarbanyumas.co.id/kemenaker-terima-2-114-laporan-thr-2022
http://radarbanyumas.co.id/kemenaker-terima-2-114-laporan-thr-2022
http://fin.co.id/read/95351/Lapor-Ibu-Menaker-93-Perusahaan-di-Banten-Belum-Bayar-THR-ke-Karyawan
http://fin.co.id/read/95351/Lapor-Ibu-Menaker-93-Perusahaan-di-Banten-Belum-Bayar-THR-ke-Karyawan
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202
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Belum Bayar THR ke 

Karyawan 

ketentuan. Menaker Ida Fauziyah 

menegaskan perusahaan wajib 

membayarkan THR paling lambat H-7 

lebaran.-Istimewa-. Padahal Menaker 

Ida Fauziyah sudah menegaskan 

perusahaan wajib membayar THR 

minimal tujuh hari sebelum hari raya. 

Hingga hari ini, dari 93 perusahaan yang 

diadukan terkait THR, sebagian besar 

berasal dari wilayah Tangerang, yakni 

Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang 

dan Kota Tangerang Selatan. 
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Asyik, BSU BPJS 

Ketenagakerjaan Rp1 Juta 

Otomatis Masuk Rekening 

jika Penuh Syarat Ini 

Positiv

e 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Adapun nominal BLT subsidi gaji yakni 

senilai Rp1 juta per penerima, hanya cair 

kepada pekerja yang telah memenuhi 

syarat dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022. Apabila telah memenuhi syarat 

dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, 

maka secara otomatis dana BLT subsidi 

gaji Rp1 juta bakal langsung masuk ke 

rekening. Sementara itu untuk 

berkesempatan dapat BLT Subsidi Gaji 

Rp1 juta dari program BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022, ada sejumlah 

syarat yang wajib dipenuhi pekerja. 

Terkait hal tersebut, hingga kini 

Kemnaker masih mematangkan 

mengenai syarat dan kriteria pekerja 

yang bakal dapat BLT subsidi gaji Rp1 

juta dari program BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022. 
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Aduan THR Jawa Tengah 

Capai 110 Laporan, 

Terbanyak Perusahaan di 

Solo dan Semarang 

Neutral Inews Portal Meskipun aduan terkait THR di Jawa 

Tengah mencapai 110 laporan, namun 

adapula perusahaan yang tertib aturan. 

Pengawas Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah mulai 

melakukan penindakan terkait 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari 

Raya (THR) Lebaran 2022. Hingga Selasa 

(26/4/2022), tercatat ada 110 aduan 

terkait THR yang diterima posko Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa 

Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, 

http://fin.co.id/read/95351/Lapor-Ibu-Menaker-93-Perusahaan-di-Banten-Belum-Bayar-THR-ke-Karyawan
http://fin.co.id/read/95351/Lapor-Ibu-Menaker-93-Perusahaan-di-Banten-Belum-Bayar-THR-ke-Karyawan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094353708/asyik-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-otomatis-masuk-rekening-jika-penuh-syarat-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094353708/asyik-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-otomatis-masuk-rekening-jika-penuh-syarat-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094353708/asyik-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-otomatis-masuk-rekening-jika-penuh-syarat-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094353708/asyik-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-otomatis-masuk-rekening-jika-penuh-syarat-ini
http://jateng.inews.id/berita/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-terbanyak-perusahaan-di-solo-dan-semarang
http://jateng.inews.id/berita/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-terbanyak-perusahaan-di-solo-dan-semarang
http://jateng.inews.id/berita/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-terbanyak-perusahaan-di-solo-dan-semarang
http://jateng.inews.id/berita/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-terbanyak-perusahaan-di-solo-dan-semarang
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aduan tentang pemberian THR semakin 

banyak menjelang Lebaran. 
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Terkuak, 173 Perusahaan 

di Jawa Barat Belum Bayar 

THR Lebaran 2022 

Neutral Liputan 6 Sebanyak 173 perusahaan di Jawa Barat 

tercatat belum membayar Tunjangan 

Hari Raya atau THR Lebaran 2022. 

Perihal THR Ini diungkapkan Kepala 

Bidang Pengawasaan Ketenagakerjaan 

pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Joao 

De Araujo Dacosta, di Kota Bandung, 

Selasa (26/4/2022). "Atas kondisi 

tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

segera menindaklanjuti pelaporan 

tersebut," kata dia melansir Antara. 

Ditemui seusai menghadiri acara Japri 

(Jawa Barat Punya Informasi) Edisi 

"Kesiapan Menghadapi Libur Lebaran di 

Jawa Barat", Joao mengatakan temuan 

tersebut diketahui dari 305 pelaporan 

melalui website resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan RI berdasarkan update 

25 April 2022. 
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Syafril SH : Bagi Yang 

Berminat Untuk Jadi PUK, 

Ayo Bergabung 

Positiv

e 

Top Metro Ketua DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten 

Langkat Sejarahta Sembiring yang 

didampingi Sekretarisnya Syafril SH, 

mengatakan bahwa organisasi pekerja 

yang mereka pimpin sudah terbukti 

merupakan organisasi "Bahwa menurut 

Surat Direktorat Jendral Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja 

yang diterima Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Langkat, menyatakan DPC 

F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Langkat yang 

dipimpin Sejarahta Sembiring dan 

Sekretaris Syafril SH adalah yang sah," 

ujarnya kepada awak media di Stabat, 

Selasa (26/4/2022). Pernyataan kami ini, 

tambah Sekretaris DPC F.SPTI-K.SPSI 

Kabupaten Langkat, Syafril SH, bukan 

asal ngomong. Dari hasil Rapimnas 

tersebut, saat itu Surya Bakti Batubara 

dan Sekretaris Jendral Syafril Arsyad 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/4949239/terkuak-173-perusahaan-di-jawa-barat-belum-bayar-thr-lebaran-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4949239/terkuak-173-perusahaan-di-jawa-barat-belum-bayar-thr-lebaran-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4949239/terkuak-173-perusahaan-di-jawa-barat-belum-bayar-thr-lebaran-2022
http://topmetro.news/144834/syafril-sh-bagi-yang-berminat-untuk-jadi-puk-ayo-bergabung
http://topmetro.news/144834/syafril-sh-bagi-yang-berminat-untuk-jadi-puk-ayo-bergabung
http://topmetro.news/144834/syafril-sh-bagi-yang-berminat-untuk-jadi-puk-ayo-bergabung
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terpilih sebagai nahkoda organisasi 

pekerja yang sah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia untuk masa periode 

2016-2021 lalu. 
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Kemnaker Terus Perluas 

Kesempatan Kerja Lewat 

Program Kewirausahaan 

Positiv

e 

Onews.me Suara.com- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus 

mendorong pengembangan perluasan 

kesempatan kerja. Salah satunya melalui 

program bantuan kewirausahaan yang 

diberikan pada kelompok UMKM di 

berbagai daerah. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah mengatakan, banyak dari paket 

bantuan tersebut diberikan kepada 

kelompok perempuan. Dengan begitu, 

mereka dapat kembali terberdayakan 

serta membantu membangkitkan 

perekenomian keluarga dan masyarakat 

di daerahnya masing-masing. 

86. 26 

Apri

l 

202

2 

H-7 Lebaran, 

Disnakertrans Jawa 

Tengah Terima 110 Aduan 

Terkait THR - Kabarku 

Neutral Kabarku.net "Senin 25 April 2022 kemarin ada 

tambahan laporan aduan THR sehingga 

total ada 110 aduan yang masuk ke 

Posko THR Provinsi Jawa Tengah. 

KABARKU.NET- Dinas Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Jawa 

Tengah menerima 110 laporan aduan 

terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya 

( THR ). Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, 

hingga saat ini tercatat ada 110 laporan 

aduan terkait THR, yang diterima posko 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Jawa Tengah. Kabid Pengawasan 

Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa 

Tengah Mumpuniati mengatakan, rerata 

perusahaan yang masih belum 

membayarkan THR pekerja beralasan 

terdampak Covid 19. 
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H-6 Lebaran, 

Disnakertrans Jawa 

Tengah Terima 110 Aduan 

Terkait THR - Kabarku 

Neutral Kabarku.net "Senin 25 April 2022 kemarin ada 

tambahan laporan aduan THR sehingga 

total ada 110 aduan yang masuk ke 

Posko THR Provinsi Jawa Tengah. 

KABARKU.NET- Dinas Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Jawa 

http://onews.me/kemnaker-terus-perluas-kesempatan-kerja-lewat-program-kewirausahaan-70536.html
http://onews.me/kemnaker-terus-perluas-kesempatan-kerja-lewat-program-kewirausahaan-70536.html
http://onews.me/kemnaker-terus-perluas-kesempatan-kerja-lewat-program-kewirausahaan-70536.html
http://www.kabarku.net/kabar-jawa-tengah/pr-1393282404/h-7-lebaran-disnakertrans-jawa-tengah-terima-110-aduan-terkait-thr
http://www.kabarku.net/kabar-jawa-tengah/pr-1393282404/h-7-lebaran-disnakertrans-jawa-tengah-terima-110-aduan-terkait-thr
http://www.kabarku.net/kabar-jawa-tengah/pr-1393282404/h-7-lebaran-disnakertrans-jawa-tengah-terima-110-aduan-terkait-thr
http://www.kabarku.net/kabar-jawa-tengah/pr-1393282404/h-7-lebaran-disnakertrans-jawa-tengah-terima-110-aduan-terkait-thr
http://www.kabarku.net/kabar-jawa-tengah/pr-1393282404/h-6-lebaran-disnakertrans-jawa-tengah-terima-110-aduan-terkait-thr
http://www.kabarku.net/kabar-jawa-tengah/pr-1393282404/h-6-lebaran-disnakertrans-jawa-tengah-terima-110-aduan-terkait-thr
http://www.kabarku.net/kabar-jawa-tengah/pr-1393282404/h-6-lebaran-disnakertrans-jawa-tengah-terima-110-aduan-terkait-thr
http://www.kabarku.net/kabar-jawa-tengah/pr-1393282404/h-6-lebaran-disnakertrans-jawa-tengah-terima-110-aduan-terkait-thr
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Tengah menerima 110 laporan aduan 

terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya 

( THR ). Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, 

hingga saat ini tercatat ada 110 laporan 

aduan terkait THR, yang diterima posko 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Jawa Tengah. Kabid Pengawasan 

Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa 

Tengah Mumpuniati mengatakan, rerata 

perusahaan yang masih belum 

membayarkan THR pekerja beralasan 

terdampak Covid 19. 
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H-6 Lebaran Belum Dapat 

THR? Lapor ke Sini! 

Negati

ve 

Ayo Bandung 6 Lebaran dan Anda belum dapat THR? 

Segera lapor atau adukan hal tersebut 

kepada Kementerian Ketenagakerjaan 

atau Kemnaker. Adapun dalam 

Peraturan THR 2022 yang tertuang 

dalam Surat Edaran (SE) Nomor 

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

tentang Pelaksanaan Pemberian THR 

Keagamaan Tahun 2022, disebutkan 

bahwa maksimal pencairan THR H-7 

sebelum hari H Lebaran. Sebelumnya, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

mengimbau kepada pengusaha atau 

pemberi kerja untuk memperhatikan 

dua hal, yakni:. : Jadwal Lebaran NU, 

Muhammadiyah, dan Pemerintah Sama 

2 Mei?. 
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40 Perusahaan di Jakbar 

Dilaporkan Belum 

Bayarkan THR Karyawan 

Neutral Idx Channel Kemnaker.go.id. Pihaknya saat ini sudah 

memberikan surat imbauan kepada 40 

perusahaan tersebut untuk membayar 

hak THR karyawan. Pemerintah Kota 

(Pemkot) Jakarta Barat menerima 40 

laporan dari masing-masing karyawan 

yang diduga tidak mendapatkan hak 

Tunjangan Hari Raya (THR) dari 

perusahaan. Puluhan laporan itu saat ini 

sedang ditangani. "Kita terima sekitar 40 

laporan sejak minggu lalu," kata Kepala 

Seksi (Kasie) Pengawas Suku Dinas 

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi 

(Sudin Nakertrans) Jakarta Barat, Tri 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793282429/h-6-lebaran-belum-dapat-thr-lapor-ke-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793282429/h-6-lebaran-belum-dapat-thr-lapor-ke-sini
http://www.idxchannel.com/economics/40-perusahaan-di-jakbar-dilaporkan-belum-bayarkan-thr-karyawan
http://www.idxchannel.com/economics/40-perusahaan-di-jakbar-dilaporkan-belum-bayarkan-thr-karyawan
http://www.idxchannel.com/economics/40-perusahaan-di-jakbar-dilaporkan-belum-bayarkan-thr-karyawan
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Yuni Wanto di Jakarta, Selasa 

(26/4/2022). 
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Telat Bayar THR 

Perusahaan Bakal Disanksi 

Negati

ve 

Kota Waringin 

News 

Dalam kesempatan Abdul Razak 

menjelaskan perihal Surat Edaran (SE) 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

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

Pelaksanaan Pemberian THR Hari Raya 

Keagamaan 2021 Bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan. Lazimnya, Tunjangan Hari 

Raya (THR) sepatutnya diberikan kepada 

para pekerja. Misalnya untuk Idul Fitri 

1443 Hijrah, maka THR harus dicairkan 

sebelum hari tersebut tiba. Diungkapkan 

Abdul Razak, pembayaran THR untuk 

pekerja atau buruh wajib dilaksanakan 

pembayarannya H-7. 
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Akibat Pandemi, 

Perempuan Indonesia 

Alami Beban Tiga Kali 

Lipat 

Negati

ve 

Media Indonesia PEREMPUAN mengalami beban hingga 

tiga kali lipat saat pandemi covid-19. 

"Perempuan mengalami beban triple 

(tiga kali lipat). Apalagi, perempuan 

harus bekerja untuk membantu finansial 

keluarga yang jatuh akibat guncangan 

pandemi. Selain itu, ada juga 

perempuan atau ibu yang memang 

menjadi kepala keluarga dan tulang 

punggung keluarga. 
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Ratusan Perusahaan di 

Jawa Barat Dilaporkan 

Belum Bayar THR, 

Disnakertrans Bakal 

Lakukan Ini 

Neutral Suara.com Sebanyak 173 perusahaan di Jawa Barat 

dilaporkan belum membayar tunjangan 

hari raya (THR) Idul Fitri 1443 

Hijriah/Lebaran 2022. Merespon hal 

tersebut Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi 

Jawa Barat bakal segera menindaklanjuti 

laporan tersebut. "Atas kondisi tersebut, 

kami dari Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat segera 

menindaklanjuti pelaporan tersebut," 

kata Kepala Bidang Pengawasaan 

Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Barat Joao De Araujo Dacosta, di Kota 

Bandung, Selasa (26/4/2022) dikutip 

dari Antara. Ditemui seusai menghadiri 

acara Japri (Jawa Barat Punya Informasi) 

http://www.kotawaringinnews.co.id/telat-bayar-thr-perusahaan-bakal-disanksi
http://www.kotawaringinnews.co.id/telat-bayar-thr-perusahaan-bakal-disanksi
http://mediaindonesia.com/humaniora/488788/akibat-pandemi-perempuan-indonesia-alami-beban-tiga-kali-lipat
http://mediaindonesia.com/humaniora/488788/akibat-pandemi-perempuan-indonesia-alami-beban-tiga-kali-lipat
http://mediaindonesia.com/humaniora/488788/akibat-pandemi-perempuan-indonesia-alami-beban-tiga-kali-lipat
http://mediaindonesia.com/humaniora/488788/akibat-pandemi-perempuan-indonesia-alami-beban-tiga-kali-lipat
http://jabar.suara.com/read/2022/04/26/173744/ratusan-perusahaan-di-jawa-barat-dilaporkan-belum-bayar-thr-disnakertrans-bakal-lakukan-ini
http://jabar.suara.com/read/2022/04/26/173744/ratusan-perusahaan-di-jawa-barat-dilaporkan-belum-bayar-thr-disnakertrans-bakal-lakukan-ini
http://jabar.suara.com/read/2022/04/26/173744/ratusan-perusahaan-di-jawa-barat-dilaporkan-belum-bayar-thr-disnakertrans-bakal-lakukan-ini
http://jabar.suara.com/read/2022/04/26/173744/ratusan-perusahaan-di-jawa-barat-dilaporkan-belum-bayar-thr-disnakertrans-bakal-lakukan-ini
http://jabar.suara.com/read/2022/04/26/173744/ratusan-perusahaan-di-jawa-barat-dilaporkan-belum-bayar-thr-disnakertrans-bakal-lakukan-ini
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Edisi "Kesiapan Menghadapi Libur 

Lebaran di Jawa Barat", Joao 

mengatakan temuan tersebut diketahui 

dari 305 pelaporan melalui website 

resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI 

berdasarkan update 25 April 2022. 
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BSU 2022 Bakal Cair, 

Simak Cara Cek Penerima 

untuk Dapatkan BLT Gaji 

Rp1 Juta bagi Pekerja 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Informasi tentang BSU 2022 bakal cair, 

serta cara cek penerima bagi 

pekerja/buruh untuk mendapatkan BLT 

gaji Rp1 juta telah tersedia dalam artikel 

ini. BSU 2022 atau BLT gaji Rp1 juta akan 

kembali disalurkan oleh pemerintah 

kepada para pekerja atau buruh. 

Nantinya, BSU 2022 tersebut akan 

disalurkan kepada para pekerja yang 

telah memenuhi syarat, atau termasuk 

ke dalam sejumlah kategori yang telah 

ditentukan. Pemerintah dan 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia (Kemnaker), telah 

mengumumkan akan menyalurkan 

kembali, Bantuan Subsidi Upah atau 

(BSU) 2022 kepada para pekerja atau 

buruh dengan beberapa kategori 

tertentu. 

94. 26 

Apri
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202
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Pemerintah Jadikan 

UMKM Prioritas Utama 

PEN 

Positiv

e 

Assets.rri.co.id KBRN, Jakarta: Pemerintah 

berkomitmen menjadikan sektor Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

sebagai salah satu prioritas utama dalam 

program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). "Melihat besarnya dampak yang 

dialami oleh sektor UMKM dan besarnya 

signifikansi sektor UMKM bagi 

perekonomian masyarakat Indonesia, 

pemerintah menjadikan sektor UMKM 

sebagai salah satu prioritas utama dalam 

program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN)," katanya, ketika memberikan 

sambutan pada acara Focus Group 

Discussion dengan tema "Gema 

Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa 

Timur" secara virtual, Selasa, 

(26/4/2022). Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah menjelaskan, hal itu karena 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352832/bsu-2022-bakal-cair-simak-cara-cek-penerima-untuk-dapatkan-blt-gaji-rp1-juta-bagi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352832/bsu-2022-bakal-cair-simak-cara-cek-penerima-untuk-dapatkan-blt-gaji-rp1-juta-bagi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352832/bsu-2022-bakal-cair-simak-cara-cek-penerima-untuk-dapatkan-blt-gaji-rp1-juta-bagi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352832/bsu-2022-bakal-cair-simak-cara-cek-penerima-untuk-dapatkan-blt-gaji-rp1-juta-bagi-pekerja
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1437800/pemerintah-jadikan-umkm-prioritas-utama-pen
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1437800/pemerintah-jadikan-umkm-prioritas-utama-pen
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1437800/pemerintah-jadikan-umkm-prioritas-utama-pen
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pandemi Covid-19 memberikan pukulan 

berat pada perekonomian, termasuk 

sektor UMKM. Survei yang dilakukan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) terhadap UMKM menunjukkan 94 

persen usaha mengalami penurunan 

penjualan, bahkan penurunan penjualan 

lebih dari 75 persen dialami oleh lebih 

dari 40 persen UMKM dari berbagai 

kelas usaha. 

95. 26 

Apri

l 

202

2 

DPMPTSP Tenaga Kerja 

Anambas Belum Ada 

Terima Aduan Soal THR 

2022 

Neutral Tribun News 

Batam 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP), Tenaga Kerja 

Anambas belum menerima laporan 

permasalahan pemberian Tunjangan 

Hari Raya (THR) hingga sepekan 

menjelang Lebaran 2022. "Kalau 

perusahaan besar seperti di Anambas ini 

ada Migas. Hal itu sebagaimana 

diungkapkan oleh Kepala Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD), Yunizar, saat 

diwawancarai Selasa (26/4/2022). 

"Pemberian THR perusahaan ini kan 

sudah diatur Undang-Undang dan SE 

Menteri Ketenagakerjaan. 

96. 26 

Apri

l 

202
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Pemerintah Jadikan 

UMKM Prioritas Utama 

PEN 

Positiv

e 

Rrinews Pemerintah berkomitmen menjadikan 

sektor Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) sebagai salah satu 

prioritas utama dalam program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

"Melihat besarnya dampak yang dialami 

oleh sektor UMKM dan besarnya 

signifikansi sektor UMKM bagi 

perekonomian masyarakat Indonesia, 

pemerintah menjadikan sektor UMKM 

sebagai salah satu prioritas utama dalam 

program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN)," katanya, ketika memberikan 

sambutan pada acara Focus Group 

Discussion dengan tema "Gema 

Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa 

Timur" secara virtual, Selasa, 

(26/4/2022). Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah menjelaskan, hal itu karena 

pandemi Covid-19 memberikan pukulan 

http://batam.tribunnews.com/2022/04/26/dpmptsp-tenaga-kerja-anambas-belum-ada-terima-aduan-soal-thr-2022
http://batam.tribunnews.com/2022/04/26/dpmptsp-tenaga-kerja-anambas-belum-ada-terima-aduan-soal-thr-2022
http://batam.tribunnews.com/2022/04/26/dpmptsp-tenaga-kerja-anambas-belum-ada-terima-aduan-soal-thr-2022
http://batam.tribunnews.com/2022/04/26/dpmptsp-tenaga-kerja-anambas-belum-ada-terima-aduan-soal-thr-2022
http://rri.co.id/ekonomi/1437800/pemerintah-jadikan-umkm-prioritas-utama-pen
http://rri.co.id/ekonomi/1437800/pemerintah-jadikan-umkm-prioritas-utama-pen
http://rri.co.id/ekonomi/1437800/pemerintah-jadikan-umkm-prioritas-utama-pen
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berat pada perekonomian, termasuk 

sektor UMKM. Survei yang dilakukan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) terhadap UMKM menunjukkan 94 

persen usaha mengalami penurunan 

penjualan, bahkan penurunan penjualan 

lebih dari 75 persen dialami oleh lebih 

dari 40 persen UMKM dari berbagai 

kelas usaha. 

97. 26 

Apri
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202
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173 Perusahaan di Jawa 

Barat Dilaporkan Tak 

Bayar THR 

Negati

ve 

Bisnis Jabar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Barat per 25 April 2022 

atau H-7 Lebaran telah menerima 305 

pengaduan dari pekerja di seluruh Jawa 

Barat terkait pencairan tunjangan hari 

raya (THR). Ada sebanyak 173 

perusahaan menjadi terlapor karena 

dianggap tidak memenuhi hak pekerja. 

Laporan ini didapat dari Posko 

Pengaduan THR 2022 di kantor 

Disnekertrans Jawa Barat Jalan Soekarno 

Hatta No 532, Kota Bandung dan lima 

unit pelaksana teknis daerah yakni UPTD 

Wasnaker Wilayah I Bogor, UPTD 

Wasnaker Wilayah II Karawang, UPTD 

Wasnaker Wilayah III Cirebon, UPTD 

Wasnaker Wilayah IV Bandung, dan 

UPTD Wasnaker Wilayah V Tasikmalaya. 

Kepala Bidang Pengawasaan 

Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa 

Barat Joao De Araujo Dacosta 

menjelaskan Disnakertrans Jawa Barat 

masih mengidentifikasi kategori 

pengaduan apakah karena perusahaan 

terlambat membayar THR, mencicil THR, 

atau tidak membayar THR sama sekali. 

98. 26 

Apri

l 

202

2 

Disnakertrans Terima 

Puluhan Aduan THR 

Neutral Sorot Bantul Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten Bantul 

menerima puluhan aduan terkait 

pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). 

Kepala Disnakertrans Bantul Istirul 

Widilastuti, mengatakan ada 37 orang 

pekerja yang tersebar di 10 perusahaan 

yang mengadukan pembayaran THR. 

Namun dari total itu sebanyak 30 orang 

http://bandung.bisnis.com/read/20220426/550/1527550/173-perusahaan-di-jabar-dilaporkan-tak-bayar-thr
http://bandung.bisnis.com/read/20220426/550/1527550/173-perusahaan-di-jabar-dilaporkan-tak-bayar-thr
http://bandung.bisnis.com/read/20220426/550/1527550/173-perusahaan-di-jabar-dilaporkan-tak-bayar-thr
http://bantul.sorot.co/berita-9802-disnakertrans-terima-puluhan-aduan--thr.html
http://bantul.sorot.co/berita-9802-disnakertrans-terima-puluhan-aduan--thr.html
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pekerja telah menerima haknya. 

Sementara sisanya 7 orang sampai saat 

ini masih dalam proses mediasi dengan 

perusahaan yang bersangkutan. 

99. 26 

Apri
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202
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BSU 2022 Segera Cair, 

Simak Syarat Penerima 

BLT Gaji Rp1 Juta dari 

Kemnaker untuk Pekerja 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Informasi tentang BSU 2022 yang akan 

segera cair, serta syarat penerima bagi 

pekerja/buruh untuk mendapatkan BLT 

gaji Rp1 juta telah tersedia dalam artikel 

ini. BSU 2022 atau BLT gaji Rp1 juta akan 

kembali disalurkan oleh pemerintah 

untuk para pekerja atau buruh yang 

masuk kategori tertentu. Nantinya, BSU 

2022 tersebut akan disalurkan kepada 

para pekerja yang telah memenuhi 

syarat penerima yang telah ditentukan 

oleh Kemnaker. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia (Kemnaker), telah 

mengumumkan akan menyalurkan 

kembali, Bantuan Subsidi Upah atau 

(BSU) 2022 kepada para pekerja atau 

buruh pada bulan April ini. 

10

0. 

26 

Apri

l 

202

2 

METRO JATENG Terus 

Bertambah, Perusahaan 

Belum Bayar THR di Jawa 

Tengah Kini Jadi 110 

Neutral Murianewscom MURIANEWS, Semarang- Perusahaan 

yang belum membayarkan Tunjangan 

Hari Raya (THR) di Jawa Tengah terus 

bertambah. Hal itu diketahui dari 

layanan aduan yang dibuka 

Disnakertrans Jawa Tengah. Kepala 

Disnakertrans Jawa Tengah Sakina 

Rosellasari mengatakan, aduan tentang 

pemberian THR semakin banyak 

menjelang lebaran. Baca: Ganjar Ungkap 

Ada 78 Perusahaan di Jawa Tengah 

Belum Bayar THR, Ada yang dari Kudus. 

10

1. 

26 

Apri

l 

202

2 

Aduan THR Capai 110 

Laporan, Disnakertrans 

Jawa Tengah Langsung 

Ambil Tindakan - Dobrak 

Neutral Dobrak.co Apresiasi Perusahaan Tertib Meskipun 

aduan terkait THR di Jawa Tengah 

mencapai 110 laporan, namun adapula 

perusahaan yang tertib aturan. 

Pengawas Dinas Ketenagakerjaan ( 

Disnakertrans ) Jawa Tengah mulai 

melakukan penindakan terkait 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari 

Raya ( THR ) lebaran 2022. Hingga Selasa 

(26/4/2022), tercatat ada 110 aduan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094353238/bsu-2022-segera-cair-simak-syarat-penerima-blt-gaji-rp1-juta-dari-kemnaker-untuk-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094353238/bsu-2022-segera-cair-simak-syarat-penerima-blt-gaji-rp1-juta-dari-kemnaker-untuk-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094353238/bsu-2022-segera-cair-simak-syarat-penerima-blt-gaji-rp1-juta-dari-kemnaker-untuk-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094353238/bsu-2022-segera-cair-simak-syarat-penerima-blt-gaji-rp1-juta-dari-kemnaker-untuk-pekerja
http://www.murianews.com/2022/04/26/287171/terus-bertambah-perusahaan-belum-bayar-thr-di-jateng-kini-jadi-110
http://www.murianews.com/2022/04/26/287171/terus-bertambah-perusahaan-belum-bayar-thr-di-jateng-kini-jadi-110
http://www.murianews.com/2022/04/26/287171/terus-bertambah-perusahaan-belum-bayar-thr-di-jateng-kini-jadi-110
http://www.murianews.com/2022/04/26/287171/terus-bertambah-perusahaan-belum-bayar-thr-di-jateng-kini-jadi-110
http://www.dobrak.co/news/pr-933282561/aduan-thr-capai-110-laporan-disnakertrans-jateng-langsung-ambil-tindakan
http://www.dobrak.co/news/pr-933282561/aduan-thr-capai-110-laporan-disnakertrans-jateng-langsung-ambil-tindakan
http://www.dobrak.co/news/pr-933282561/aduan-thr-capai-110-laporan-disnakertrans-jateng-langsung-ambil-tindakan
http://www.dobrak.co/news/pr-933282561/aduan-thr-capai-110-laporan-disnakertrans-jateng-langsung-ambil-tindakan
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terkait THR, yang diterima posko Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa 

Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, 

aduan tentang pemberian THR semakin 

banyak menjelang lebaran. 

10

2. 

26 

Apri

l 

202

2 

110 Warga Jawa Tengah 

Adukan THR Telat, 

Aturannya H-7 Lebaran 

Negati

ve 

Tribun News 

Jateng 

Pengawas Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah mulai 

melakukan penindakan terkait 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari 

Raya (THR) lebaran 2022. Hingga Selasa 

(26/4/2022), tercatat ada 110 aduan 

terkait THR yang diterima posko Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa 

Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, 

aduan tentang pemberian THR semakin 

banyak menjelang lebaran. "Senin (25/4) 

kemarin ada tambahan jadi total 110 

aduan yang masuk ke Posko THR 

Provinsi Jawa Tengah. 

10

3. 
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Apri
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Disnaker Jawa Tengah 

Terima 110 Aduan 

Perusahaan Belum Bayar 

THR 

Neutral Merdeka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Jawa Tengah menerima 110 aduan soal 

tunjangan hari raya (THR) dari karyawan 

yang belum kunjung dibayarkan oleh 

perusahaan. "Jadi total 110 aduan yang 

masuk ke Posko THR Provinsi Jawa 

Tengah. Padahal pertengahan April 

masih 22 laporan yang masuk," kata 

Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, 

Sakina Rosellasari, Selasa, (26/4). Kepala 

Bidang (Kabid) Pengawasan 

Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa 

Tengah, Mumpuniati mengatakan rata-

rata perusahaan yang menunda 

pembayaran THR berasal dari sektor 

garmen. 

10

4. 

26 

Apri
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202
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110 Perusahaan di Jawa 

Tengah Belum Cairkan 

THR 

Negati

ve 

Medcom.id Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Jawa Tengah menerima 110 aduan soal 

tunjangan hari raya (THR) dari karyawan 

yang belum kunjung dibayarkan oleh 

perusahaan. "Senin kemarin, ada 

tambahan jadi total 110 aduan yang 

masuk ke Posko THR Provinsi Jawa 

http://jateng.tribunnews.com/2022/04/26/110-warga-jawa-tengah-adukan-thr-telat-aturannya-h-7-lebaran
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/26/110-warga-jawa-tengah-adukan-thr-telat-aturannya-h-7-lebaran
http://jateng.tribunnews.com/2022/04/26/110-warga-jawa-tengah-adukan-thr-telat-aturannya-h-7-lebaran
http://www.merdeka.com/peristiwa/disnaker-jateng-terima-110-aduan-perusahaan-belum-bayar-thr.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/disnaker-jateng-terima-110-aduan-perusahaan-belum-bayar-thr.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/disnaker-jateng-terima-110-aduan-perusahaan-belum-bayar-thr.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/disnaker-jateng-terima-110-aduan-perusahaan-belum-bayar-thr.html
http://www.medcom.id/nasional/daerah/Wb7X9ZPk-110-perusahaan-di-jateng-belum-cairkan-thr
http://www.medcom.id/nasional/daerah/Wb7X9ZPk-110-perusahaan-di-jateng-belum-cairkan-thr
http://www.medcom.id/nasional/daerah/Wb7X9ZPk-110-perusahaan-di-jateng-belum-cairkan-thr
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Tengah. Padahal pertengahan April 

masih 22 laporan yang masuk," kata 

Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, 

Sakina Rosellasari, Semarang, Jawa 

Tengah, Selasa, 26 April 2022. 

Rosellasari mengancam bakal memberi 

sanksi kepada perusahaan-perusahaan 

di Jawa Tengah yang melanggar 

ketentuan pencairan THR. 

10

5. 

26 

Apri
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Kemnaker Terus Perluas 

Kesempatan Kerja Lewat 

Program Kewirausahaan 

Positiv

e 

Suara.com Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) terus mendorong 

pengembangan perluasan kesempatan 

kerja. Salah satunya melalui program 

bantuan kewirausahaan yang diberikan 

pada kelompok UMKM di berbagai 

daerah. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, 

banyak dari paket bantuan tersebut 

diberikan kepada kelompok perempuan. 

Dengan begitu, mereka dapat kembali 

terberdayakan serta membantu 

membangkitkan perekenomian keluarga 

dan masyarakat di daerahnya masing-

masing. 

10
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26 

Apri

l 

202
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Aduan THR Jawa Tengah 

Capai 110 Laporan, 

Pengawas 

Ketenagakerjaan Ambil 

Tindakan 

Neutral Portal Jateng Apresiasi Perusahaan Tertib Meskipun 

aduan terkait THR di Jawa Tengah 

mencapai 110 laporan, namun adapula 

perusahaan yang tertib aturan. 

Pengawas Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah mulai 

melakukan penindakan terkait 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari 

Raya (THR) lebaran 2022. Hingga Selasa 

(26/4/2022), tercatat ada 110 aduan 

terkait THR, yang diterima posko Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa 

Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, 

aduan tentang pemberian THR semakin 

banyak menjelang lebaran. 

10

7. 

26 

Apri

l 

Disnaker Kepri terima 12 

pengaduan pembayaran 

THR 

Negati

ve 

Antara Kepri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnaker) Provinsi 

Kepulauan Riau (Kepri) Mangara 

Simarmata menyatakan pihaknya telah 

http://www.suara.com/bisnis/2022/04/26/183404/kemnaker-terus-perluas-kesempatan-kerja-lewat-program-kewirausahaan
http://www.suara.com/bisnis/2022/04/26/183404/kemnaker-terus-perluas-kesempatan-kerja-lewat-program-kewirausahaan
http://www.suara.com/bisnis/2022/04/26/183404/kemnaker-terus-perluas-kesempatan-kerja-lewat-program-kewirausahaan
http://jatengprov.go.id/publik/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://jatengprov.go.id/publik/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://jatengprov.go.id/publik/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://jatengprov.go.id/publik/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://jatengprov.go.id/publik/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://kepri.antaranews.com/berita/116293/disnaker-kepri-terima-12-pengaduan-pembayaran-thr
http://kepri.antaranews.com/berita/116293/disnaker-kepri-terima-12-pengaduan-pembayaran-thr
http://kepri.antaranews.com/berita/116293/disnaker-kepri-terima-12-pengaduan-pembayaran-thr
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202
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menerima 12 pengaduan pekerja soal 

pembayaran tunjangan hari raya (THR) 

Idul Fitri 1443 Hijriah. "Pengaduan 

disampaikan secara daring kepada 

Kementerian Tenaga Kerja, lalu 

diteruskan ke pemerintah daerah 

(Disnaker)," kata Mangara di 

Tanjungpinang, Selasa. Mangara 

mengaku masih memproses dan 

mengkaji pengaduan THR tersebut 

untuk menentukan langkah penanganan 

selanjutnya. Salah satu contoh 

pengaduan, kata dia, pihak perusahaan 

tidak membayarkan THR pekerja secara 

penuh atau setara sebulan gaji. 

10
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26 

Apri
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Aduan THR di Jawa 

Tengah Melonjak Tajam 

|Republika Online 

Negati

ve 

Rep Jogja REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG- 

Mendekati Lebaran 1443 Hijriyah, 

pengaduan terkait dengan tunjangan 

hari raya (THR) yang diterima Posko 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah 

terus bertambah. Kepala Disnakertrans 

Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari 

mengatakan, pada pertengahan April 

kemarin masih sebanyak 22 laporan 

pengaduan terkait THR. "Namun sampai 

dengan Senin (25/4/2022) kemarin, 

jumlah aduan THR tersebut bertambah 

lagi menjadi 110 aduan yang masuk ke 

Posko THR Provinsi Jawa Tengah," 

ungkapnya di Semarang, Selasa 

(26/4/2022). Guna menangani aduan 

yang masuk ini, jelasnya, Disnakertrans 

Provinsi Jawa Tengah bekerja sama 

dengan pemerintah kabupaten/kota 

untuk membantu menyelesaikan aduan 

THR tersebut. 

10
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26 

Apri
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Tak Bayar THR, Pengawas 

Ketenagakerjaan Ambil 

Tindakan 

Negati

ve 

Suarabaru.id Pengawas Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah, mulai 

melakukan penindakan, terkait 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari 

Raya (THR) Lebaran 2022. Hingga Selasa 

(26/4/2022), tercatat ada 110 aduan 

terkait THR, yang diterima posko Dinas 

http://repjogja.republika.co.id/berita/ray395291/aduan-thr-di-jateng-melonjak-tajam
http://repjogja.republika.co.id/berita/ray395291/aduan-thr-di-jateng-melonjak-tajam
http://repjogja.republika.co.id/berita/ray395291/aduan-thr-di-jateng-melonjak-tajam
http://suarabaru.id/2022/04/26/tak-bayar-thr-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://suarabaru.id/2022/04/26/tak-bayar-thr-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://suarabaru.id/2022/04/26/tak-bayar-thr-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
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Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa 

Tengah. Sementara itu, Kabid 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah, Mumpuniati 

menambahkan, rata-rata perusahaan 

yang masih belum membayarkan THR 

pekerja beralasan, terdampak covid-19. 

Kami juga bekerja sama dengan 

pemerintah kabupaten/kota, untuk 

menyelesaikan aduan itu," ujarnya, saat 

melakukan monitoring pemberian THR, 

di Kota Semarang, Kabupaten Semarang 

dan Kota Salatiga. 
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Aduan THR Jawa Tengah 

Capai 110 Laporan, 

Pengawas 

Ketenagakerjaan Ambil 

Tindakan 

Neutral Petisi Meskipun aduan terkait THR di Jawa 

Tengah mencapai 110 laporan, namun 

adapula perusahaan yang tertib aturan. 

Pengawas Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah mulai 

melakukan penindakan terkait 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari 

Raya (THR) lebaran 2022. Hingga Selasa 

(26/4/2022), tercatat ada 110 aduan 

terkait THR yang diterima posko Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa 

Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, 

aduan tentang pemberian THR semakin 

banyak menjelang lebaran. 
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[TERBARU] Kemnaker 

Sudah Terima 4.058 

Laporan Soal THR - 

Ometraco.com 

Neutral Ometraco.com Foto: Kemnaker Ometraco.com, 

JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melalui Posko Tunjangan 

Hari Raya (THR) Keagamaan 2022 ttelah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode 8-26 April. "Jadi hingga 

tanggal 26 April 2022 ini, jumlah dari 

konsultasi dan pengaduan yang masuk 

ke Posko THR 2022 sebanyak 4.058 

laporan," kata Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi di Jakarta pada 

Selasa (26/4). Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi. Dia 

menjelaskan, dalam hal laporan 

pengaduan, pengawas ketenagakerjaan 

akan menindaklanjuti laporan 

http://petisi.co/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://petisi.co/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://petisi.co/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://petisi.co/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://petisi.co/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://www.ometraco.com/116177/news/terbaru-kemnaker-sudah-terima-4-058-laporan-soal-thr
http://www.ometraco.com/116177/news/terbaru-kemnaker-sudah-terima-4-058-laporan-soal-thr
http://www.ometraco.com/116177/news/terbaru-kemnaker-sudah-terima-4-058-laporan-soal-thr
http://www.ometraco.com/116177/news/terbaru-kemnaker-sudah-terima-4-058-laporan-soal-thr
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pengaduan yang terlambat membayar 

THR kepada pekerja/buruh dengan 

melakukan pemeriksaan ke perusahaan 

yang ditindaklanjuti dengan pemberian 

nota pemeriksaan 1 dengan jangka 

waktu 7 hari untuk melaksanakan 

pembayaran THR kepada pekerja. 
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Aduan THR Jawa Tengah 

Capai 110 Laporan, 

Pengawas 

Ketenagakerjaan Ambil 

Tindakan - Energi Bangsa 

Neutral Energi Bangsa SEMARANG, energibangsa.id- Pengawas 

Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa 

Tengah mulai melakukan penindakan 

terkait pelanggaran pemberian 

Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran 

2022. Perusahaan Tertib Diapresiasi 

Pemprov Jawa Tengah Meskipun aduan 

terkait THR di Jawa Tengah mencapai 

110 laporan, namun adapula 

perusahaan yang tertib aturan. Hingga 

Selasa (26/4/2022), tercatat ada 110 

aduan terkait THR yang diterima posko 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Jawa Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, 

aduan tentang pemberian THR semakin 

banyak menjelang lebaran. 
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Kemenaker Terima 4.058 

Laporan THR 2022 per 26 

April 

Neutral Obligasi.id Jakarta: Posko tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode 8 hingga 26 April 2022. 

"Jadi hingga 26 April 2022 ini, jumlah 

dari konsultasi dan pengaduan yang 

masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 

4.058 laporan," kata Sekretaris Jenderal 

(Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi di 

Jakarta, Selasa, 26 April 2022. Baca: 110 

Perusahaan di Jawa Tengah Belum 

Cairkan THR Anwar menegaskan 

pengawas ketenagakerjaan akan 

menindaklanjuti laporan pengaduan 

yang terlambat membayar THR kepada 

pekerja/buruh dengan melakukan 

pemeriksaan ke perusahaan. "Untuk 

laporan konsultasi yang masih dalam 

http://energibangsa.id/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://energibangsa.id/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://energibangsa.id/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://energibangsa.id/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://energibangsa.id/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-ambil-tindakan
http://obligasi.id/external/160766
http://obligasi.id/external/160766
http://obligasi.id/external/160766
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proses, 100 persen akan kita 

selesaikan," ucap dia. 
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Kadis Transnaker Sultra 

Apresiasi Kebijakan 

Manajemen AKP Soal 

Pemberian THR 2022 

Positiv

e 

Tambang.co.id Direktur Utama PT Adhi Kartiko Pratama 

(AKP), Ense DC Solapung menyampaikan 

Laporan Realisasi Kewajiban Pengusaha 

kepada pekerjanya menyangkut 

Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 

2022 kepada Kepala Dinas Transmigrasi 

dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Berpedoman pada 

Permenaker No 6 Tahun 2016 dan Surat 

Edaran Menaker No 

M/1/HK.04/IV/2022, Ense 

membeberkan kewajiban AKP bagi 

karyawannya kepada Kadis Transnaker, 

La Ode M Ali Haswandi. AKP, kata Ense, 

telah merealisasikan THR pada tanggal 

14 April 2022. Hal ini menarik perhatian 

Kadis Transnaker dan jajarannya 

lantaran mendahului ketetapan 

Pemerintah. 
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Login 

bsu.bpjsketenagakerjaan.

go.id Sekarang, Cek Nama 

Penerima BSU 2022 yang 

Cair Bulan Ini untuk 

Pekerja 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Login bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

sekarang, cek nama penerima BSU 2022 

yang cair bulan ini untuk pekerja. 

Pekerja saat ini tengah menantikan 

penyaluran BSU 2022 yang akan 

dicairkan oleh pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker). Pekerja yang ingin 

mendapatkan BSU tidak bisa melakukan 

pendaftaran sendiri ataupun 

mendatangi langsung Kantor Cabang 

BPJS Ketenagakerjaan untuk mendaftar. 

Untuk pencairan tahun 2022 ini, 

pemerintah menargetkan penyaluran 

kepada 8,8 juta pekerja yang telah 

ditetapkan sebagai penerima BSU. 
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Menaker Ungkap Prioritas 

Utama Pemerintah dalam 

Pemulihan Ekonomi 

Nasional 

Positiv

e 

Liputan 6 Menaker mengungkapkan, Kemnaker 

terus melakukan program 

pengembangan perluasan kesempatan 

kerja berupa program bantuan 

kewirausahaan yang diberikan pada 

kelompok UMKM di berbagai daerah. 

"Banyak jurusan pelatihan yang kami 

http://www.tambang.co.id/kadis-transnaker-sultra-apresiasi-kebijakan-manajemen-akp-soal-pemberian-thr-2022-28572
http://www.tambang.co.id/kadis-transnaker-sultra-apresiasi-kebijakan-manajemen-akp-soal-pemberian-thr-2022-28572
http://www.tambang.co.id/kadis-transnaker-sultra-apresiasi-kebijakan-manajemen-akp-soal-pemberian-thr-2022-28572
http://www.tambang.co.id/kadis-transnaker-sultra-apresiasi-kebijakan-manajemen-akp-soal-pemberian-thr-2022-28572
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094354768/login-bsubpjsketenagakerjaangoid-sekarang-cek-nama-penerima-bsu-2022-yang-cair-bulan-ini-untuk-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094354768/login-bsubpjsketenagakerjaangoid-sekarang-cek-nama-penerima-bsu-2022-yang-cair-bulan-ini-untuk-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094354768/login-bsubpjsketenagakerjaangoid-sekarang-cek-nama-penerima-bsu-2022-yang-cair-bulan-ini-untuk-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094354768/login-bsubpjsketenagakerjaangoid-sekarang-cek-nama-penerima-bsu-2022-yang-cair-bulan-ini-untuk-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094354768/login-bsubpjsketenagakerjaangoid-sekarang-cek-nama-penerima-bsu-2022-yang-cair-bulan-ini-untuk-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094354768/login-bsubpjsketenagakerjaangoid-sekarang-cek-nama-penerima-bsu-2022-yang-cair-bulan-ini-untuk-pekerja
http://www.liputan6.com/news/read/4949421/menaker-ungkap-prioritas-utama-pemerintah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional
http://www.liputan6.com/news/read/4949421/menaker-ungkap-prioritas-utama-pemerintah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional
http://www.liputan6.com/news/read/4949421/menaker-ungkap-prioritas-utama-pemerintah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional
http://www.liputan6.com/news/read/4949421/menaker-ungkap-prioritas-utama-pemerintah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional
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miliki merupakan jurusan yang 

menunjang kompetensi bagi pekerja di 

sektor UMKM," ujar Menaker. Menaker 

menyebut, dengan semakin tumbuh dan 

majunya UMKM terutama di era digital 

ini maka diharapkan akan banyak 

perempuan yang bisa ikut masuk ke 

pasar kerja dan berkontribusi pada 

perekonomian. 19 memberikan pukulan 

berat pada perekonomian, termasuk 

bagi sektor UMKM. 
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Kemnaker Apresiasi KSBSI 

Selalu Perjuangkan Nasib 

Pekerja 

Positiv

e 

Radar Bangsa RADARBANGSA.COM- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengapresiasi Konfederasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang 

selalu memperjuangkan nasib para 

pekerja/buruh seluruh Indonesia. "Saya 

selalu bangga dengan KSBSI. KSBSI hebat 

karena terus menyuarakan pekerja 

seluruh indonesia," ucap Direktur 

Jenderal PHI dan JAMSOS Kemnaker, 

Indah Anggoro Putri saat menghadiri 

Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30 KSBSI di 

Jakarta, Senin 25 April 2022. Menurut 

Putri, perjuangan yang dilakukan KSBSI 

untuk para pekerja/buruh dilakukan 

dengan cara yang elegan. 
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BSU BPJS Ketenagakerjaan 

April 2022 Disalurkan 

Pemerintah, Cek Status 

Penerima BLT Karyawan 

Positiv

e 

Tribun News 

Pontianak 

Pemerintah rencananya menyalurkan 

BLT BPJS Ketenagakerjaan atau BSU 

April 2022. Penyaluran ditargetkan 

sebelum lebaran 2022 yang ditransfer 

langsung pada rekening penerima di 

Bank Himbara. BSU disalurkan kepada 

pekerja dan buruh yang terdaftar oleh 

pihak BPJS Ketenagakerjaan dan 

Kementerian Ketenagakerjaan. 

Informasi calon penerima BSU 2022 

segera diketahui. 
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BPJS Kesehatan Buka 

Lowongan Kerja, 150 

Posisi PTT Lamar Online, 

sampai 27 April 2022 H - 

kanal9.id 

Neutral Kanal9 SEMARANG- kana9.id- Informasi 

lowongan kerja bagi pencari kerja di 

bulan April 2022 ada penerimaan 

Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan Lowongan yang dibuka 

http://www.radarbangsa.com/news/38569/kemnaker-apresiasi-ksbsi-selalu-perjuangkan-nasib-pekerja
http://www.radarbangsa.com/news/38569/kemnaker-apresiasi-ksbsi-selalu-perjuangkan-nasib-pekerja
http://www.radarbangsa.com/news/38569/kemnaker-apresiasi-ksbsi-selalu-perjuangkan-nasib-pekerja
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/26/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-april-2022-disalurkan-pemerintah-cek-status-penerima-blt-karyawan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/26/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-april-2022-disalurkan-pemerintah-cek-status-penerima-blt-karyawan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/26/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-april-2022-disalurkan-pemerintah-cek-status-penerima-blt-karyawan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/26/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-april-2022-disalurkan-pemerintah-cek-status-penerima-blt-karyawan
http://kanal9.id/bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-150-posisi-ptt-lamar-online-sampai-27-april-2022-h.6118.html
http://kanal9.id/bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-150-posisi-ptt-lamar-online-sampai-27-april-2022-h.6118.html
http://kanal9.id/bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-150-posisi-ptt-lamar-online-sampai-27-april-2022-h.6118.html
http://kanal9.id/bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-150-posisi-ptt-lamar-online-sampai-27-april-2022-h.6118.html
http://kanal9.id/bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-150-posisi-ptt-lamar-online-sampai-27-april-2022-h.6118.html


 

69 

 

sebanyak 150 lowongan Banyaknya 

lowongan ini untuk penempatan di 

berbagai kantor wilayah di 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. 
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Disnakertrans Pemprov 

Jawa Tengah Mulai Tindak 

Pelanggar Pemberian THR 

Lebaran 2022 

Negati

ve 

Wartakotalive - Pengawas Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah mulai 

melakukan penindakan terkait 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari 

Raya (THR) lebaran 2022. Hingga Selasa 

(26/4/2022), tercatat ada 110 aduan 

terkait THR yang diterima posko Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa 

Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, 

aduan tentang pemberian THR semakin 

banyak menjelang lebaran. "Senin 

(25/4/2022) kemarin ada tambahan jadi 

total 110 aduan yang masuk ke Posko 

THR Provinsi Jawa Tengah. 
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Jaring Aduan Tenaga 

Kerja, Disnakertrans 

Bulungan Terima Hotline 

Pengaduan THR Langsung 

Kemnaker RI 

Negati

ve 

Tribun Kaltara - Jaring aduan tenaga kerja, 

Disnakertrans Bulungan terima hotline 

pengaduan THR langsung Kemnaker RI. 

Namun, kata Kepala Bidang (Kabid) 

Hubungan Industrial dan Perlindungan 

Tenaga Kerja, Abdul Yasin, melalui 

Kepala Seksi (Kasi) Ainin Fidiyah 

Disnakertrans Bulungan via telfon 

menuturkan bisa mengakomodir 

keluhan tersebut untuk kemudian 

diteruskan ke Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Kemnaker). Dinas 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Bulungan, membuka 

ruang dan siap membantu para pekerja 

http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/26/disnakertrans-pemprov-jateng-mulai-tindak-pelanggar-pemberian-thr-lebaran-2022
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/26/disnakertrans-pemprov-jateng-mulai-tindak-pelanggar-pemberian-thr-lebaran-2022
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/26/disnakertrans-pemprov-jateng-mulai-tindak-pelanggar-pemberian-thr-lebaran-2022
http://wartakota.tribunnews.com/2022/04/26/disnakertrans-pemprov-jateng-mulai-tindak-pelanggar-pemberian-thr-lebaran-2022
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/26/jaring-aduan-tenaga-kerja-disnakertrans-bulungan-terima-hotline-pengaduan-thr-langsung-kemnaker-ri
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/26/jaring-aduan-tenaga-kerja-disnakertrans-bulungan-terima-hotline-pengaduan-thr-langsung-kemnaker-ri
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/26/jaring-aduan-tenaga-kerja-disnakertrans-bulungan-terima-hotline-pengaduan-thr-langsung-kemnaker-ri
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/26/jaring-aduan-tenaga-kerja-disnakertrans-bulungan-terima-hotline-pengaduan-thr-langsung-kemnaker-ri
http://kaltara.tribunnews.com/2022/04/26/jaring-aduan-tenaga-kerja-disnakertrans-bulungan-terima-hotline-pengaduan-thr-langsung-kemnaker-ri
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jika mengalami kesulitan menyampaikan 

pengaduan atau keluhan mengenai 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). 

"Karena biasanya dari sana 

(Kementerian Ketenagakerjaan RI) yang 

memerintahkan koordiantornya untuk 

menangani di Kabupaten Bulungan yang 

merupakan kepanjangan tangan dari 

kementerian ada di bagaian 

pengawasanya ketenagakerjaan provinsi 

Kaltara,"ungkapnya Selasa (26/4/2022). 
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Perempuan Bangsa 

Membagikan Seribu 

Sembako untuk Porter 

Neutral Rrinews Perempuan Bangsa dalam momentum 

bulan suci Ramadan membagikan seribu 

sembako kepada porter Stasiun Gambir, 

Stasiun Pasar Senen dan porter Tanah 

Abang. "Patut disyukuri, pada tahun ini 

situasi mulai normal. Pusat perbelanjaan 

tanah abang sangat ramai pengunjung, 

mulai dari mereka yang membeli untuk 

dipakai sendiri maupun untuk dijual 

kembali. Keramaian ini menggerakkan 

perekonomian tidak hanya bagi penjual 

tetapi juga bagi poter yang membantu," 

kata Ketua Umum DPP Perempuan 

Bangsa, Siti Mukaromah, di Pasar Tanah 

Abang dalam keterangannya, Selasa 

(26/4/2022). 
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METRO JATENG 

Perusahaan Tertib Bayar 

THR Dapat Apresiasi 

Pemprov Jawa Tengah 

Positiv

e 

Murianewscom MURIANEWS, Semarang- Pemprov Jawa 

Tengah memberikan apresiasi sejumlah 

perusahaan yang tertib membayarkan 

Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu. 

Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat Sekda Jawa 

Tengah Yulianto Prabowo mengapresiasi 

hal tersebut. Baca: Terus Bertambah, 

Perusahaan Belum Bayar THR di Jawa 

Tengah Kini Jadi 110. Yulianto 

menyebutkan, di Jawa Tengah total ada 

32.584 perusahaan skala kecil 

menengah dan besar. 

12

4. 

26 

Apri

l 

BSU BPJS Ketegakerjaan 

2022: Mau BLT Subsidi 

Gaji Cair Rp1 Juta? 

Positiv

e 

Ayoindonesia.com BPJS Ketenagakerjaan menyumbangkan 

data pekerja yang berpenghasilan 

maksimal Rp3,5 juta kepada Kemnaker 

untuk divalidasi dan diverifikasi 

http://rri.co.id/humaniora/mudik-asik-lebaran-aman/1437681/perempuan-bangsa-membagikan-seribu-sembako-untuk-porter
http://rri.co.id/humaniora/mudik-asik-lebaran-aman/1437681/perempuan-bangsa-membagikan-seribu-sembako-untuk-porter
http://rri.co.id/humaniora/mudik-asik-lebaran-aman/1437681/perempuan-bangsa-membagikan-seribu-sembako-untuk-porter
http://www.murianews.com/2022/04/26/287196/perusahaan-tertib-bayar-thr-dapat-apresiasi-pemprov-jateng
http://www.murianews.com/2022/04/26/287196/perusahaan-tertib-bayar-thr-dapat-apresiasi-pemprov-jateng
http://www.murianews.com/2022/04/26/287196/perusahaan-tertib-bayar-thr-dapat-apresiasi-pemprov-jateng
http://www.murianews.com/2022/04/26/287196/perusahaan-tertib-bayar-thr-dapat-apresiasi-pemprov-jateng
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013283137/bsu-bpjs-ketegakerjaan-2022-mau-blt-subsidi-gaji-cair-rp1-juta-lakukan-ini-segera
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013283137/bsu-bpjs-ketegakerjaan-2022-mau-blt-subsidi-gaji-cair-rp1-juta-lakukan-ini-segera
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013283137/bsu-bpjs-ketegakerjaan-2022-mau-blt-subsidi-gaji-cair-rp1-juta-lakukan-ini-segera
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202

2 

Lakukan Ini Segera - Ayo 

Indonesia 

kemudian mendapatkan dana BLT 

subsidi gaji atau BSU 2022 sebesar Rp1 

Juta. AYOINDONESIA.COM- Pencairan 

bantuan subsidi upah ( BSU ) Rp1 Juta 

dinantikan para pekerja terutama jelang 

lebaran 2022. BSU 2022 menyasar 8,8 

juta pekerja yang status kepesertaan 

badan penyelenggara jaminan sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaannya aktif pada 

Juni 2021. Ini terlihat dipostingan 

Instagram resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). 
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Dapat 110 Aduan 

Pelanggaran THR, 

Pengawas 

Ketenagakerjaan Jawa 

Tengah Ambil Tindakan 

Negati

ve 

Tvonenews Hingga Selasa (26/4/2022), tercatat ada 

110 aduan terkait THR yang diterima 

posko Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Jawa Tengah.. "Sejak 

pertengahan April hingga Senin 

(25/4/2022) kemarin, ada total 110 

aduan yang masuk ke Posko THR 

Provinsi Jawa Tengah. Pengawas 

Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa 

Tengah melakukan penindakan terkait 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari 

Raya ( THR ) lebaran 2022. Kami juga 

bekerjasama dengan pemerintah 

kabupaten/kota untuk menyelesaikan 

aduan tersebut," ungkapnya saat 

melakukan monitoring pemberian THR, 

di Semarang Raya. 
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Sektor UMKM Jadi 

Prioritas Utama 

Pemulihan Ekonomi 

Nasional 

Positiv

e 

Progresnews.info "Melihat besarnya dampak yang dialami 

oleh sektor UMKM dan besarnya 

signifikansi sektor UMKM bagi 

perekonomian masyarakat Indonesia, 

pemerintah menjadikan sektor UMKM 

sebagai salah satu prioritas utama dalam 

program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN)," kata Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah ketika memberikan 

sambutan pada acara Focus Group 

Discussion dengan tema "Gema 

Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa 

Timur" secara virtual, Selasa, 

(26/4/2022). 19 memberikan pukulan 

berat pada perekonomian, termasuk 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013283137/bsu-bpjs-ketegakerjaan-2022-mau-blt-subsidi-gaji-cair-rp1-juta-lakukan-ini-segera
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013283137/bsu-bpjs-ketegakerjaan-2022-mau-blt-subsidi-gaji-cair-rp1-juta-lakukan-ini-segera
http://www.tvonenews.com/daerah/jateng/38280-dapat-110-aduan-pelanggaran-thr-pengawas-ketenagakerjaan-jateng-ambil-tindakan
http://www.tvonenews.com/daerah/jateng/38280-dapat-110-aduan-pelanggaran-thr-pengawas-ketenagakerjaan-jateng-ambil-tindakan
http://www.tvonenews.com/daerah/jateng/38280-dapat-110-aduan-pelanggaran-thr-pengawas-ketenagakerjaan-jateng-ambil-tindakan
http://www.tvonenews.com/daerah/jateng/38280-dapat-110-aduan-pelanggaran-thr-pengawas-ketenagakerjaan-jateng-ambil-tindakan
http://www.tvonenews.com/daerah/jateng/38280-dapat-110-aduan-pelanggaran-thr-pengawas-ketenagakerjaan-jateng-ambil-tindakan
http://progresnews.info/2022/04/26/7323
http://progresnews.info/2022/04/26/7323
http://progresnews.info/2022/04/26/7323
http://progresnews.info/2022/04/26/7323
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bagi sektor UMKM. Survei yang 

dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) terhadap UMKM 

menunjukkan 94 persen usaha 

mengalami penurunan penjualan, 

bahkan penurunan penjualan lebih dari 

75 persen dialami oleh lebih dari 40 

persen UMKM dari berbagai kelas 

usaha. Hal ini berdampak pada tenaga 

kerja yang bergerak di sektor UMKM, 

khususnya tenaga kerja wanita yang 

cukup besar jumlah dan proporsinya di 

sektor UMKM. 
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Diberikan kepada 8,8 Juta 

Pekerja, Kapan Bantuan 

Subsidi Upah Tahun 2022 

Cair? Cek Infonya Disini 

Positiv

e 

Tribun News 

Manado 

Pemerintah kembali menyalurkan 

Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi 

pekerja/buruh di tahun 2022. Seperti 

tahun lalu, BSU kali ini akan diberikan 

sebesar Rp 1 juta per pekerja/buruh. 

Rencananya, subsidi gaji ini ditargetkan 

untuk 8,8 juta tenaga kerja. Nantinya, 

penerima BSU 2022 akan mendapatkan 

dana bantuan sebesar Rp 1 juta per 

penerima. 
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Sebanyak 173 perusahaan 

di Jawa Barat belum bayar 

THR 

Neutral Onews.me Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat 

menyatakan sebanyak 173 perusahaan 

di provinsi itu belum membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 

1443 Hijriah/Lebaran 2022. Atas kondisi 

tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

segera menindaklanjuti pelaporan 

tersebut. "Atas kondisi tersebut, kami 

dari Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat segera 

menindaklanjuti pelaporan tersebut," 

kata Kepala Bidang Pengawasaan 

Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Barat Joao De Araujo Dacosta, di Kota 

Bandung, Selasa. Pada 2021, kata dia, 

terdapat 148 perusahaan yang menunda 

atau mencicil THR, sementara di Jawa 

Barat terdapat total 73.466 perusahaan. 

http://manado.tribunnews.com/2022/04/26/diberikan-kepada-88-juta-pekerja-kapan-bantuan-subsidi-upah-tahun-2022-cair-cek-infonya-disini
http://manado.tribunnews.com/2022/04/26/diberikan-kepada-88-juta-pekerja-kapan-bantuan-subsidi-upah-tahun-2022-cair-cek-infonya-disini
http://manado.tribunnews.com/2022/04/26/diberikan-kepada-88-juta-pekerja-kapan-bantuan-subsidi-upah-tahun-2022-cair-cek-infonya-disini
http://manado.tribunnews.com/2022/04/26/diberikan-kepada-88-juta-pekerja-kapan-bantuan-subsidi-upah-tahun-2022-cair-cek-infonya-disini
http://onews.me/sebanyak-173-perusahaan-di-jawa-barat-belum-bayar-thr-70665.html
http://onews.me/sebanyak-173-perusahaan-di-jawa-barat-belum-bayar-thr-70665.html
http://onews.me/sebanyak-173-perusahaan-di-jawa-barat-belum-bayar-thr-70665.html
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Menaker: Pemerintah 

jadikan sektor UMKM 

prioritas utama PEN 

Positiv

e 

Antara Melihat besarnya dampak yang dialami 

oleh sektor UMKM dan signifikansi 

sektor UMKM bagi perekonomian 

masyarakat Indonesia, pemerintah 

menjadikan sektor UMKM sebagai salah 

satu prioritas utama program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN) Jakarta 

(ANTARA)- Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) menjadikan sektor UMKM 

prioritas utama dalam program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kata 

n Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida 

Fauziyah. Dalam keterangan tertulis 

yang diterima di Jakarta, Selasa, saat 

memberikan sambutan pada acara 

Focus Group Discussion (FGD) dengan 

tema "Gema Ramadhan Bersama UMKM 

Kartini Jawa Timur" secara virtual, 

Menaker menyebut pandemi COVID-19 

memberikan pukulan berat pada 

perekonomian, termasuk bagi sektor 

UMKM. "Melihat besarnya dampak yang 

dialami oleh sektor UMKM dan besarnya 

signifikansi sektor UMKM bagi 

perekonomian masyarakat Indonesia, 

pemerintah menjadikan sektor UMKM 

sebagai salah satu prioritas utama dalam 

program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN)," kata Menaker. Menaker 

mengungkapkan pihaknya terus 

melakukan program pengembangan 

perluasan kesempatan kerja berupa 

program bantuan kewirausahaan yang 

diberikan pada kelompok UMKM di 

berbagai daerah. 
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Menaker: Pemerintah 

jadikan sektor UMKM 

prioritas utama PEN 

Positiv

e 

Antara Sulteng Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

menjadikan sektor UMKM prioritas 

utama dalam program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN), kata n Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah. 

Dalam keterangan tertulis yang diterima 

di Jakarta, Selasa, saat memberikan 

sambutan pada acara Focus Group 

http://www.antaranews.com/berita/2846141/menaker-pemerintah-jadikan-sektor-umkm-prioritas-utama-pen
http://www.antaranews.com/berita/2846141/menaker-pemerintah-jadikan-sektor-umkm-prioritas-utama-pen
http://www.antaranews.com/berita/2846141/menaker-pemerintah-jadikan-sektor-umkm-prioritas-utama-pen
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2846141/menaker-pemerintah-jadikan-sektor-umkm-prioritas-utama-pen
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2846141/menaker-pemerintah-jadikan-sektor-umkm-prioritas-utama-pen
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2846141/menaker-pemerintah-jadikan-sektor-umkm-prioritas-utama-pen
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Discussion (FGD) dengan tema "Gema 

Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa 

Timur" secara virtual, Menaker 

menyebut pandemi COVID-19 

memberikan pukulan berat pada 

perekonomian, termasuk bagi sektor 

UMKM. "Melihat besarnya dampak yang 

dialami oleh sektor UMKM dan besarnya 

signifikansi sektor UMKM bagi 

perekonomian masyarakat Indonesia, 

pemerintah menjadikan sektor UMKM 

sebagai salah satu prioritas utama dalam 

program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN)," kata Menaker. Menaker 

mengungkapkan pihaknya terus 

melakukan program pengembangan 

perluasan kesempatan kerja berupa 

program bantuan kewirausahaan yang 

diberikan pada kelompok UMKM di 

berbagai daerah. 

13

1. 

26 

Apri

l 

202

2 

Disnakertrans Jawa Barat 

Terima 305 Pengaduan 

Pekerja terkait THR 

Negati

ve 

Jurnal Bandung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Barat per 25 April 2022 

atau H-7 Lebaran telah menerima 305 

pengaduan dari pekerja di seluruh Jawa 

Barat terkait pencairan tunjangan hari 

raya (THR). Laporan ini didapat dari 

Posko Pengaduan THR 2022 di kantor 

Disnekertrans Jawa Barat Jalan Soekarno 

Hatta No 532, Kota Bandung dan lima 

unit pelaksana teknis daerah yakni UPTD 

Wasnaker Wilayah I Bogor, UPTD 

Wasnaker Wilayah II Karawang, UPTD 

Wasnaker Wilayah III Cirebon, UPTD 

Wasnaker Wilayah IV Bandung, dan 

UPTD Wasnaker Wilayah V Tasikmalaya. 

Kepala Bidang Pengawasaan 

Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa 

Barat Joao De Araujo Dacosta 

menjelaskan Disnakertrans Jawa Barat 

sendiri masih dalam proses 

mengidentifikasi kategori pengaduan 

apakah karena perusahaan terlambat 

membayar THR, mencicil THR, atau tidak 

membayar THR sama sekali. "Dari 

laporan tersebut kami tengah memilah 

http://www.jurnalbandung.com/disnakertrans-jabar-terima-305-pengaduan-pekerja-terkait-thr
http://www.jurnalbandung.com/disnakertrans-jabar-terima-305-pengaduan-pekerja-terkait-thr
http://www.jurnalbandung.com/disnakertrans-jabar-terima-305-pengaduan-pekerja-terkait-thr
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dan mengidentifikasi laporan," kata Joao 

De Araujo Dacosta usai acara Jawa Barat 

Punya Informasi di Gedung Sate, Kota 

Bandung, Selasa (26/4/2022). 
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BLK Buka Pelatihan 

Berbasis Kompetisi dan 

Sertifikasi Mulai Mei, Juni 

2022 

Neutral Lihat Kepri Adapun bidang pelatihan yang dibuka 

meliputi Teknik Listrik (pemasangan 

listrik sederhana), Teknik Otomotif 

(service sepeda motor konvensional) 

dan Garmen Apparrel (asisten pembuat 

pakaian) dan akan dilaksanakan pada 

bulan Mei dan Juni 2022 mendatang. 

"Untuk Teknik Otomotif dan Garmen 

Apperal mulai dilaksanakan pada Mei 

sedangkan Teknik Listrik pada bulan 

Juni," ucapnya. Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten 

Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) melalui 

Balai Latihan Kerja (BLK) membuka 

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 

bagi para pencari kerja yang ingin 

menambah kemampuan atau skill. 

Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) BLK 

Natuna, Raja Antoni mengatakan, 

pendaftaran pelatihan telah dibuka 

sejak 01 April 2022 lalu. 
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Menaker: Pemerintah 

jadikan sektor UMKM 

prioritas utama PEN 

Positiv

e 

Antara Papua Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

menjadikan sektor UMKM prioritas 

utama dalam program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN), kata n Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah. 

Dalam keterangan tertulis yang diterima 

di Jakarta, Selasa, saat memberikan 

sambutan pada acara Focus Group 

Discussion (FGD) dengan tema "Gema 

Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa 

Timur" secara virtual, Menaker 

menyebut pandemi COVID-19 

memberikan pukulan berat pada 

perekonomian, termasuk bagi sektor 

UMKM. "Melihat besarnya dampak yang 

dialami oleh sektor UMKM dan besarnya 

signifikansi sektor UMKM bagi 

perekonomian masyarakat Indonesia, 

http://lihatkepri.com/2022/04/26/blk-buka-pelatihan-berbasis-kompetisi-dan-sertifikasi-mulai-mei-juni-2022
http://lihatkepri.com/2022/04/26/blk-buka-pelatihan-berbasis-kompetisi-dan-sertifikasi-mulai-mei-juni-2022
http://lihatkepri.com/2022/04/26/blk-buka-pelatihan-berbasis-kompetisi-dan-sertifikasi-mulai-mei-juni-2022
http://lihatkepri.com/2022/04/26/blk-buka-pelatihan-berbasis-kompetisi-dan-sertifikasi-mulai-mei-juni-2022
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2846141/menaker-pemerintah-jadikan-sektor-umkm-prioritas-utama-pen
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2846141/menaker-pemerintah-jadikan-sektor-umkm-prioritas-utama-pen
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2846141/menaker-pemerintah-jadikan-sektor-umkm-prioritas-utama-pen
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pemerintah menjadikan sektor UMKM 

sebagai salah satu prioritas utama dalam 

program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN)," kata Menaker. Menaker 

mengungkapkan pihaknya terus 

melakukan program pengembangan 

perluasan kesempatan kerja berupa 

program bantuan kewirausahaan yang 

diberikan pada kelompok UMKM di 

berbagai daerah. 
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Menaker: Pemerintah 

jadikan sektor UMKM 

prioritas utama PEN 

Positiv

e 

Antara Riau Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

menjadikan sektor UMKM prioritas 

utama dalam program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN), kata n Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah. 

Dalam keterangan tertulis yang diterima 

di Jakarta, Selasa, saat memberikan 

sambutan pada acara Focus Group 

Discussion (FGD) dengan tema "Gema 

Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa 

Timur" secara virtual, Menaker 

menyebut pandemi COVID-19 

memberikan pukulan berat pada 

perekonomian, termasuk bagi sektor 

UMKM. "Melihat besarnya dampak yang 

dialami oleh sektor UMKM dan besarnya 

signifikansi sektor UMKM bagi 

perekonomian masyarakat Indonesia, 

pemerintah menjadikan sektor UMKM 

sebagai salah satu prioritas utama dalam 

program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN)," kata Menaker. Menaker 

mengungkapkan pihaknya terus 

melakukan program pengembangan 

perluasan kesempatan kerja berupa 

program bantuan kewirausahaan yang 

diberikan pada kelompok UMKM di 

berbagai daerah. 
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Jelang Lebaran, UMKM 

Perempuan Jawa Timur 

Dibantu Dekranas Pusat 

Positiv

e 

Radar Mojokerto Dewan Kerajinan (Dekranas) Pusat 

gandeng pelaku usaha mikro kecil 

menengah (UMKM) Jawa Timur jelang 

Lebaran. Lita Machfud Arifin, pengurus 

Dekranas Pusat mengatakan, 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2846141/menaker-pemerintah-jadikan-sektor-umkm-prioritas-utama-pen
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2846141/menaker-pemerintah-jadikan-sektor-umkm-prioritas-utama-pen
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2846141/menaker-pemerintah-jadikan-sektor-umkm-prioritas-utama-pen
http://www.jawapos.com/jpg-today/26/04/2022/jelang-lebaran-umkm-perempuan-jatim-dibantu-dekranas-pusat
http://www.jawapos.com/jpg-today/26/04/2022/jelang-lebaran-umkm-perempuan-jatim-dibantu-dekranas-pusat
http://www.jawapos.com/jpg-today/26/04/2022/jelang-lebaran-umkm-perempuan-jatim-dibantu-dekranas-pusat
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pemerintah pusat melalui Kementerian 

Tenaga Kerja menyalurkan bantuan bagi 

tenaga kerja yang terdampak. Kepada 

Fatayat NU, dia meminta supaya kiprah 

pelaku UMKM perempuan di Jawa Timur 

dikuatkan. Para pelaku UMKM 

digandeng untuk memenuhi kebutuhan 

dan pesanan. 
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KABAR BAIK BSU Cair Lagi, 

Cek Lewat 4 Cara via 

kemnaker.go.id atau 

bpjsketenagakerjaan.go.id 

Positiv

e 

Tribun News 

Manado 

"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). 2. Pada halaman utama, 

cari bagian Cek Apakah Kamu Termasuk 

Calon Penerima BSU?;. 8. Tunggu 

beberapa saat hingga muncul apakah 

kamu terdaftar sebagai penerima BSU 

atau tidak. Pasalnya pemerintah kembali 

menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah 

(BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2022. 
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KSPN Konawe Laporkan 

PT CPI Karena Tak Bayar 

THR Karyawan, 

Negati

ve 

Tenggara News Anjemen PT CPI site Morosi," ujar Yopi. 

Sementara itu, Alamsyah salah seorang 

karyawan PT CPi dibagian driver kapsul 

mengungkapkan, penjelasan dari pihak 

manajemen PT CPI, melalui Klarifikasi 

Pak Cen tidak dibayarkannya uang THR 

keagamaan, karena pihak perusahaan 

merasa tidak memiliki kewajiban untuk 

membayar THR pekerja. Ketua Dewan 

Pimpinan Daerah Kesatuan Serikat 

Pekerja Nasional (DPD KSPN) Kabupaten 

Konawe, Yopi Wijaya Putra SH, 

menyayangkan sikap PT Cahaya Pertiwi 

Indonesia (CPI) yang tidak membayarkan 

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 

kepada karyawannya. Alasan pihak 

perusahaan tidak memberikan THR, 

sebab perusahaan tidak mempunyai 

kewajiban. 

http://manado.tribunnews.com/2022/04/26/kabar-baik-bsu-cair-lagi-cek-lewat-4-cara-via-kemnakergoid-atau-bpjsketenagakerjaangoid
http://manado.tribunnews.com/2022/04/26/kabar-baik-bsu-cair-lagi-cek-lewat-4-cara-via-kemnakergoid-atau-bpjsketenagakerjaangoid
http://manado.tribunnews.com/2022/04/26/kabar-baik-bsu-cair-lagi-cek-lewat-4-cara-via-kemnakergoid-atau-bpjsketenagakerjaangoid
http://manado.tribunnews.com/2022/04/26/kabar-baik-bsu-cair-lagi-cek-lewat-4-cara-via-kemnakergoid-atau-bpjsketenagakerjaangoid
http://tenggaranews.com/2022/04/26/kspn-konawe-laporkan-pt-cpi-karena-tak-bayar-thr-karyawan
http://tenggaranews.com/2022/04/26/kspn-konawe-laporkan-pt-cpi-karena-tak-bayar-thr-karyawan
http://tenggaranews.com/2022/04/26/kspn-konawe-laporkan-pt-cpi-karena-tak-bayar-thr-karyawan
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934 perusahaan telah 

bayarkan THR secara 

penuh di Kudus 

Neutral Antara Jateng Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, 

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 

Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 

mencatat 934 perusahaan 

membayarkan tunjangan hari raya (THR) 

secara penuh sesuai instruksi 

Kementerian Tenaga Kerja. "Sebanyak 

934 perusahaan tersebut, merupakan 

perusahaan yang memiliki kewajiban 

melaporkan pelaksanaan pembayaran 

THR. Hasil pengawasan memang tidak 

ada yang membayarkan secara 

bertahap," kata Kabid Hubungan 

Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja 

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Kudus Agus Juanto di Kudus, 

Selasa. Ia mengakui, awalnya memang 

ada pengaduan dari pekerja terkait 

informasi bahwa perusahaan pekerja 

tersebut memutuskan untuk 

membayarkan THR secara bertahap. 
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Pemerintah Jadikan 

Sektor UMKM sebagai 

Prioritas Utama PEN 

Positiv

e 

Infopublik.id Pemerintah memastikan menjadikan 

sektor usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM), sebagai prioritas utama 

pemulihan ekonomi nasional (PEN). 

"Melihat besarnya dampak yang dialami 

oleh sektor UMKM dan besarnya 

signifikansi sektor UMKM bagi 

perekonomian masyarakat Indonesia, 

pemerintah menjadikan sektor UMKM 

sebagai salah satu prioritas utama dalam 

program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN)," kata Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah ketika memberikan 

sambutan pada acara Focus Group 

Discussion dengan tema "Gema 

Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa 

Timur" secara virtual, Selasa, 

(26/4/2022). "Oleh karena itu, saya 

sangat mengapresiasi kegiatan FGD 

bersama UMKM Kartini Jawa Timur 

sebagai kegiatan konkrit untuk 

mendukung kiprah UMKM sebagai ujung 

tombak perekonomian Indonesia," 

http://jateng.antaranews.com/berita/445933/934-perusahaan-telah-bayarkan-thr-secara-penuh-di-kudus
http://jateng.antaranews.com/berita/445933/934-perusahaan-telah-bayarkan-thr-secara-penuh-di-kudus
http://jateng.antaranews.com/berita/445933/934-perusahaan-telah-bayarkan-thr-secara-penuh-di-kudus
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/628412/pemerintah-jadikan-sektor-umkm-sebagai-prioritas-utama-pen
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/628412/pemerintah-jadikan-sektor-umkm-sebagai-prioritas-utama-pen
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/628412/pemerintah-jadikan-sektor-umkm-sebagai-prioritas-utama-pen
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ucapnya. Pandemi COVID-19 

memberikan pukulan berat pada 

perekonomian, termasuk bagi sektor 

UMKM. 
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TERBARU Kapan Bantuan 

Subsidi Gaji Rp 1 Juta 

Tahun 2022 Cair? BSU 

Diberikan kepada 8,8 Juta 

Pekerja 

Positiv

e 

Tribun News Kaltim Terbaru kapan bantuan subsidi gaji Rp 1 

juta tahun 2022 cair? BSU diberikan 

kepada 8,8 juta pekerja. Pemerintah 

akan kembali memberikan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di 

tahun 2022. Nantinya, penerima BSU 

2022 akan mendapatkan dana bantuan 

sebesar Rp 1 juta per penerima. 
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Info Loker April 2022: PT 

Bekasi Fajar Industrial 

Estate Buka Lowongan 

Minimal Lulusan D3, 

Penempatan Cikarang 

Neutral Pikiran Rakyat 

Bekasi 

Ada satu lowongan kerja yang dibuka 

oleh PT Bekasi Fajar Industrial Estate 

pada April 2022. Satu lowongan kerja 

yang dibuka oleh PT Bekasi Fajar 

Industrial Estate untuk penempatan di 

Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. 

Adapun satu lowongan kerja yang 

dibuka oleh PT Bekasi Fajar Industrial 

Estate itu adalah posisi General Affairs 

Staff. Ketahui lebih dulu kualifikasi dan 

deskripsi pekerjaan General Affairs Staff 

yang dibuka PT Bekasi Fajar Industrial 

Estate. 
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Jelang Lebaran 2022, 

Disnakertrans Jawa Barat 

Terima 305 Pengaduan 

soal THR 

Negati

ve 

Indonesiatoday.co.

id 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Barat per 25 April 2022 

atau H-7 Lebaran 2022 telah menerima 

305 pengaduan dari pekerja di seluruh 

Jawa Barat terkait pencairan tunjangan 

hari raya (THR). Laporan ini didapat dari 

Posko Pengaduan THR 2022 di kantor 

Disnekertrans Jawa Barat dan lima unit 

pelaksana teknis daerah. Kepala Bidang 

Pengawasaan Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Barat, Joao De 

Araujo Dacosta menjelaskan, pihaknya 

masih dalam proses mengidentifikasi 

kategori pengaduan apakah karena 

perusahaan terlambat membayar THR, 

mencicil THR, atau tidak membayar THR 

sama sekali. "Dari laporan tersebut kami 

tengah memilah dan mengidentifikasi 

laporan," kata Joao De Araujo Dacosta 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/26/terbaru-kapan-bantuan-subsidi-gaji-rp-1-juta-tahun-2022-cair-bsu-diberikan-kepada-88-juta-pekerja
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/26/terbaru-kapan-bantuan-subsidi-gaji-rp-1-juta-tahun-2022-cair-bsu-diberikan-kepada-88-juta-pekerja
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/26/terbaru-kapan-bantuan-subsidi-gaji-rp-1-juta-tahun-2022-cair-bsu-diberikan-kepada-88-juta-pekerja
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/26/terbaru-kapan-bantuan-subsidi-gaji-rp-1-juta-tahun-2022-cair-bsu-diberikan-kepada-88-juta-pekerja
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/26/terbaru-kapan-bantuan-subsidi-gaji-rp-1-juta-tahun-2022-cair-bsu-diberikan-kepada-88-juta-pekerja
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124353425/info-loker-april-2022-pt-bekasi-fajar-industrial-estate-buka-lowongan-minimal-lulusan-d3-penempatan-cikarang
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124353425/info-loker-april-2022-pt-bekasi-fajar-industrial-estate-buka-lowongan-minimal-lulusan-d3-penempatan-cikarang
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124353425/info-loker-april-2022-pt-bekasi-fajar-industrial-estate-buka-lowongan-minimal-lulusan-d3-penempatan-cikarang
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124353425/info-loker-april-2022-pt-bekasi-fajar-industrial-estate-buka-lowongan-minimal-lulusan-d3-penempatan-cikarang
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124353425/info-loker-april-2022-pt-bekasi-fajar-industrial-estate-buka-lowongan-minimal-lulusan-d3-penempatan-cikarang
http://indonesiatoday.co.id/read/jelang-lebaran-2022-disnakertrans-jabar-terima-305-pengaduan-soal-thr-663906
http://indonesiatoday.co.id/read/jelang-lebaran-2022-disnakertrans-jabar-terima-305-pengaduan-soal-thr-663906
http://indonesiatoday.co.id/read/jelang-lebaran-2022-disnakertrans-jabar-terima-305-pengaduan-soal-thr-663906
http://indonesiatoday.co.id/read/jelang-lebaran-2022-disnakertrans-jabar-terima-305-pengaduan-soal-thr-663906
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usai acara Jawa Barat Punya Informasi di 

Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 

(26/4/2022). 
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Disnakertrans Jawa 

Tengah Terima 110 Aduan 

soal THR Jelang Lebaran 

2022 

Neutral Kompas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Jawa Tengah mencatat 

ada 110 aduan pekerja terkait 

pemberian THR menjelang Lebaran 

2022. Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa 

Tengah mencatat ada 110 aduan pekerja 

terkait pemberian THR menjelang 

Lebaran 2022. Jumlah tersebut tercatat 

dari mulai pertengahan April hingga 26 

April 2022 di posko THR Disnakertrans 

Jawa Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, 

aduan pekerja yang masuk ke posko THR 

rata-rata mengeluhkan pembayaran 

telat atau dicicil. 
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Pemprov Jawa Tengah 

Terima 110 Aduan Terkait 

THR, Kebanyakan Telat 

dan Dicicil 

Negati

ve 

Tribun News 

Banyumas 

Hingga Selasa (26/4/2022), tercatat ada 

110 aduan terkait THR yang diterima 

posko Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Jawa Tengah. "Senin (25/4) 

kemarin ada tambahan jadi total 110 

aduan yang masuk ke Posko THR 

Provinsi Jawa Tengah. Pengawas 

Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa 

Tengah mulai melakukan penindakan 

terkait pelanggaran pemberian 

Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran 

2022. Kepala Jawa 

Tengah'>Disnakertrans Jawa Tengah 

Sakina Rosellasari mengatakan, aduan 

tentang pemberian THR semakin banyak 

menjelang lebaran. 
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Pemerintah: THR 

Hukumnya Wajib! 

Ombudsman Imbau Para 

Pegawai Melapor Jika 

Tidak Terima THR 

Neutral Seputar Malang 

Raya 

Pemerintah melalui Ombudsman 

mendorong para pekerja untuk aktif 

melaporkan apabila mengalami kendala 

dalam penerimaan THR. Dan THR ini 

diberikan kepada pekerja yang telah 

mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan 

atau lebih secara terus-menerus," tutur 

Ombudsman. Ombudsman juga 

meminta Kemnaker untuk melaporkan 

http://regional.kompas.com/read/2022/04/26/212405978/disnakertrans-jateng-terima-110-aduan-soal-thr-jelang-lebaran-2022
http://regional.kompas.com/read/2022/04/26/212405978/disnakertrans-jateng-terima-110-aduan-soal-thr-jelang-lebaran-2022
http://regional.kompas.com/read/2022/04/26/212405978/disnakertrans-jateng-terima-110-aduan-soal-thr-jelang-lebaran-2022
http://regional.kompas.com/read/2022/04/26/212405978/disnakertrans-jateng-terima-110-aduan-soal-thr-jelang-lebaran-2022
http://banyumas.tribunnews.com/2022/04/26/pemprov-jateng-terima-110-aduan-terkait-thr-kebanyakan-telat-dan-dicicil
http://banyumas.tribunnews.com/2022/04/26/pemprov-jateng-terima-110-aduan-terkait-thr-kebanyakan-telat-dan-dicicil
http://banyumas.tribunnews.com/2022/04/26/pemprov-jateng-terima-110-aduan-terkait-thr-kebanyakan-telat-dan-dicicil
http://banyumas.tribunnews.com/2022/04/26/pemprov-jateng-terima-110-aduan-terkait-thr-kebanyakan-telat-dan-dicicil
http://seputarmalangraya.jurnalisindonesia.id/read/84256/Pemerintah-THR-Hukumnya-Wajib-Ombudsman-Imbau-Para-Pegawai-Melapor-Jika-Tidak-Terima-THR
http://seputarmalangraya.jurnalisindonesia.id/read/84256/Pemerintah-THR-Hukumnya-Wajib-Ombudsman-Imbau-Para-Pegawai-Melapor-Jika-Tidak-Terima-THR
http://seputarmalangraya.jurnalisindonesia.id/read/84256/Pemerintah-THR-Hukumnya-Wajib-Ombudsman-Imbau-Para-Pegawai-Melapor-Jika-Tidak-Terima-THR
http://seputarmalangraya.jurnalisindonesia.id/read/84256/Pemerintah-THR-Hukumnya-Wajib-Ombudsman-Imbau-Para-Pegawai-Melapor-Jika-Tidak-Terima-THR
http://seputarmalangraya.jurnalisindonesia.id/read/84256/Pemerintah-THR-Hukumnya-Wajib-Ombudsman-Imbau-Para-Pegawai-Melapor-Jika-Tidak-Terima-THR
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data konsultasi dan pengaduan yang 

masuk ke Posko THR, termasuk pelaku 

pelanggaran dan menindaklanjutinya 

sesuai peraturan. THR harus dibayarkan-

ombudsman.go.id-Web SEPUTAR 

MALANG RAYA- THR hukumnya wajib! 
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Perempuan Pelaku UMKM 

Menjadi Prioritas 

Penerima Bantuan dalam 

Percepatan PEN - Suara 

Merdeka Jakarta 

Positiv

e 

Suara Merdeka 

Jakarta 

( PEN ). "Di sektor ketenagakerjaan 

pemerintah terus melakukan program 

pengembangan perluasan kesempatan 

kerja berupa program bantuan 

kewirausahaan yang diberikan pada 

kelompok UMKM di berbagai daerah," 

kata Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah di sela Focus Group Discussion 

dengan tema "Gema Ramadhan 

Bersama UMKM " di Jakarta, Selasa 

(26/4/2022). Pandemi menjadi pukulan 

berat perekonomian termasuk skala 

usaha mikro kecil menengan (- Pandemi 

menjadi pukulan berat perekonomian 

termasuk skala usaha mikro kecil 

menengan ( UMKM ). Survei Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

terhadap UMKM menunjukkan 94 

persen usaha mengalami penurunan 

penjualan, bahkan penurunan penjualan 

lebih dari 75 persen dialami oleh lebih 

dari 40 persen UMKM dari berbagai 

kelas usaha. 
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Hari Kedua Pelatihan 

Paralegal, Ini Harapan 

Salah Satu Calon Paralegal 

Neutral Bunaken.co.id Selasa(26/04/2022). Kegiatan 

Pendidikan dan Pelatihan Paralegal 

Untuk Meningkatkan Kapasitas Para 

Pemberi Bantuan Hukum ini diketahui 

dilaksanakan selama tiga hari berturut-

turut dari tanggal 25 April 2022 dan 

berkahir di tanggal 27 April 2022, 

dengan jumlah perserta 20 orang dari 

berbagai lokasi dan daerah. Pelatihan 

Paralegal ini lanjut Hiborang, 

mempunyai materi-materi yang cukup 

bermanfaat termasuk untuk pendidikan 

ketenagakerjaan beserta aturan, yang 

berguna untuk pendampingan kasus-

kasus nantinya. Kami juga berharap 

http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343283357/perempuan-pelaku-umkm-menjadi-prioritas-penerima-bantuan-dalam-percepatan-pen
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343283357/perempuan-pelaku-umkm-menjadi-prioritas-penerima-bantuan-dalam-percepatan-pen
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343283357/perempuan-pelaku-umkm-menjadi-prioritas-penerima-bantuan-dalam-percepatan-pen
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343283357/perempuan-pelaku-umkm-menjadi-prioritas-penerima-bantuan-dalam-percepatan-pen
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343283357/perempuan-pelaku-umkm-menjadi-prioritas-penerima-bantuan-dalam-percepatan-pen
http://www.bunaken.co.id/2022/04/26/hari-kedua-pelatihan-paralegal-ini-harapan-salah-satu-calon-paralegal
http://www.bunaken.co.id/2022/04/26/hari-kedua-pelatihan-paralegal-ini-harapan-salah-satu-calon-paralegal
http://www.bunaken.co.id/2022/04/26/hari-kedua-pelatihan-paralegal-ini-harapan-salah-satu-calon-paralegal
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dengan Pelatihan Paralegal ini jangan 

cuma ikut sampai disini, tapi ilmu yang 

didapat bisa diaplikasikan dan berguna 

bagi banyak orang," Harapnya. Co.Id-

Kolaborasi Yayasan Plan International 

Indonesia bersama YCMI didukung oleh 

BPHN Kemenkumham dalam 

melaksanakan pelatihan Paralegal 

memasuki hari kedua. 
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DKI Wajibkan Pengusaha 

Bayar THR H-7 Idul Fitri 

Neutral Rmco.id Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta 

mewajibkan para pengusaha untuk 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 

tahun 2022 selambat-lambatnya tujuh 

hari sebelum Idul Fitri 1443 Hijriah. 

"Mengingat kondisi perekonomian yang 

makin membaik seiring menurunnya 

kasus Covid-19, pemberian THR tidak 

boleh dicicil dan harus dilaksanakan 

pembayarannya H-7 Idul Fitri," 

ungkapnya, Selasa (26/4). Ketentuan ini 

mengacu Surat Edaran Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor 

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

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Surat 

Edaran Kepala Dinas Nakertransgi DKI 

Jakarta Nomor: e-0005/SE/2022 Tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 

Tahun 2022. Kepala Dinas Nakertransgi 

DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, 

dalam Surat Edaran tersebut, 

pembayaran THR 2022 tidak dapat 

dicicil. 
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THR Tak Turun, Posko 

Jawa Tengah Terima 110 

Pengaduan 

Negati

ve 

Ngopi Bareng Pengawas Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah mulai 

melakukan penindakan terkait 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari 

Raya (THR) lebaran 2022. Hingga Selasa, 

26 April 2022, tercatat ada 110 aduan 

terkait THR yang diterima posko Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa 

Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa 

http://rm.id/baca-berita/megapolitan/122352/harus-full-dan-nggak-boleh-dicicil-dki-wajibkan-pengusaha-bayar-thr-h7-idul-fitri
http://rm.id/baca-berita/megapolitan/122352/harus-full-dan-nggak-boleh-dicicil-dki-wajibkan-pengusaha-bayar-thr-h7-idul-fitri
http://www.ngopibareng.id/read/thr-tak-turun-posko-jateng-terima-110-pengaduan
http://www.ngopibareng.id/read/thr-tak-turun-posko-jateng-terima-110-pengaduan
http://www.ngopibareng.id/read/thr-tak-turun-posko-jateng-terima-110-pengaduan
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Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, 

aduan tentang pemberian THR semakin 

banyak menjelang lebaran. "Senin, 25 

April 2022 kemarin ada tambahan jadi 

total 110 aduan yang masuk ke Posko 

THR Provinsi Jawa Tengah. 
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Sebanyak 173 perusahaan 

di Jawa Barat belum bayar 

THR 

Neutral Antara Atas kondisi tersebut, kami dari Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Barat segera menindaklanjuti 

pelaporan tersebut Bandung (ANTARA)- 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat 

menyatakan sebanyak 173 perusahaan 

di provinsi itu belum membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 

1443 Hijriah/Lebaran 2022. "Atas kondisi 

tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

segera menindaklanjuti pelaporan 

tersebut," kata Kepala Bidang 

Pengawasaan Ketenagakerjaan pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Barat Joao De Araujo 

Dacosta, di Kota Bandung, Selasa. Pada 

2021, kata dia, terdapat 148 perusahaan 

yang menunda atau mencicil THR, 

sementara di Jawa Barat terdapat total 

73.466 perusahaan. Ia mengatakan 

temuan tersebut diketahui dari 305 

pelaporan melalui website resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan RI 

berdasarkan update 25 April 2022. 
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CEK! BSU BPJS 

KETENAGAKERJAAN 2022 

CAIR? 

Neutral Ayo Bandung Benarkah Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU BPJS KETENAGAKERJAAN 2022 cair? 

COM-- Pemerintah melanjutkan 

program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

bagi pekerja atau buruh yang memiliki 

gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. : 

Calon Penerima BSU 2022 Pertanyakan 

Kapan Cair, Apakah Bulan April ini? 

Berikut ini akan dijelaskan cara cek 

Bantuan Subsidi Upah 2022. Program ini 

merupakan salah satu upaya pemerintah 

dalam memulihkan ekonomi nasional 

http://www.antaranews.com/berita/2846321/sebanyak-173-perusahaan-di-jawa-barat-belum-bayar-thr
http://www.antaranews.com/berita/2846321/sebanyak-173-perusahaan-di-jawa-barat-belum-bayar-thr
http://www.antaranews.com/berita/2846321/sebanyak-173-perusahaan-di-jawa-barat-belum-bayar-thr
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793283587/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793283587/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793283587/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair
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akibat tetdampak pendemi Covid-19. : 

THR 2022 Cair Tanggal 25 April, 

Besarannya Dipotong Pajak?. 
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THR Buruh Telat dan 

Dicicil di Jawa Tengah, 

Kebanyakan dari 

Perusahaan Garmen di 

Solo dan Semarang 

Negati

ve 

Era.id Pengawas Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah mulai 

melakukan penindakan atas pelanggaran 

pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 

Lebaran 2022. Hingga Selasa (26/4), 

tercatat ada 110 aduan terkait THR yang 

diterima posko Dinas Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi Jawa Tengah. Kepala 

Disnakertrans Jawa Tengah Sakina 

Rosellasari mengatakan, aduan tentang 

THR semakin banyak menjelang 

Lebaran. "Senin (25/4) kemarin ada 

tambahan jadi total 110 aduan yang 

masuk ke Posko THR Provinsi Jawa 

Tengah. 
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Aduan Pembayaran THR 

di Jawa Tengah Capai 110 

Laporan, Rerata 

Perusahaan Berdalih 

Terdampak Covid 

Negati

ve 

Ini Purworejo Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, 

Sakina Rosellasari mengatakan, dari 

pertengahan April 2022, aduan yang 

masuk hanya 22 laporan lalu 

berkembang menjadi 110 laporan. 

Aduan tentang pemberian Tunjangan 

Hari Raya (THR) di Jawa Tengah (Jawa 

Tengah) meningkat menjelang Lebaran 

Idul Fitri 2022. Hingga Selasa 26 April 

2022, tercatat ada 110 aduan terkait 

THR, yang diterima posko Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa 

Tengah. Kabid Pengawasan 

Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa 

Tengah Mumpuniati mengatakan, rerata 

perusahaan yang masih belum 

membayarkan THR pekerja beralasan 

terdampak Covid-19. 
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Posko Disnaker Jawa 

Tengah Terima 110 

Laporan Aduan THR 

Neutral Awal.id Pengawas Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah mulai 

melakukan penindakan terkait 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari 

Raya (THR) Lebaran 2022. Hingga Selasa 

(26/4/2022), tercatat ada 110 aduan 

terkait THR yang diterima Posko Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa 

http://era.id/daerah/93304/thr-buruh-telat-dan-dicicil-di-jateng-kebanyakan-dari-perusahaan-garmen-di-solo-dan-semarang
http://era.id/daerah/93304/thr-buruh-telat-dan-dicicil-di-jateng-kebanyakan-dari-perusahaan-garmen-di-solo-dan-semarang
http://era.id/daerah/93304/thr-buruh-telat-dan-dicicil-di-jateng-kebanyakan-dari-perusahaan-garmen-di-solo-dan-semarang
http://era.id/daerah/93304/thr-buruh-telat-dan-dicicil-di-jateng-kebanyakan-dari-perusahaan-garmen-di-solo-dan-semarang
http://era.id/daerah/93304/thr-buruh-telat-dan-dicicil-di-jateng-kebanyakan-dari-perusahaan-garmen-di-solo-dan-semarang
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-2374355830/aduan-pembayaran-thr-di-jateng-capai-110-laporan-rerata-perusahaan-berdalih-terdampak-covid
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-2374355830/aduan-pembayaran-thr-di-jateng-capai-110-laporan-rerata-perusahaan-berdalih-terdampak-covid
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-2374355830/aduan-pembayaran-thr-di-jateng-capai-110-laporan-rerata-perusahaan-berdalih-terdampak-covid
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-2374355830/aduan-pembayaran-thr-di-jateng-capai-110-laporan-rerata-perusahaan-berdalih-terdampak-covid
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-2374355830/aduan-pembayaran-thr-di-jateng-capai-110-laporan-rerata-perusahaan-berdalih-terdampak-covid
http://awal.id/2022/04/posko-disnaker-jateng-terima-110-laporan-aduan-thr
http://awal.id/2022/04/posko-disnaker-jateng-terima-110-laporan-aduan-thr
http://awal.id/2022/04/posko-disnaker-jateng-terima-110-laporan-aduan-thr
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Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, 

aduan tentang pemberian THR semakin 

banyak menjelang Lebaran. "Senin 

(25/4) kemarin ada tambahan jadi total 

110 aduan yang masuk ke Posko THR 

Provinsi Jawa Tengah. 
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Inilah Tanda-tanda BSU 

Rp 1 Juta Akan Cair ke 

Rekeningmu, Ayo Cek 

Statusmu Penerima atau 

bukan 

Neutral Bangka Post Inilah tanda-tanda Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) Rp 1 Juta akan cair ke rekeningmu, 

ayo cek statusmu sebagai penerima atau 

bukan. Sebagaimana diketahui bahwa 

Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta akan 

cair pada April 2022 di kirim ke Bank 

Himbara. Anda akan mendapatkan 

notifikasi tidak terdaftar sebagai calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), 

apabila Anda tidak memenuhi 

persyaratan sebagai penerima BSU 

sesuai dengan Permenaker Nomor 16 

Tahun 2021. Anda juga akan 

mendapatkan notifikasi yang sama, 

apabila Anda memenuhi persyaratan 

sesuai dengan Permenaker Nomor 16 

Tahun 2021 namun data Anda belum 

masuk dalam tahapan penyerahan data 

calon penerima BSU dari BPJS 

Ketenagakerjaan kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan. 
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Kemnaker Punya Banyak 

Jurusan Pelatihan yang 

Menunjang Kompetensi 

Pekerja UMKM 

Positiv

e 

Jawa Post National 

Network 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) terus melakukan program 

pengembangan perluasan kesempatan 

kerja, berupa program bantuan 

kewirausahaan yang diberikan pada 

kelompok UMKM di berbagai daerah. 

"Banyak jurusan pelatihan yang kami 

miliki merupakan jurusan yang 

menunjang kompetensi bagi pekerja di 

sektor UMKM," kata Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

Saat menyampaikan sambutan di acara 

Focus Group Discussion (FGD) dengan 

tema "Gema Ramadhan Bersama UMKM 

Kartini Jawa Timur" secara virtual, 

Selasa, (26/4). Survei yang dilakukan 

http://bangka.tribunnews.com/2022/04/26/inilah-tanda-tanda-bsu-rp-1-juta-akan-cair-ke-rekeningmu-ayo-cek-statusmu-penerima-atau-bukan
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/26/inilah-tanda-tanda-bsu-rp-1-juta-akan-cair-ke-rekeningmu-ayo-cek-statusmu-penerima-atau-bukan
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/26/inilah-tanda-tanda-bsu-rp-1-juta-akan-cair-ke-rekeningmu-ayo-cek-statusmu-penerima-atau-bukan
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/26/inilah-tanda-tanda-bsu-rp-1-juta-akan-cair-ke-rekeningmu-ayo-cek-statusmu-penerima-atau-bukan
http://bangka.tribunnews.com/2022/04/26/inilah-tanda-tanda-bsu-rp-1-juta-akan-cair-ke-rekeningmu-ayo-cek-statusmu-penerima-atau-bukan
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-punya-banyak-jurusan-pelatihan-yang-menunjang-kompetensi-pekerja-umkm
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-punya-banyak-jurusan-pelatihan-yang-menunjang-kompetensi-pekerja-umkm
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-punya-banyak-jurusan-pelatihan-yang-menunjang-kompetensi-pekerja-umkm
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-punya-banyak-jurusan-pelatihan-yang-menunjang-kompetensi-pekerja-umkm
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Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) terhadap UMKM menunjukkan 94 

persen usaha mengalami penurunan 

penjualan, bahkan penurunan penjualan 

lebih dari 75 persen dialami lebih dari 40 

persen UMKM dari berbagai kelas 

usaha. Hal ini berdampak pada tenaga 

kerja yang bergerak di sektor UMKM, 

khususnya tenaga kerja wanita yang 

cukup besar jumlah dan proporsinya di 

sektor UMKM. 
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UMKM Jadi Perioritas 

Utama Kemnaker untuk 

Program PEN 

Neutral Murianewscom MURIANEWS, Jakarta- Sektor Usaha, 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

akan menjadi perioritas dalam program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang 

dibidik oleh kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Melihat 

besarnya dampak yang dialami oleh 

sektor UMKM dan besarnya signifikansi 

sektor UMKM bagi perekonomian 

masyarakat Indonesia, pemerintah 

menjadikan sektor UMKM sebagai salah 

satu prioritas utama dalam program 

PEN," kata Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah, Selasa 

(26/4/2022). Mengingat, selama 

pandemi Covid-19 ini sector UMKM juga 

banyak meng mengalami kemerosotan. 

Berdasarkan survei yang dilakukan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) terhadap UMKM menunjukkan 94 

persen usaha mengalami penurunan 

penjualan, bahkan penurunan penjualan 

lebih dari 75 persen dialami oleh lebih 

dari 40 persen UMKM dari berbagai 

kelas usaha. 
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1.828 Pengaduan Masuk 

Posko THR, Kemnaker 

Wanti-wanti Pengusaha 

Neutral Detik Posko THR Keagamaan Tahun 2022 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) telah menerima 4.058 

laporan THR selama periode 8 sampai 26 

April 2022. "Jadi hingga tanggal 26 April 

2022 ini, jumlah dari konsultasi dan 

pengaduan yang masuk ke Posko THR 

2022 sebanyak 4.058 laporan," kata 

http://www.murianews.com/2022/04/26/287230/umkm-jadi-perioritas-utama-kemnaker-untuk-program-pen
http://www.murianews.com/2022/04/26/287230/umkm-jadi-perioritas-utama-kemnaker-untuk-program-pen
http://www.murianews.com/2022/04/26/287230/umkm-jadi-perioritas-utama-kemnaker-untuk-program-pen
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6052750/1828-pengaduan-masuk-posko-thr-kemnaker-wanti-wanti-pengusaha
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6052750/1828-pengaduan-masuk-posko-thr-kemnaker-wanti-wanti-pengusaha
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6052750/1828-pengaduan-masuk-posko-thr-kemnaker-wanti-wanti-pengusaha
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Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar 

Sanusi dalam keterangan tertulisSelasa 

(26/4/2022). Jumlah tersebut mencakup 

2.230 konsultasi online dan 1.828 

pengaduan online. Sementara dari 1.828 

laporan pengaduan yang masuk, 

pihaknya telah menindaklanjuti 2 

laporan. 
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Posko THR Kemenaker 

Terima 4.058 Aduan 

Hingga 26 April 

Neutral Media Indonesia "Jadi hingga tanggal 26 April 2022 ini, 

jumlah dari konsultasi dan pengaduan 

yang masuk ke Posko THR 2022 

sebanyak 4.058 laporan," ungkap 

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar 

Sanusi di Jakarta pada Selasa (26/4). 

POSKO Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menerima 4.058 

laporan pemberian THR selama periode 

8-26 April 2022. Anwar menjelaskan, 

dalam hal laporan pengaduan, 

pengawas ketenagakerjaan akan 

menindaklanjuti laporan pengaduan 

yang terlambat membayar THR kepada 

pekerja/buruh dengan melakukan 

pemeriksaan ke perusahaan yang 

ditindaklanjuti dengan pemberian nota 

pemeriksaan 1 dengan jangka waktu 7 

hari untuk melaksanakan pembayaran 

THR kepada pekerja. Menurutnya, 

apabila hal tersebut tidak dihiraukan 

maka akan diberikan nota pemeriksaan 

2 dengan jangka waktu 7 hari, dan 

apabila hal pembayaran THR tersebut 

tidak dilulansi juga maka akan dikenakan 

denda dan sanksi administratif dengan 

membuat rekomendasi kepada pejabat 

yang berwenang untuk memberikan 

sanksi administratif. 
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Sektor UMKM Jadi 

Prioritas Utama program 

Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN) 

Positiv

e 

Kontan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan, berkaca pada besarnya 

dampak yang dialami oleh sektor UMKM 

dan besarnya signifikansi sektor UMKM 

bagi perekonomian masyarakat 

Indonesia, maka pemerintah menjadikan 

http://mediaindonesia.com/ekonomi/488905/posko-thr-kemenaker-terima-4058-aduan-hingga-26-april
http://mediaindonesia.com/ekonomi/488905/posko-thr-kemenaker-terima-4058-aduan-hingga-26-april
http://mediaindonesia.com/ekonomi/488905/posko-thr-kemenaker-terima-4058-aduan-hingga-26-april
http://nasional.kontan.co.id/news/sektor-umkm-jadi-prioritas-utama-program-pemulihan-ekonomi-nasional-pen
http://nasional.kontan.co.id/news/sektor-umkm-jadi-prioritas-utama-program-pemulihan-ekonomi-nasional-pen
http://nasional.kontan.co.id/news/sektor-umkm-jadi-prioritas-utama-program-pemulihan-ekonomi-nasional-pen
http://nasional.kontan.co.id/news/sektor-umkm-jadi-prioritas-utama-program-pemulihan-ekonomi-nasional-pen
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sektor UMKM sebagai salah satu 

prioritas utama dalam program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) terus melakukan program 

pengembangan perluasan kesempatan 

kerja berupa program bantuan 

kewirausahaan yang diberikan pada 

kelompok UMKM di berbagai daerah. 

Berdasarkan survei yang dilakukan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) kepada UMKM menunjukkan 94% 

usaha mengalami penurunan penjualan 

lantaran pandemi Covid-19. Bahkan 

penurunan penjualan lebih dari 75% 

dialami oleh lebih dari 40% UMKM dari 

berbagai kelas usaha. 
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Aduan THR Jawa Tengah 

Capai 110 Laporan, 

Pengawas 

Ketenagakerjaan 

Langsung Bertindak 

Neutral Skala.id SKALA.ID- Hingga Selasa (26/4/2022), 

tercatat ada 110 aduan terkait THR, 

yang diterima posko Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa 

Tengah. Pengawas Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah mulai 

melakukan penindakan terkait 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari 

Raya (THR) lebaran 2022. Kepala 

Disnakertrans Jawa Tengah Sakina 

Rosellasari sampaikan aduan tentang 

pemberian THR semakin banyak 

menjelang lebaran. "Namun hari Senin 

(25/4/2022) kemarin ada tambahan jadi 

total 110 aduan yang masuk ke Posko 

THR Provinsi Jawa Tengah. 

16

2. 

26 

Apri

l 

202

2 

Sepekan Jelang Lebaran 

2022, 173 Perusahaan di 

Jawa Barat Belum Bayar 

THR 

Neutral Pikiran Rakyat Kendati demikian, sebanyak 173 

perusahaan di Jawa Barat diadukan 

belum membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) untuk karyawannya. Oleh karena 

itu, Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat 

akan menindaklanjuti laporan tersebut. 

"Atas kondisi tersebut, kami dari Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Barat segera menindaklanjuti 

pelaporan tersebut," kata Kepala Bidang 

http://skala.id/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-langsung-bertindak
http://skala.id/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-langsung-bertindak
http://skala.id/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-langsung-bertindak
http://skala.id/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-langsung-bertindak
http://skala.id/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-ketenagakerjaan-langsung-bertindak
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-014356068/sepekan-jelang-lebaran-2022-173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-014356068/sepekan-jelang-lebaran-2022-173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-014356068/sepekan-jelang-lebaran-2022-173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-014356068/sepekan-jelang-lebaran-2022-173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr
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Pengawasan Ketenagakerjaan pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Barat, De Araujo Dacosta 

dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara 

pada Selasa, 26 April 2022. Hari Raya 

Idul Fitri atau Lebaran 2022 hanya 

tinggal sepekan lagi. 
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TP PKK Gianyar Dukung 

Perlindungan Sosial 

Ketenagakerjaan Kader 

Posyandu 

Positiv

e 

Nusabali .com- Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar 

Ida Ayu Adnyani Mahayastra dukung 

program perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan kader posyandu dan 

PKK di Kabupaten Gianyar. "Sehingga ke 

depannya semua kader Posyandu di 

Kabupaten Gianyar dapat terlindungi 

ketika melaksanakan tugas-tugasnya. 

Hal ini diungkapkan saat menyerahkan 

kartu kepesertaan secara simbolis 

kepada seluruh kader posyandu Desa 

Keliki, Kecamatan Tegallalang dan 

anggota BPD Desa Buruan Kecamatan 

Blahbatuh, di Desa Pering, Kecamatan 

Blahbatuh, Senin Adnyani berharap desa 

yang lain agar mengikuti jejak desa yang 

sudah mengikutsertakan kader 

Posyandu pada BPJS Ketenagakerjaan. 
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Kemnaker Menerima 

Empat Ribu Laporan THR 

2022 

Neutral Images1.rri.co.id "Jadi hingga tanggal 26 April 2022 ini, 

jumlah dari konsultasi dan pengaduan 

yang masuk ke Posko THR 2022 

sebanyak 4.058 laporan," kata Sekretaris 

Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi di 

Jakarta pada Selasa (26/4/2022) dalam 

siaran pers yang diterima RRI.co.id. 

KBRN, Jakarta: Posko Tunjangan Hari 

Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 

Kementerian Ketenagakerjaan telah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode 8 sampai dengan 26 

April 2022. Ia menjelaskan, dalam hal 

laporan pengaduan, pengawas 

ketenagakerjaan akan menindaklanjuti 

laporan pengaduan yang terlambat 

membayar THR kepada pekerja/buruh 

dengan melakukan pemeriksaan ke 

perusahaan yang ditindaklanjuti dengan 

http://www.nusabali.com/berita/116511/tp-pkk-gianyar-dukung-perlindungan-sosial-ketenagakerjaan-kader-posyandu
http://www.nusabali.com/berita/116511/tp-pkk-gianyar-dukung-perlindungan-sosial-ketenagakerjaan-kader-posyandu
http://www.nusabali.com/berita/116511/tp-pkk-gianyar-dukung-perlindungan-sosial-ketenagakerjaan-kader-posyandu
http://www.nusabali.com/berita/116511/tp-pkk-gianyar-dukung-perlindungan-sosial-ketenagakerjaan-kader-posyandu
http://images1.rri.co.id/nasional/peristiwa/1438295/kemnaker-menerima-empat-ribu-laporan-thr-2022
http://images1.rri.co.id/nasional/peristiwa/1438295/kemnaker-menerima-empat-ribu-laporan-thr-2022
http://images1.rri.co.id/nasional/peristiwa/1438295/kemnaker-menerima-empat-ribu-laporan-thr-2022
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pemberian nota pemeriksaan 1 dengan 

jangka waktu 7 hari untuk melaksanakan 

pembayaran THR kepada pekerja. 

Menurutnya, apabila hal tersebut tidak 

dihiraukan maka akan diberikan nota 

pemeriksaan 2 dengan jangka waktu 7 

hari, dan apabila hal pembayaran THR 

tersebut tidak dilulansi juga maka akan 

dikenakan denda dan sanksi 

administratif dengan membuat 

rekomendasi kepada pejabat yang 

berwenang untuk memberikan sanksi 

administratif. 

16

5. 

26 

Apri

l 

202

2 

DPD KSPSI DIY Minta 

Perusahaan Bayarkan THR 

Sesuai dengan Ketentuan 

Positiv

e 

Tribun Jogja Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (DPD KSPSI) DIY meminta 

perusahaan untuk membayarkan 

Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 

karena hal itu sudah diatur dalam aturan 

perundang-undangan. "Dana THR akan 

digunakan bagi buruh yang hendak 

mudik dan berbelanja kebutuhan 

menjelang Lebaran Idul Fitri," ucap 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD KSPSI 

DIY, Irsyad Ade Irawan, Selasa 

(26/4/2022). Untuk mengawal 

pembayaran THR, pihaknya telah 

mendirikan posko pengaduan sejak 18 

hingga 30 April 2022 mendatang yang 

bertempat di Kantor LBH SIKAP 

Yogyakarta, Condongcatur, Depok, 

Sleman serta di Kantor DPD KSPSI DIY, 

Pakualaman, Kota Yogyakarta. Terlebih, 

THR menjadi hal yang sangat dinanti 

masyarakat, khususnya para pekerja 

atau buruh. 

16

6. 

26 

Apri

l 

202

2 

Kemnaker Menerima 

Empat Ribu Laporan THR 

2022 

Neutral Rrinews "Jadi hingga tanggal 26 April 2022 ini, 

jumlah dari konsultasi dan pengaduan 

yang masuk ke Posko THR 2022 

sebanyak 4.058 laporan," kata Sekretaris 

Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi di 

Jakarta pada Selasa (26/4/2022) dalam 

siaran pers yang diterima RRI.co.id. 

Sekjen Anwar memaparkan, dari laporan 

http://jogja.tribunnews.com/2022/04/26/dpd-kspsi-diy-minta-perusahaan-bayarkan-thr-sesuai-dengan-ketentuan
http://jogja.tribunnews.com/2022/04/26/dpd-kspsi-diy-minta-perusahaan-bayarkan-thr-sesuai-dengan-ketentuan
http://jogja.tribunnews.com/2022/04/26/dpd-kspsi-diy-minta-perusahaan-bayarkan-thr-sesuai-dengan-ketentuan
http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1438295/kemnaker-menerima-empat-ribu-laporan-thr-2022
http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1438295/kemnaker-menerima-empat-ribu-laporan-thr-2022
http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1438295/kemnaker-menerima-empat-ribu-laporan-thr-2022
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konsultasi yang berjumlah 2.230, 

pihaknya sudah menyelesaikan 

sebanyak 1.779 laporan, sedangkan 

sisanya masih dalam proses. Posko 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 

Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menerima 4.058 

laporan pemberian THR selama periode 

8 sampai dengan 26 April 2022. Ia 

menjelaskan, dalam hal laporan 

pengaduan, pengawas ketenagakerjaan 

akan menindaklanjuti laporan 

pengaduan yang terlambat membayar 

THR kepada pekerja/buruh dengan 

melakukan pemeriksaan ke perusahaan 

yang ditindaklanjuti dengan pemberian 

nota pemeriksaan 1 dengan jangka 

waktu 7 hari untuk melaksanakan 

pembayaran THR kepada pekerja. 

Menurutnya, apabila hal tersebut tidak 

dihiraukan maka akan diberikan nota 

pemeriksaan 2 dengan jangka waktu 7 

hari, dan apabila hal pembayaran THR 

tersebut tidak dilulansi juga maka akan 

dikenakan denda dan sanksi 

administratif dengan membuat 

rekomendasi kepada pejabat yang 

berwenang untuk memberikan sanksi 

administratif. 

16

7. 

27 

Apri

l 

202

2 

DPMPTSP Naker Terima 

Lima Pengaduan THR 

Negati

ve 

Negeri Laskar 

Pelangi 

Pengaduan ini dikatakan Kepala Dinas 

DPMPTSP dan Naker Kota Pangkalpinang 

melalui Kabid Naker, Amrah Sakti, 

diterima oleh mereka per 26 April 2022 

sejak dibukanya posko pengaduan THR, 

pada 21 April 2022 lalu. Hingga kurang 

dari seminggu menjelang Hari Raya 

Idulfitri 1443 hijriah, Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) dan Tenaga Kerja (Naker) 

Pangkalpinang, telah menerima 5 

pengaduan soal tunjangan hari raya 

(THR). "Sampai hari ini kami sudah 

menerima 5 pengaduan infromasi 

tentang THR itu, dan kelimanya 

Alhamdulillah sudah kami selesaikan," 

http://negerilaskarpelangi.com/2022/04/27/dpmptsp-naker-terima-lima-pengaduan-thr
http://negerilaskarpelangi.com/2022/04/27/dpmptsp-naker-terima-lima-pengaduan-thr
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katanya, Selasa (26/4/2022). Pengaduan 

ini, dikatakan Amrah disebabkan oleh 

teknik perhitungan. 

16

8. 

27 

Apri

l 

202

2 

Kemenaker Terima 4.058 

Laporan tentang THR 

Keagamaan 2022 

Neutral Investor Daily JAKARTA, investor.id-- Posko Tunjangan 

Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 

Kementerian Ketenagakerjaan telah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode 8-26 April 2022. "Jadi 

hingga tanggal 26 April 2022 ini, jumlah 

dari konsultasi dan pengaduan yang 

masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 

4.058 laporan," ucap Sekretaris Jenderal 

Kemenaker, Anwar Sanusi dalam siaran 

pers yang diterima pada Selasa (26/4). 

Dalam hal laporan pengaduan, 

pengawas ketenagakerjaan akan 

menindaklanjuti laporan pengaduan 

yang terlambat membayar THR kepada 

pekerja/buruh dengan melakukan 

pemeriksaan ke perusahaan yang 

ditindaklanjuti dengan pemberian nota 

pemeriksaan 1 dengan jangka waktu 7 

hari untuk melaksanakan pembayaran 

THR kepada pekerja. "Apabila hal 

tersebut tidak dihiraukan maka akan 

diberikan nota pemeriksaan 2 dengan 

jangka waktu 7 hari, dan apabila hal 

pembayaran THR tersebut tidak dilulansi 

juga maka akan dikenakan denda dan 

sanksi administratif dengan membuat 

rekomendasi kepada pejabat yang 

berwenang untuk memberikan sanksi 

administratif," ucapnya. 

16

9. 

27 

Apri

l 

202

2 

110 Perusahaan di Jawa 

Tengah Diadukan Langgar 

Aturan THR, Siap-Siap Saja 

Dihukum hingga Didenda 

5 %! 

Negati

ve 

Joglo Semar News Tim Pengawas Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah mencatat 

setidaknya ada 110 aduan terkait 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari 

Raya (THR) lebaran 2022. Kepala 

Disnakertrans Jawa Tengah, Sakina 

Rosellasari mengatakan aduan tentang 

pemberian THR semakin banyak 

menjelang lebaran. "Senin (25/4/2022) 

kemarin ada tambahan jadi total 110 

aduan yang masuk ke Posko THR 

http://investor.id/business/292003/kemenaker-terima-4058-laporan-tentang-thr-keagamaan-2022
http://investor.id/business/292003/kemenaker-terima-4058-laporan-tentang-thr-keagamaan-2022
http://investor.id/business/292003/kemenaker-terima-4058-laporan-tentang-thr-keagamaan-2022
http://joglosemarnews.com/2022/04/110-perusahaan-di-jateng-diadukan-langgar-aturan-thr-siap-siap-saja-dihukum-hingga-didenda-5
http://joglosemarnews.com/2022/04/110-perusahaan-di-jateng-diadukan-langgar-aturan-thr-siap-siap-saja-dihukum-hingga-didenda-5
http://joglosemarnews.com/2022/04/110-perusahaan-di-jateng-diadukan-langgar-aturan-thr-siap-siap-saja-dihukum-hingga-didenda-5
http://joglosemarnews.com/2022/04/110-perusahaan-di-jateng-diadukan-langgar-aturan-thr-siap-siap-saja-dihukum-hingga-didenda-5
http://joglosemarnews.com/2022/04/110-perusahaan-di-jateng-diadukan-langgar-aturan-thr-siap-siap-saja-dihukum-hingga-didenda-5
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Provinsi Jawa Tengah. Dinas pun sudah 

siap melakukan penindakan terkait 

indikasi pelanggaran pembayaran THR 

yang masuk ke Posko. 

17

0. 

27 

Apri

l 

202

2 

Kemenaker Terima 4.058 

Laporan THR 2022 per 26 

April 

Neutral Medcom.id Posko tunjangan hari raya (THR) 

keagamaan 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode 8 hingga 26 April 2022. 

"Jadi hingga 26 April 2022 ini, jumlah 

dari konsultasi dan pengaduan yang 

masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 

4.058 laporan," kata Sekretaris Jenderal 

(Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi di 

Jakarta, Selasa, 26 April 2022. Anwar 

menegaskan pengawas ketenagakerjaan 

akan menindaklanjuti laporan 

pengaduan yang terlambat membayar 

THR kepada pekerja/buruh dengan 

melakukan pemeriksaan ke perusahaan. 

"Untuk laporan konsultasi yang masih 

dalam proses, 100 persen akan kita 

selesaikan," ucap dia. 

17

1. 

27 

Apri

l 

202

2 

BSU 2022 Rp 1 Juta Siap 

Ditransfer, Cek Nama di 

sso.bpjsketenagakerjaan.g

o.id, Kapan Cair? 

Neutral Tribun News Kaltim 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. 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. 

Selain dapat Tunjangan Hari Raya (THR) 

dari perusahaan, karyawan juga dapat 

BSU Rp 1 juta yang diperkirakan akan 

cair ke rekening masing-masing sebelum 

Lebaran. 

http://www.medcom.id/ramadan/news-ramadan/5b2G9Odk-kemenaker-terima-4-058-laporan-thr-2022-per-26-april
http://www.medcom.id/ramadan/news-ramadan/5b2G9Odk-kemenaker-terima-4-058-laporan-thr-2022-per-26-april
http://www.medcom.id/ramadan/news-ramadan/5b2G9Odk-kemenaker-terima-4-058-laporan-thr-2022-per-26-april
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/27/bsu-2022-rp-1-juta-siap-ditransfer-cek-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-kapan-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/27/bsu-2022-rp-1-juta-siap-ditransfer-cek-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-kapan-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/27/bsu-2022-rp-1-juta-siap-ditransfer-cek-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-kapan-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/04/27/bsu-2022-rp-1-juta-siap-ditransfer-cek-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-kapan-cair
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17

2. 

27 

Apri

l 

202

2 

KSPN Konawe Laporkan 

PT CPI ke Dinas Tenaga 

Kerja Karena Tak Bayar 

THR Karyawan 

Negati

ve 

Tenggara News Anjemen PT CPI site Morosi," ujar Yopi. 

Sementara itu, Alamsyah salah seorang 

karyawan PT CPi dibagian driver kapsul 

mengungkapkan, penjelasan dari pihak 

manajemen PT CPI, melalui Klarifikasi 

Pak Cen tidak dibayarkannya uang THR 

keagamaan, karena pihak perusahaan 

merasa tidak memiliki kewajiban untuk 

membayar THR pekerja. Ketua Dewan 

Pimpinan Daerah Kesatuan Serikat 

Pekerja Nasional (DPD KSPN) Kabupaten 

Konawe, Yopi Wijaya Putra SH, 

menyayangkan sikap PT Cahaya Pertiwi 

Indonesia (CPI) yang tidak membayarkan 

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 

kepada karyawannya. Alasan pihak 

perusahaan tidak memberikan THR, 

sebab perusahaan tidak mempunyai 

kewajiban. 

17

3. 

27 

Apri

l 

202
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Menaker: Sektor UMKM 

jadi Prioritas Utama PEN 

Positiv

e 

Tempo.co "Melihat besarnya dampak yang dialami 

oleh sektor UMKM dan besarnya 

signifikansi sektor UMKM bagi 

perekonomian masyarakat Indonesia, 

pemerintah menjadikan sektor UMKM 

sebagai salah satu prioritas utama dalam 

program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN)," kata Menaker ketika 

memberikan sambutan pada acara 

Focus Group Discussion dengan tema 

"Gema Ramadhan Bersama UMKM 

Kartini Jawa Timur" secara virtual, 

Selasa, 26 April 2022. "Banyak dari paket 

bantuan tersebut diberikan kepada 

kelompok perempuan sehingga mereka 

dapat kembali terberdayakan serta 

membantu membangkitkan 

perekenomian keluarga dan masyarakat 

di daerahnya masing-masing," kata 

Menaker. Menaker menyebut, dengan 

semakin tumbuh dan majunya UMKM 

terutama di era digital ini maka 

diharapkan akan banyak perempuan 

yang bisa ikut masuk ke pasar kerja dan 

berkontribusi pada perekonomian. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

http://tenggaranews.com/2022/04/26/kspn-konawe-laporkan-pt-cpi-ke-dinas-tenaga-kerja-karena-tak-bayar-thr-karyawan
http://tenggaranews.com/2022/04/26/kspn-konawe-laporkan-pt-cpi-ke-dinas-tenaga-kerja-karena-tak-bayar-thr-karyawan
http://tenggaranews.com/2022/04/26/kspn-konawe-laporkan-pt-cpi-ke-dinas-tenaga-kerja-karena-tak-bayar-thr-karyawan
http://tenggaranews.com/2022/04/26/kspn-konawe-laporkan-pt-cpi-ke-dinas-tenaga-kerja-karena-tak-bayar-thr-karyawan
http://www.tempo.co/read/1586319/menaker-sektor-umkm-jadi-prioritas-utama-pen
http://www.tempo.co/read/1586319/menaker-sektor-umkm-jadi-prioritas-utama-pen
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menyatakan bahwa usaha mikro, kecil, 

dan menenengah (UMKM) menjadi 

prioritas utama pemulihan ekonomi 

nasional (PEN). 

17

4. 

27 

Apri

l 

202
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Waduh! Aduan THR di 

Jawa Tengah Capai 110 

Laporan 

Negati

ve 

Suara.com Meskipun aduan terkait THR di Jawa 

Tengah mencapai 110 laporan, namun 

adapula perusahaan yang tertib aturan. 

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah Mumpuniati 

mengatakan, rerata perusahaan yang 

masih belum membayarkan THR pekerja 

beralasan terdampak Covid-19. 

Perusahaan Tertib Diapresiasi Pemprov 

Jawa Tengah. Perlu diketahui, Di Jawa 

Tengah ada 32.584 perusahaan skala 

kecil menengah dan besar. 

17

5. 
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Apri
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Kemnaker Terima 1.828 

Pengaduan Soal THR, Ada 

dari Jawa Tengah dan 

Kalimantan Timur 

Negati

ve 

Jawa Post National 

Network 

Dua laporan hasil pemeriksaan kinerja 

tersebut berada di wilayah Jawa Tengah 

dan Kalimantan Timur. Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi 

menyampaikan selama periode 8-26 

April, sebanyak 4.058 laporan diterima 

Posko Tunjangan Hari Raya (Posko THR). 

Dari jumlah tersebut, meliputi sebanyak 

2.230 konsultasi online dan 1.828 

pengaduan online. "Jadi hingga tanggal 

26 April 2022 ini, jumlah dari konsultasi 

dan pengaduan yang masuk ke Posko 

THR 2022 sebanyak 4.058 laporan," 

sebut Sekjen Anwar melalui keterangan 

yang diterima Rabu (27/4). 

17

6. 

27 

Apri

l 

202
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Jelang Lebaran, 40 

Perusahaan di Jakarta 

Dilaporkan Belum Bayar 

THR Karyawan 

Neutral Tribun News Kepala Seksi Pengawas Suku Dinas 

Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi 

Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto 

mengatakan, pihaknya menerima 

sebanyak 40 laporan perusahaan yang 

bermasalah terkait pembayaran 

Tunjangan Hari Raya (THR) untuk 

karyawan. "Kita terima sekitar 40 

laporan sejak Minggu lalu," kata Tri Yuni 

Wanto saat dihubungi di Jakarta pada 

Selasa (26/4/2022). Aduan itu diketahui 

pihaknya melalui posko pengaduan di. 

http://jateng.suara.com/read/2022/04/27/050144/waduh-aduan-thr-di-jateng-capai-110-laporan
http://jateng.suara.com/read/2022/04/27/050144/waduh-aduan-thr-di-jateng-capai-110-laporan
http://jateng.suara.com/read/2022/04/27/050144/waduh-aduan-thr-di-jateng-capai-110-laporan
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-terima-1828-pengaduan-soal-thr-ada-dari-jateng-dan-kaltim
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-terima-1828-pengaduan-soal-thr-ada-dari-jateng-dan-kaltim
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-terima-1828-pengaduan-soal-thr-ada-dari-jateng-dan-kaltim
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-terima-1828-pengaduan-soal-thr-ada-dari-jateng-dan-kaltim
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/04/27/jelang-lebaran-40-perusahaan-di-jakarta-dilaporkan-belum-bayar-thr-karyawan
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/04/27/jelang-lebaran-40-perusahaan-di-jakarta-dilaporkan-belum-bayar-thr-karyawan
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/04/27/jelang-lebaran-40-perusahaan-di-jakarta-dilaporkan-belum-bayar-thr-karyawan
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/04/27/jelang-lebaran-40-perusahaan-di-jakarta-dilaporkan-belum-bayar-thr-karyawan
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Tri sudah memberikan surat imbauan 

kepada puluhan perusahaan tersebut 

agar membayar THR karyawan. 

17

7. 

27 

Apri

l 

202

2 

Sudah Mau Lebaran, 40 

Perusahaan di Jakarta 

Barat Ketahuan Belum 

Bayar THR Karyawan 

Negati

ve 

Tribun News 

Jakarta 

Sampai saat ini, lanjut Tri, penanganan 

40 perusahaan itu masih ditangani 

pihaknya. Suku Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat 

menerima sebanyak 40 laporan 

perusahaan yang bermasalah terkait 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 

untuk karyawannya. Hal itu diungkapkan 

oleh Kepala Seksi Pengawas Suku Dinas 

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi 

Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto saat 

dihubungi di Jakarta pada Selasa 

(26/4/2022). "Kita terima sekitar 40 

laporan sejak Minggu lalu," katanya. 
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Cek Tanda-Tanda BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Masuk ke Rekening, Cair 

ke 4 Bank Ini! 

Positiv

e 

Okezone Dirangkum Okezone, Rabu (27/4/2022), 

ini tanda-tanda BLT subsidi gaji Rp1 juta 

cair:. Anda akan mendapatkan notifikasi 

apabila dana Bantuan Subsidi Upah 

telah tersalurkan ke rekening Bank 

Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) Anda. 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT 

subsidi gaji cair sebesar Rp1 juta. Ada 

8,8 juta pekerja yang akan menerima 

BLT subsidi gaji ini dengan anggaran 

Rp8,8 triliun. 

17

9. 

27 

Apri

l 

202

2 

Top 3: Syarat dan Cara 

Daftar Lowongan Kerja 

LKPP 

Neutral Liputan 6 1. Lowongan Kerja LKPP Cari Staf Analis 

Data dan Informasi, Ini Syarat dan Cara 

Daftar. Direktorat Perencanaan, 

Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) saat ini 

tengah membuka rekrutmen untuk 

mencari satu orang kandidat yang cocok 

sebagai Staf Senior Analis Data dan 

Informasi. Direktorat Perencanaan, 

Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) saat ini 

tengah membuka rekrutmen untuk 

mencari satu orang kandidat yang cocok 

sebagai Staf Senior Analis Data dan 

http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/27/sudah-mau-lebaran-40-perusahaan-di-jakarta-barat-ketahuan-belum-bayar-thr-karyawan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/27/sudah-mau-lebaran-40-perusahaan-di-jakarta-barat-ketahuan-belum-bayar-thr-karyawan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/27/sudah-mau-lebaran-40-perusahaan-di-jakarta-barat-ketahuan-belum-bayar-thr-karyawan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/27/sudah-mau-lebaran-40-perusahaan-di-jakarta-barat-ketahuan-belum-bayar-thr-karyawan
http://economy.okezone.com/read/2022/04/26/622/2585593/cek-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-ke-rekening-cair-ke-4-bank-ini
http://economy.okezone.com/read/2022/04/26/622/2585593/cek-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-ke-rekening-cair-ke-4-bank-ini
http://economy.okezone.com/read/2022/04/26/622/2585593/cek-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-ke-rekening-cair-ke-4-bank-ini
http://economy.okezone.com/read/2022/04/26/622/2585593/cek-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-ke-rekening-cair-ke-4-bank-ini
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4949448/top-3-syarat-dan-cara-daftar-lowongan-kerja-lkpp
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4949448/top-3-syarat-dan-cara-daftar-lowongan-kerja-lkpp
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4949448/top-3-syarat-dan-cara-daftar-lowongan-kerja-lkpp
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Informasi. "Dalam rangka mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi pada 

Direktorat Perencanaan, Monitoring, 

dan Evaluasi Pengadaan LKPP, Tahun 

Anggaran 2022, kami membutuhkan 

satu (1) orang tenaga Jasa Lainnya Staf 

Senior Analis Data dan Informasi dengan 

ketentuan sebagai berikut," dikutip dari 

pengumuman tersebut, Selasa 

(26/34/2022). 
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27 

Apri

l 

202

2 

Sanksi Pelanggaran THR 

Tidak Beri Efek Jera 

Negati

ve 

Kompas.id Pelanggaran pembayaran tunjangan hari 

raya atau THR keagamaan bagi pekerja 

swasta berulang kali terjadi karena 

penegakan sanksi yang lemah dan tidak 

memberi efek jera. Sanksi untuk 

pengusaha yang tidak patuh 

membayarkan THR sebenarnya sudah 

diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan. Ke depan, pemerintah pun 

akan mengevaluasi pendekatan 

penanganan THR menjadi lebih 

preventif. Tak hanya itu, pengusaha 

yang terlambat membayarkan THR juga 

harus membayar denda sebesar 5 

persen dari total nilai THR yang harus 

dibayarkan. 
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27 

Apri
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Bantuan Subsidi Upah 

2022 Tak Kunjung Cair, Ini 

Penjelasan BPJS 

Ketenagakerjaan dan 

Kemnaker 

Neutral Tribun News Pertanyaan kapan BSU cair ini mudah 

ditemukan di akun Instagram resmi BPJS 

Ketenagakerjaan dan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Lantas, 

bagaimana penjelasan dari BPJS 

Ketenagakerjaan dan Kemnaker terkait 

kapan BSU 2022 cair?. Hal senada juga 

disampaikan admin akun Instagram BPJS 

Ketenagakerjaan yang menulis tidak 

dapat memberikan informasi lebih lanjut 

terkait BSU. Dalam hal penyaluran BSU 

2022, lanjut akun tersebut, BPJS 

Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia 

data akan mempersiapkan data sesuai 

dengan kriteria yang diatur dalam 

regulasi. 

http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/04/26/sanksi-pelanggaran-thr-tidak-beri-efek-jera
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/04/26/sanksi-pelanggaran-thr-tidak-beri-efek-jera
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/27/bantuan-subsidi-upah-2022-tak-kunjung-cair-ini-penjelasan-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/27/bantuan-subsidi-upah-2022-tak-kunjung-cair-ini-penjelasan-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/27/bantuan-subsidi-upah-2022-tak-kunjung-cair-ini-penjelasan-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/27/bantuan-subsidi-upah-2022-tak-kunjung-cair-ini-penjelasan-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/27/bantuan-subsidi-upah-2022-tak-kunjung-cair-ini-penjelasan-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
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Kemnaker Catat 4.058 

Pengaduan THR, Di 

antaranya Terlambat 

Bayar 

Negati

ve 

Cnn Indonesia Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 

4.058 laporan selama periode 8-26 April 

2022. "Jadi hingga 26 April 2022, jumlah 

konsultasi adn pengaduan yang masuk 

ke Posko THR sebanyak 4.058 laporan," 

tutur Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi melalui keterangan resmi, 

Selasa (26/4). Sementara, dari 1.828 

pengaduan yang masuk, Posko THR 

telah menindaklanjuti dua laporan di 

antaranya yang berada di wilayah Jawa 

Tengah dan Kalimantan Timur. Apabila 

imbauan Kemnaker tidak dihiraukan, 

maka perusahaan akan diberikan nota 

pemeriksaan 2 dengan jangka waktu 

tujuh hari. 
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Wakil Ketua DPRD 

Kalimantan Tengah 

Kunjungan Kerja ke 

Disnakertran Kobar 

Neutral Infopublik.id Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah 

Abdul Razak dan anggota Zubair Arifin, 

Brian Iskandar, dan Wisman dari Dapil 3 

DPRD Kalimantan Tengah menggelar 

kunjungan kerja (kunker) ke Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten Kobar, Selasa 

(26/4/2022). Wakil Ketua DPRD 

Kalimantan Tengah Abdul Razak 

mengatakan, kunker kali ini untuk 

memberikan penjelasan perihal Surat 

Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 

tentang Pelaksanaan Pemberian THR 

Hari Raya Keagamaan 2021 untuk 

pekerja/buruh di perusahaan. Dalam 

kunjungan ini diselenggarakan tatap 

muka bersama Kepala Dinas Nakertrans 

Kobar Rusliansyah dan Kepala Bidang 

(Kabid). "Hal ini terkait dengan 

pembayaran THR untuk pekerja atau 

buruh wajib dilaksanakan H-7. 

18

4. 

27 

Apri

l 

Kemnaker Terima 4.058 

Laporan THR 2022 Hingga 

26 April 

Neutral Kontan "Hingga tanggal 26 April 2022 ini, jumlah 

dari konsultasi dan pengaduan yang 

masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 

4.058 laporan," kata Sekretaris Jenderal 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220427064132-92-790154/kemnaker-catat-4058-pengaduan-thr-di-antaranya-terlambat-bayar
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220427064132-92-790154/kemnaker-catat-4058-pengaduan-thr-di-antaranya-terlambat-bayar
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220427064132-92-790154/kemnaker-catat-4058-pengaduan-thr-di-antaranya-terlambat-bayar
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220427064132-92-790154/kemnaker-catat-4058-pengaduan-thr-di-antaranya-terlambat-bayar
http://infopublik.id/kategori/nusantara/628491/wakil-ketua-dprd-kalteng-kunjungan-kerja-ke-disnakertran-kobar
http://infopublik.id/kategori/nusantara/628491/wakil-ketua-dprd-kalteng-kunjungan-kerja-ke-disnakertran-kobar
http://infopublik.id/kategori/nusantara/628491/wakil-ketua-dprd-kalteng-kunjungan-kerja-ke-disnakertran-kobar
http://infopublik.id/kategori/nusantara/628491/wakil-ketua-dprd-kalteng-kunjungan-kerja-ke-disnakertran-kobar
http://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-terima-4058-laporan-thr-2022-hingga-26-april
http://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-terima-4058-laporan-thr-2022-hingga-26-april
http://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-terima-4058-laporan-thr-2022-hingga-26-april
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202

2 

Kemnaker Anwar Sanusi dalam 

keterangan tertulis yang diterima 

Kontan.co.id, Rabu (27/4). Posko 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 

Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menerima 4.058 

laporan pemberian THR selama periode 

8 April sampai dengan 26 April 2022. Ia 

menjelaskan, dalam hal laporan 

pengaduan, pengawas ketenagakerjaan 

akan menindaklanjuti laporan 

pengaduan yang terlambat membayar 

THR kepada pekerja/buruh dengan 

melakukan pemeriksaan ke perusahaan 

yang ditindaklanjuti dengan pemberian 

nota pemeriksaan 1 dengan jangka 

waktu 7 hari untuk melaksanakan 

pembayaran THR kepada pekerja. 

Menurutnya, apabila hal tersebut tidak 

dihiraukan maka akan diberikan nota 

pemeriksaan 2 dengan jangka waktu 7 

hari, dan apabila hal pembayaran THR 

tersebut tidak dilunasi juga maka akan 

dikenakan denda dan sanksi 

administratif dengan membuat 

rekomendasi kepada pejabat yang 

berwenang untuk memberikan sanksi 

administratif. 
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BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Kapan Cair? Cek 

dengan 4 Cara Ini 

Negati

ve 

Ayo Bandung Penerima BSU (Bantuan Subsidi Upah) 

terus bertanya kapan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair. Segera cek 

dengan 4 cara ini. Informasi terbaru BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair 

masih ditunggu-tunggu. Hingga saat ini, 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair 

belum juga cair pada calon penerima. : 

CEK! 
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Kemenaker Terima 4.058 

Aduan terkait 

Pembayatan THR 

Neutral Kompas Sejak dibentuknya Posko Tunjangan Hari 

Raya (THR) Keagamaan, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode 8-26 April 2022. "Jadi 

hingga tanggal 26 April 2022 ini, jumlah 

dari konsultasi dan pengaduan yang 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793285147/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-kapan-cair-cek-dengan-4-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793285147/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-kapan-cair-cek-dengan-4-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793285147/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-kapan-cair-cek-dengan-4-cara-ini
http://money.kompas.com/read/2022/04/27/073100126/kemenaker-terima-4.058-aduan-terkait-pembayatan-thr
http://money.kompas.com/read/2022/04/27/073100126/kemenaker-terima-4.058-aduan-terkait-pembayatan-thr
http://money.kompas.com/read/2022/04/27/073100126/kemenaker-terima-4.058-aduan-terkait-pembayatan-thr
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masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 

4.058 laporan," kata Sekretaris Jenderal 

Kemenaker, Anwar Sanusi dalam 

keterangan tertulis, Rabu (27/4/2022). 

Seperti disampaikan sebelumnya oleh 

Menaker Ida Fauziyah bahwa THR 

Keagamaan tahun ini harus dibayar 

penuh tanpa dicicil oleh pengusaha. 

Jumlah tersebut mencakup 2.230 

konsultasi online dan 1.828 pengaduan 

online. 

18
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Kemnaker Catat 4.058 

Pengaduan THR, 

Mayoritas Terlambat 

Dibayar 

Negati

ve 

Apahabar.com Sedikitnya 4.058 laporan diterima Posko 

THR Keagamaan Tahun 2022 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) selama periode 8 hingga 26 

April 2022. "Hingga 26 April 2022, 

jumlah konsultasi dan pengaduan yang 

masuk ke Posko THR sebanyak 4.058 

laporan," jelas Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi, seperti dilansir 

CNN. Apabila imbauan Kemnaker tidak 

dihiraukan, perusahaan akan diberikan 

nota pemeriksaan dua dengan jangka 

waktu 7 hari. Jumlah laporan yang 

dilaporkan pekerja tersebut mencakup 

2.230 konsultasi online dan 1.828 

pengaduan THR secara online. 
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Kemenaker Terima 4.058 

Aduan terkait 

Pembayaran THR 

Neutral Kompas Sejak dibentuknya Posko Tunjangan Hari 

Raya (THR) Keagamaan, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode 8-26 April 2022. "Jadi 

hingga tanggal 26 April 2022 ini, jumlah 

dari konsultasi dan pengaduan yang 

masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 

4.058 laporan," kata Sekretaris Jenderal 

Kemenaker, Anwar Sanusi dalam 

keterangan tertulis, Rabu (27/4/2022). 

Seperti disampaikan sebelumnya oleh 

Menaker Ida Fauziyah bahwa THR 

Keagamaan tahun ini harus dibayar 

penuh tanpa dicicil oleh pengusaha. 

Jumlah tersebut mencakup 2.230 

http://apahabar.com/2022/04/kemnaker-catat-4-058-pengaduan-thr-mayoritas-terlambat-dibayar
http://apahabar.com/2022/04/kemnaker-catat-4-058-pengaduan-thr-mayoritas-terlambat-dibayar
http://apahabar.com/2022/04/kemnaker-catat-4-058-pengaduan-thr-mayoritas-terlambat-dibayar
http://apahabar.com/2022/04/kemnaker-catat-4-058-pengaduan-thr-mayoritas-terlambat-dibayar
http://money.kompas.com/read/2022/04/27/073100126/kemenaker-terima-4058-aduan-terkait-pembayaran-thr
http://money.kompas.com/read/2022/04/27/073100126/kemenaker-terima-4058-aduan-terkait-pembayaran-thr
http://money.kompas.com/read/2022/04/27/073100126/kemenaker-terima-4058-aduan-terkait-pembayaran-thr
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konsultasi online dan 1.828 pengaduan 

online. 
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Kemnaker terima 4.058 

laporan pemberian THR 

2022 

Neutral Antara Sulteng Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode delapan sampai dengan 

26 April 2022. "Jadi hingga tanggal 26 

April 2022 ini, jumlah dari konsultasi dan 

pengaduan yang masuk ke Posko THR 

2022 sebanyak 4.058 laporan," katanya. 

Dalam hal laporan pengaduan, 

pengawas ketenagakerjaan akan 

menindaklanjuti laporan pengaduan 

yang terlambat membayar THR kepada 

pekerja atau buruh dengan melakukan 

pemeriksaan ke perusahaan yang 

ditindaklanjuti dengan pemberian nota 

pemeriksaan satu dengan jangka waktu 

tujuh hari untuk melaksanakan 

pembayaran THR kepada pekerja, 

katanya menerangkan. Jumlah tersebut 

mencakup 2.230 konsultasi daring dan 

1.828 pengaduan daring, ujar Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam 

keterangan tertulis yang diterima di 

Jakarta pada Selasa (26/4). 
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Kemnaker terima 4.058 

laporan pemberian THR 

2022 

Neutral Antara Untuk laporan konsultasi yang masih 

dalam proses, 100 persen akan kita 

selesaikan Jakarta (ANTARA)- Posko 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 

Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode delapan sampai dengan 

26 April 2022. "Jadi hingga tanggal 26 

April 2022 ini, jumlah dari konsultasi dan 

pengaduan yang masuk ke Posko THR 

2022 sebanyak 4.058 laporan," katanya.. 

Jumlah tersebut mencakup 2.230 

konsultasi daring dan 1.828 pengaduan 

daring, ujar Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi dalam 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2846881/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2846881/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2846881/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://www.antaranews.com/berita/2846881/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://www.antaranews.com/berita/2846881/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://www.antaranews.com/berita/2846881/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
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keterangan tertulis yang diterima di 

Jakarta pada Selasa (26/4). 
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Dapat THR Pertama Kali, 

Apa yang Sebaiknya 

dilakukan? 

Neutral Akurat.co Andai kata gaji Anda Rp4 juta dan sudah 

bekerja selama 9 bulan, maka THR yang 

diterima = 9/12 x Rp4.000.000 = 

Rp3.000.000. Lalu, untuk apakah 

biasanya uang THR Pertama dihabiskan? 

Tunjangan Hari Raya atau THR 

merupakan hal yang paling ditunggu-

tunggu oleh setiap orang. Walaupun 

nominal THR yang diterima nanti tidak 

begitu besar, namun keinginan untuk 

menggunakan uang tersebut sudah 

terbersit di dalam pikiran. Bagi yang 

sudah melewati satu tahun masa kerja, 

maka THR yang didapat sebesar gaji satu 

bulan. 
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Kemnaker terima 4.058 

laporan pemberian THR 

2022 

Neutral Antara Papua Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode delapan sampai dengan 

26 April 2022. "Jadi hingga tanggal 26 

April 2022 ini, jumlah dari konsultasi dan 

pengaduan yang masuk ke Posko THR 

2022 sebanyak 4.058 laporan," katanya.. 

Dalam hal laporan pengaduan, 

pengawas ketenagakerjaan akan 

menindaklanjuti laporan pengaduan 

yang terlambat membayar THR kepada 

pekerja atau buruh dengan melakukan 

pemeriksaan ke perusahaan yang 

ditindaklanjuti dengan pemberian nota 

pemeriksaan satu dengan jangka waktu 

tujuh hari untuk melaksanakan 

pembayaran THR kepada pekerja, 

katanya menerangkan. Jumlah tersebut 

mencakup 2.230 konsultasi daring dan 

1.828 pengaduan daring, ujar Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam 

keterangan tertulis yang diterima di 

Jakarta pada Selasa (26/4). 

http://akurat.co/dapat-thr-pertama-kali-apa-yang-sebaiknya-dilakukan
http://akurat.co/dapat-thr-pertama-kali-apa-yang-sebaiknya-dilakukan
http://akurat.co/dapat-thr-pertama-kali-apa-yang-sebaiknya-dilakukan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2846881/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2846881/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2846881/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
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Kemnaker terima 4.058 

laporan pemberian THR 

2022 

Neutral Antara Riau Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode delapan sampai dengan 

26 April 2022. "Jadi hingga tanggal 26 

April 2022 ini, jumlah dari konsultasi dan 

pengaduan yang masuk ke Posko THR 

2022 sebanyak 4.058 laporan," katanya. 

Dalam hal laporan pengaduan, 

pengawas ketenagakerjaan akan 

menindaklanjuti laporan pengaduan 

yang terlambat membayar THR kepada 

pekerja atau buruh dengan melakukan 

pemeriksaan ke perusahaan yang 

ditindaklanjuti dengan pemberian nota 

pemeriksaan satu dengan jangka waktu 

tujuh hari untuk melaksanakan 

pembayaran THR kepada pekerja, 

katanya menerangkan. Jumlah tersebut 

mencakup 2.230 konsultasi daring dan 

1.828 pengaduan daring, ujar Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam 

keterangan tertulis yang diterima di 

Jakarta pada Selasa (26/4). 

19

4. 

27 

Apri

l 

202

2 

Kemnaker Terima 1.828 

Aduan Terkait THR 

Lebaran 2022 

Neutral Pikiran Rakyat Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 

1.828 pengaduan daring terkait 

pemberian THR lebaran 2022. Ribuan 

pengaduan soal THR Lebaran 2022 

tersebut merupakan jumlah yang 

diterima Kemnaker selama periode 8 

hingga 26 April 2022. Menurut 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar 

Sanusi, selain menerima pengaduan 

Kemnaker juga menerima 2.230 

konsultasi daring perihal THR Lebaran 

2022. Sementara itu, untuk 1.828 

laporan pengaduan THR Lebaran 2022 

yang masuk, menurut Anwar, pihaknya 

telah menindaklanjuti dua laporan. 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2846881/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2846881/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2846881/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014358198/kemnaker-terima-1828-aduan-terkait-thr-lebaran-2022
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014358198/kemnaker-terima-1828-aduan-terkait-thr-lebaran-2022
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014358198/kemnaker-terima-1828-aduan-terkait-thr-lebaran-2022
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Kemnaker terima 4.058 

laporan pemberian THR 

2022 

Neutral Antara Bengkulu Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode delapan sampai dengan 

26 April 2022. "Jadi hingga tanggal 26 

April 2022 ini, jumlah dari konsultasi dan 

pengaduan yang masuk ke Posko THR 

2022 sebanyak 4.058 laporan," katanya. 

Dalam hal laporan pengaduan, 

pengawas ketenagakerjaan akan 

menindaklanjuti laporan pengaduan 

yang terlambat membayar THR kepada 

pekerja atau buruh dengan melakukan 

pemeriksaan ke perusahaan yang 

ditindaklanjuti dengan pemberian nota 

pemeriksaan satu dengan jangka waktu 

tujuh hari untuk melaksanakan 

pembayaran THR kepada pekerja, 

katanya menerangkan. Jumlah tersebut 

mencakup 2.230 konsultasi daring dan 

1.828 pengaduan daring, ujar Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam 

keterangan tertulis yang diterima di 

Jakarta pada Selasa (26/4). 
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Kemnaker terima 4.058 

laporan pemberian THR 

Neutral Antara Aceh Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode delapan sampai dengan 

26 April 2022. "Jadi hingga tanggal 26 

April 2022 ini, jumlah dari konsultasi dan 

pengaduan yang masuk ke Posko THR 

2022 sebanyak 4.058 laporan," katanya. 

Dalam hal laporan pengaduan, 

pengawas ketenagakerjaan akan 

menindaklanjuti laporan pengaduan 

yang terlambat membayar THR kepada 

pekerja atau buruh dengan melakukan 

pemeriksaan ke perusahaan yang 

ditindaklanjuti dengan pemberian nota 

pemeriksaan satu dengan jangka waktu 

tujuh hari untuk melaksanakan 

pembayaran THR kepada pekerja, 

katanya menerangkan. Jumlah tersebut 

http://bengkulu.antaranews.com/berita/232417/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://bengkulu.antaranews.com/berita/232417/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://bengkulu.antaranews.com/berita/232417/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://aceh.antaranews.com/berita/283069/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr
http://aceh.antaranews.com/berita/283069/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr


 

105 

 

mencakup 2.230 konsultasi daring dan 

1.828 pengaduan daring, ujar Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam 

keterangan tertulis yang diterima di 

Jakarta pada Selasa (26/4). 
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Waduh, Sedikitnya Ada 

4.058 Laporan Pemberian 

THR Bermasalah 

Negati

ve 

Tvonenews Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode delapan sampai dengan 

26 April 2022. "Jadi hingga tanggal 26 

April 2022 ini, jumlah dari konsultasi dan 

pengaduan yang masuk ke Posko THR 

2022 sebanyak 4.058 laporan," katanya. 

Jumlah tersebut mencakup 2.230 

konsultasi daring dan 1.828 pengaduan 

daring, ujar Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi dalam 

keterangan tertulis yang dikutip Rabu 

(27/4/2022). Sekjen Anwar mengatakan 

dari laporan konsultasi yang berjumlah 

2.230, pihaknya sudah menyelesaikan 

sebanyak 1.779 laporan, sedangkan 

sisanya masih dalam proses. 
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Kenapa BSU Rp 1 Juta 

Tahun 2022 Tak Kunjung 

Cair? Ini Penjelasan BPJS 

Ketenagakerjaan dan 

Kemnaker 

Neutral Tribun Wow Pertanyaan kapan BSU cair ini mudah 

ditemukan di akun Instagram resmi BPJS 

Ketenagakerjaan dan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Hal 

senada juga disampaikan admin akun 

Instagram BPJS Ketenagakerjaan yang 

menulis tidak dapat memberikan 

informasi lebih lanjut terkait BSU. Dalam 

hal penyaluran BSU 2022, lanjut akun 

tersebut, BPJS Ketenagakerjaan yang 

menjadi penyedia data akan 

mempersiapkan data sesuai dengan 

kriteria yang diatur dalam regulasi. 

Perihal informasi rencana pemberian 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022, 

BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia 

data mendukung kebijakan BSU 2022 

akan mempersiapkan data sesuai 

dengan kriteria yang diatur dalam 

regulasi." 

http://www.tvonenews.com/berita/nasional/38314-waduh-sedikitnya-ada-4058-laporan-pemberian-thr-bermasalah
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/38314-waduh-sedikitnya-ada-4058-laporan-pemberian-thr-bermasalah
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/38314-waduh-sedikitnya-ada-4058-laporan-pemberian-thr-bermasalah
http://wow.tribunnews.com/2022/04/27/kenapa-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-tak-kunjung-cair-ini-penjelasan-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/04/27/kenapa-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-tak-kunjung-cair-ini-penjelasan-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/04/27/kenapa-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-tak-kunjung-cair-ini-penjelasan-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/04/27/kenapa-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-tak-kunjung-cair-ini-penjelasan-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/04/27/kenapa-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-tak-kunjung-cair-ini-penjelasan-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
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Saya Satpam Jaga Malam, 

Bagaimana Penghitungan 

Jam Kerjanya Sesuai UU? 

Neutral Detik Saya satpam di perusahaan outsourcing 

jadwal kerjanya 2 hari masuk 1 hari 

lepas. Semoga Pak Satpam selalu sehat. 

Jam Kerja adalah waktu yang digunakan 

untuk melakukan pekerjaan, dapat 

dilaksanakan siang hari dan/atau malam 

hari. Jam Kerja bagi para pekerja di 

sektor swasta diatur dalam pasal 77 

sampai dengan pasal 85 Undang-Undang 

No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan jo. 
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Kemnaker terima 4.058 

laporan pemberian THR 

April 2022 

Neutral Antara News 

Manado 

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode delapan sampai dengan 

26 April 2022. "Jadi hingga tanggal 26 

April 2022 ini, jumlah dari konsultasi dan 

pengaduan yang masuk ke Posko THR 

2022 sebanyak 4.058 laporan," katanya. 

Dalam hal laporan pengaduan, 

pengawas ketenagakerjaan akan 

menindaklanjuti laporan pengaduan 

yang terlambat membayar THR kepada 

pekerja atau buruh dengan melakukan 

pemeriksaan ke perusahaan yang 

ditindaklanjuti dengan pemberian nota 

pemeriksaan satu dengan jangka waktu 

tujuh hari untuk melaksanakan 

pembayaran THR kepada pekerja, 

katanya menerangkan. Jumlah tersebut 

mencakup 2.230 konsultasi daring dan 

1.828 pengaduan daring, ujar Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam 

keterangan tertulis yang diterima di 

Jakarta pada Selasa (26/4). 
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Kemnaker Terima Ribuan 

Laporan THR Jelang 

Lebaran 

Neutral Rrinews Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode delapan sampai dengan 

Selasa (26/4/2022). Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi menyatakan, 

jumlah tersebut mencakup 2.230 

http://news.detik.com/berita/d-6053069/saya-satpam-jaga-malam-bagaimana-penghitungan-jam-kerjanya-sesuai-uu
http://news.detik.com/berita/d-6053069/saya-satpam-jaga-malam-bagaimana-penghitungan-jam-kerjanya-sesuai-uu
http://news.detik.com/berita/d-6053069/saya-satpam-jaga-malam-bagaimana-penghitungan-jam-kerjanya-sesuai-uu
http://manado.antaranews.com/berita/195705/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-april-2022
http://manado.antaranews.com/berita/195705/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-april-2022
http://manado.antaranews.com/berita/195705/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-april-2022
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1438489/kemnaker-terima-ribuan-laporan-thr-jelang-lebaran
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1438489/kemnaker-terima-ribuan-laporan-thr-jelang-lebaran
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1438489/kemnaker-terima-ribuan-laporan-thr-jelang-lebaran
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konsultasi daring dan 1.828 pengaduan 

daring. "Jadi hingga tanggal 26 April 

2022 ini, jumlah dari konsultasi dan 

pengaduan yang masuk ke Posko THR 

2022 sebanyak 4.058 laporan," kata 

Anwardalam keterangan tertulis yang 

diterima RRI, Rabu (27/4/2022). Laporan 

tersebut hasil pemeriksaan kinerja 

tersebut berada di wilayah Jawa Tengah 

dan Kalimantan Timur. 
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Kemnaker terima 4.058 

laporan pemberian THR 

2022 

Neutral Antara Sumsel Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode delapan sampai dengan 

26 April 2022. "Jadi hingga tanggal 26 

April 2022 ini, jumlah dari konsultasi dan 

pengaduan yang masuk ke Posko THR 

2022 sebanyak 4.058 laporan," katanya. 

Dalam hal laporan pengaduan, 

pengawas ketenagakerjaan akan 

menindaklanjuti laporan pengaduan 

yang terlambat membayar THR kepada 

pekerja atau buruh dengan melakukan 

pemeriksaan ke perusahaan yang 

ditindaklanjuti dengan pemberian nota 

pemeriksaan satu dengan jangka waktu 

tujuh hari untuk melaksanakan 

pembayaran THR kepada pekerja, 

katanya menerangkan. Jumlah tersebut 

mencakup 2.230 konsultasi daring dan 

1.828 pengaduan daring, ujar Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam 

keterangan tertulis yang diterima di 

Jakarta pada Selasa (26/4). 
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BSU Rp 1 Juta untuk 8,8 

Juta Pekerja, Ini 4 Cara 

Cek Penerimanya 

Neutral Tribun News "Pemerintah mengalokasikan anggaran 

BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan 

alokasi bantuan per penerima sebesar 

Rp1 juta." Seperti tahun lalu, BSU tahun 

ini akan diberikan sebesar Rp 1 juta per 

pekerja/buruh. Kriteria penerima BSU 

sementara didesain untuk 

pekerja/buruh yang memiliki upah di 

bawah Rp3,5 juta. Cek Penerima BSU 

http://sumsel.antaranews.com/berita/639713/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://sumsel.antaranews.com/berita/639713/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://sumsel.antaranews.com/berita/639713/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/27/bsu-rp-1-juta-untuk-88-juta-pekerja-ini-4-cara-cek-penerimanya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/27/bsu-rp-1-juta-untuk-88-juta-pekerja-ini-4-cara-cek-penerimanya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/27/bsu-rp-1-juta-untuk-88-juta-pekerja-ini-4-cara-cek-penerimanya
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melalui sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

1. 
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Posko THR Terima 1.828 

Pengaduan, Masih Ada 

Perusahaan Telat Bayar 

THR 

Negati

ve 

Medcom.id Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menerima 4.058 

laporan pemberian THR selama periode 

8-26 April 2022. "Jadi hingga 26 April 

2022 ini, jumlah dari konsultasi dan 

pengaduan yang masuk ke Posko THR 

2022 sebanyak 4.058 laporan," kata 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar 

Sanusi, dikutip Rabu, 27 April 2022. 

Adapun dari 1.828 laporan pengaduan 

yang masuk, pihaknya telah 

menindaklanjuti dua laporan.  
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Gerak Cepat Tindak 

Lanjuti Penguatan 

Perlindungan PMI 

Positiv

e 

Kemenkopmk Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan 

Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda 

Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika 

Putri memimpin Rapat Koordinasi 

Tindak Lanjut Hasil RTM Perlindungan 

PMI dan Penguatan Gugus Tugas Tindak 

Pidana Pencegahan Orang (TPPO), di 

Hotel Morrisey Jakarta Pusat, pada 

Selasa (26/4). Femmy menjelaskan, 

perlindungan PMI merupakan tanggung 

jawab dari semua pihak, dari 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

kementerian dan lembaga, yang telah 

diamanatkan dalam UU Nomor 18 

Tahun 2017 Tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

"Diharapkan dengan terlindunginya PMI 

juga bisa mencegah Tindak Pidana 

Perdagangan Orang," ucap Femmy. 

Dalam rapat sebelumnya dibahas 

berbagai aspek yang perlu dikuatkan 

dalam perlindungan PMI baik oleh 

kementerian/lembaga di bawah 

koordinasi Kemenko PMK maupun lintas 

Kemenko, mengacu pada arahan yang 

disampaikan Presiden. 

http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/0kpv1l5N-posko-thr-terima-1-828-pengaduan-masih-ada-perusahaan-telat-bayar-thr
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/0kpv1l5N-posko-thr-terima-1-828-pengaduan-masih-ada-perusahaan-telat-bayar-thr
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/0kpv1l5N-posko-thr-terima-1-828-pengaduan-masih-ada-perusahaan-telat-bayar-thr
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/0kpv1l5N-posko-thr-terima-1-828-pengaduan-masih-ada-perusahaan-telat-bayar-thr
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/gerak-cepat-tindak-lanjuti-penguatan-perlindungan-pmi
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/gerak-cepat-tindak-lanjuti-penguatan-perlindungan-pmi
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/gerak-cepat-tindak-lanjuti-penguatan-perlindungan-pmi
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Kemnaker terima 4.058 

laporan pemberian THR, 

sebagian tentang 

pengaduan 

Negati

ve 

Antara Maluku Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode delapan sampai dengan 

26 April 2022. Jumlah tersebut 

mencakup 2.230 konsultasi daring dan 

1.828 pengaduan daring, ujar Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam 

keterangan tertulis yang diterima di 

Jakarta pada Selasa (26/4). "Jadi hingga 

tanggal 26 April 2022 ini, jumlah dari 

konsultasi dan pengaduan yang masuk 

ke Posko THR 2022 sebanyak 4.058 

laporan," katanya. Dalam hal laporan 

pengaduan, pengawas ketenagakerjaan 

akan menindaklanjuti laporan 

pengaduan yang terlambat membayar 

THR kepada pekerja atau buruh dengan 

melakukan pemeriksaan ke perusahaan 

yang ditindaklanjuti dengan pemberian 

nota pemeriksaan satu dengan jangka 

waktu tujuh hari untuk melaksanakan 

pembayaran THR kepada pekerja, 

katanya menerangkan. 
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Terima 4.058 Laporan soal 

Pemberian THR, 

Kemnaker: 100 Persen 

akan Kita Selesaikan 

Neutral Merdeka Sebanyak 4.058 laporan soal pemberian 

THR (Tunjangan Hari Raya) Keagamaan 

Tahun 2022 masuk ke posko pengaduan 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker). "Untuk laporan konsultasi 

yang masih dalam proses, 100 persen 

akan kita selesaikan," ujar dia. Laporan 

tersebut selama periode delapan sampai 

dengan 26 April 2022. "Jadi hingga 

tanggal 26 April 2022 ini, jumlah dari 

konsultasi dan pengaduan yang masuk 

ke Posko THR 2022 sebanyak 4.058 

laporan," katanya. 
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Kementerian 

Ketenagakerjaan Terima 

4.058 Laporan Pemberian 

THR 2022 

Neutral Voi Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode delapan sampai dengan 

26 April 2022. Jumlah tersebut 

http://ambon.antaranews.com/berita/123253/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-sebagian-tentang-pengaduan
http://ambon.antaranews.com/berita/123253/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-sebagian-tentang-pengaduan
http://ambon.antaranews.com/berita/123253/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-sebagian-tentang-pengaduan
http://ambon.antaranews.com/berita/123253/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-sebagian-tentang-pengaduan
http://www.merdeka.com/peristiwa/terima-4058-laporan-soal-pemberian-thr-kemnaker-100-persen-akan-kita-selesaikan.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/terima-4058-laporan-soal-pemberian-thr-kemnaker-100-persen-akan-kita-selesaikan.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/terima-4058-laporan-soal-pemberian-thr-kemnaker-100-persen-akan-kita-selesaikan.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/terima-4058-laporan-soal-pemberian-thr-kemnaker-100-persen-akan-kita-selesaikan.html
http://voi.id/berita/162321/kementerian-ketenagakerjaan-terima-4-058-laporan-pemberian-thr-2022
http://voi.id/berita/162321/kementerian-ketenagakerjaan-terima-4-058-laporan-pemberian-thr-2022
http://voi.id/berita/162321/kementerian-ketenagakerjaan-terima-4-058-laporan-pemberian-thr-2022
http://voi.id/berita/162321/kementerian-ketenagakerjaan-terima-4-058-laporan-pemberian-thr-2022
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mencakup 2.230 konsultasi daring dan 

1.828 pengaduan daring. Hal ini 

disampaikan Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi dalam 

keterangan tertulis yang diterima di 

Jakarta pada Selasa 26 April. 
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Disperinaker Kotamobagu 

Buka Posko Pelayanan, 

Konsultasi dan Penegakan 

Hukum Pembayaran THR 

Neutral Detotabuan - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

(Disperinaker) Kotamobagu, membuka 

Posko Pelayanan, Konsultasi dan 

Penegakan Hukum atas pembayaran 

Tunjangan Hari Raya (THR). Posko yang 

terletak di kantor Disperinaker 

Kotamobagu, di jalan Kolonel Sugiono, 

Kelurahan Kotobangon, Kecamatan 

Kotamobagu Timur ini, dibuka sejak 12 

April 2022 lalu.  
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Kemnaker terima 4.058 

laporan pemberian THR 

2022 

Neutral Antara Jambi Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan Tahun 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menerima 4.058 laporan pemberian THR 

selama periode delapan sampai dengan 

26 April 2022. "Jadi hingga tanggal 26 

April 2022 ini, jumlah dari konsultasi dan 

pengaduan yang masuk ke Posko THR 

2022 sebanyak 4.058 laporan," katanya. 

Dalam hal laporan pengaduan, 

pengawas ketenagakerjaan akan 

menindaklanjuti laporan pengaduan 

yang terlambat membayar THR kepada 

pekerja atau buruh dengan melakukan 

pemeriksaan ke perusahaan yang 

ditindaklanjuti dengan pemberian nota 

pemeriksaan satu dengan jangka waktu 

tujuh hari untuk melaksanakan 

pembayaran THR kepada pekerja, 

katanya menerangkan. Jumlah tersebut 

mencakup 2.230 konsultasi daring dan 

1.828 pengaduan daring, ujar Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam 

keterangan tertulis yang diterima di 

Jakarta pada Selasa (26/4). 

  

http://detotabuan.com/2022/04/disperinaker-kotamobagu-buka-posko-pelayanan-konsultasi-dan-penegakan-hukum-pembayaran-thr
http://detotabuan.com/2022/04/disperinaker-kotamobagu-buka-posko-pelayanan-konsultasi-dan-penegakan-hukum-pembayaran-thr
http://detotabuan.com/2022/04/disperinaker-kotamobagu-buka-posko-pelayanan-konsultasi-dan-penegakan-hukum-pembayaran-thr
http://detotabuan.com/2022/04/disperinaker-kotamobagu-buka-posko-pelayanan-konsultasi-dan-penegakan-hukum-pembayaran-thr
http://jambi.antaranews.com/berita/503017/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://jambi.antaranews.com/berita/503017/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
http://jambi.antaranews.com/berita/503017/kemnaker-terima-4058-laporan-pemberian-thr-2022
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Title DinPerinaKer Kota Pekalongan Membuka Posko Pengaduan THR | 

Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia - Liputan4.com 

Author Https 

Media Liputan4.com Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://liputan4.com/dinperinaker-kota-pekalongan-membuka-posko-pengaduan-thr 

Summary 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. 

 

 

 

Liputan4.com 26/04/2022 Kota Pekalongan Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2022 

dibawah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Diperinaker) Kota Pekalongan siap menerima aduan para 

pekerja atau buruh yang tidak diberi Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu atau jumlah THR yang 

diterima tidak sesuai ketentuan.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. Dimana, sebelum libur lebaran, posko tersebut akan beroperasi selama jam kerja kantor. 

Sementara, pada saat sudah memasuki libur lebaran akan disiagakan 24 jam, baik melalui layanan online 

(website, WhatsApp, atau telepon) maupun offline (datang langsung ke kantor)."Namun sebelum itu, 

dalam rangka menjaga kondusivitas iklim ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi serta iklim sosial, 

kami telah melakukan beberapa langkah kepada jajaran stakeholder ketenagakerjaan melalui pemberian 

himbauan dan pengiriman surat kepada perusahaan-perusahaan terkait dengan Permenaker Nomor 6 

Tahun 2016 kaitannya dengan THR Keagamaan bagi para buruh/pekerja yang bekerja di perusahaan," 

tutur SBS, sapaan akrabnya saat ditemui di kantornya, Senin (25/4/2022).SBS menyebutkan, pihaknya 

telah mendapatkan surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI khususnya untuk THR 

tahun ini dan sudah ditindaklanjuti juga dengan membuat surat edaran ke perusahaan-perusahaan agar 

perusahan memberikan THR pada tahun ini dengan sesuai aturan yang ada dan diusahakan dapat 

diberikan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022. Setelah melakukan 
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sosialisasi melalui pengiriman surat edaran ke perusahaan-perusahaan tersebut, jajaran Dinperinaker 

Kota Pekalongan juga melakukan pemantauan ke lapangan secara sampling bersama Lembaga Kerja 

Sama (LKS) Tripartit, perwakilan perusahaan, dan perwakilan Serikat Pekerja ke beberapa 

perusahaan.Hasilnya, berdasarkan pemantauan tersebut, semua perusahaan akan memberikan THR 

sesuai dengan ketentuan dan tepat pada waktunya. Lebih lanjut, SBS menjelaskan, untuk ketentuan 

pemberian THR sesuai aturannya berbeda-beda, dimana ada kategori pekerja harian, bulanan, dan 

tahunan. Secara umum, jika pekerja tersebut bekerja dalam jangka waktu 12 bulan atau lebih, maka yang 

bersangkutan akan mendapat THR sama dengan satu gaji/ satu kali upah dalam 1 bulan. Sementara, 

untuk pekerja harian akan dihitung terlebih dahulu gaji bulanannya berapa kemudian nanti ada 

formulanya berapa bulan yang bersangkutan bekerja dibagi 12 bulan dikali dengan gaji bulanan yang 

diterima."Tentu, kami akan melakukan pemantauan seperti tahun lalu dimana pada saat itu sempat ada 

dua perusahaan yang melakukan pembayaran tidak sesuai ketentuan dalam hal waktu dan besaran 

nominal, sehingga terjadi perselisihan dan kami lakukan mediasi Alhamdulillah bisa selesai. Tahun ini 

kami melakukan pemantauan khusus terhadap perusahaan yang tahun lalu terjadi hal tersebut. 

Mengingat tahun lalu kondisi pandemi masih meningkat dan membuat kondisi perusahaan kurang stabil 

(hampir bangkrut). Kami berikan himbauan agar persoalan THR ini, jika ada kesulitan keuangan 

dikomunikasikan dengan Serikat Pekerjanya secara terbuka sehingga dicarikan solusi dan terjadi 

kesepakatan bersama-sama," paparnya.Pihaknya berharap, perusahaan-perusahaan bisa memenuhi 

kewajibannya untuk memberikan hak pekerja dalam bentuk THR Lebaran dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan seiring situasi ekonomi yang sudah mulai pulih ini bisa membantu perusahaan untuk bisa 

menjalankan usahanya lebih baik dan pada akhirnya memiliki kemampuan juga untuk memenuhi 

kewajiban pemberian THR."Bagi para pekerja juga bisa menjalani Lebaran Idul Fitri ini dengan baik 

dengan adanya THR dan pada saat yang sama pekerjaannya tidak berhenti. Tahun ini, kami juga sudah 

menghimbau kepada semua perusahaan agar tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

menjelang lebaran," tandasnya. 
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Title Terima 3 Laporan Perusahaan Tak Kunjung Bayar THR, 

Dinsosnakertrans Jogja Sebut Ancaman Pidana Berlaku 

Author Galih 

Priatmojo 

Media Suara.com Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://jogja.suara.com/read/2022/04/26/094211/terima-3-laporan-perusahaan-tak-

kunjung-bayar-thr-dinsosnakertrans-jogja-sebut-ancaman-pidana-berlaku 

Summary Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Yogyakarta, 

Maryustion Tonang mengatakan sudah ada alamat pengelola perusahaan. Kepala Bidang 

Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari 

tak menampik perusahaan yang diancam hingga ke pidana penjara baru mau membayar 

kewajibanya. Dinsosnakertrans, kata Wulan berusaha melakukan mediasi agar perusahaan 

melunasi hak yang harus diterima pekerja. Sebanyak 3 perusahaan yang beroperasi di Kota 

Yogyakarta dilaporkan tak segera membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 

karyawannya. 

 

 

 

Sebanyak 3 perusahaan yang beroperasi di Kota Yogyakarta dilaporkan tak segera membayar Tunjangan 

Hari Raya (THR) kepada karyawannya. Tiga perusahaan itu bisa diancam hukum pidana dan Dewan 

Pengawas Pemda DIY akan mendatangi perusahaan terkait.Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Yogyakarta, Maryustion Tonang mengatakan sudah ada alamat 

pengelola perusahaan. Ia menegaskan sesuai SE Menaker terbaru, THR harus dibayar penuh di tahun 

ini."Yang jelas SE itu kan sudah kita berikan jauh-jauh hari. Artinya pembayaran itu (THR) wajib. Tidak ada 

cicilan seperti tahun sebelumnya," kata Maryustion ditemui wartawan di kantornya, kompleks Balai Kota 

Yogyakarta, Senin (25/4/2022).Ia mengatakan instansinya hanya menerima konsultasi para pekerja yang 

pembayaran gaji hingga THR ini menjadi permasalahan. Selanjutnya penanganan ada di ranah Pemda 

DIY."Kan terakhir konsultasi hari ini, kita sudah minta kesanggupan perusahaan untuk membayar tapi 

kalau tak segera memberi keterangan dan kesanggupan, besok Dewan Pengawas (provinsi) akan terjun 

langsung," katanya.Tion sapaan akrabnya menyebut sanksi tegas dapat diberikan ke 3 perusahaan 

tersebut. Bahkan ancaman pidana penjara bisa diberikan."Kalau sanksi kan membayar denda 5 persen 

dari gaji yang harus diterima karyawan. Jika masih tidak mengindahkan ya nanti masuknya ke ranah 

hukum. Turunannya bisa ke pidana penjara atau membayar denda lebih tinggi lagi," kata dia.Kepala 
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Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari tak 

menampik perusahaan yang diancam hingga ke pidana penjara baru mau membayar 

kewajibanya."Persoalannya kita sering menemukan kejadian seperti ini. Setelah diancam sampai dewan 

pengawas datang baru mau membayar," katanya.Dinsosnakertrans, kata Wulan berusaha melakukan 

mediasi agar perusahaan melunasi hak yang harus diterima pekerja. Posko aduan THR dan tim 

pemantauan sudah diterjunkan untuk door to door ke perusahaan agar segera membayarkan THR.Hingga 

Senin (24/4/2022), terdapat 7 perusahaan yang dilaporkan belum melunasi kewajibannya membayar 

THR. Dari 7 perusahaan, 4 diantaranya sudah membuat surat kesanggupan dan Selasa nanti 

dibayarkan."Kemarin ada tambahan 7 laporan yang perlu kita konsultasikan. Empat perusahaan sudah 

membuat kesanggungap pembayaran, hanya saja 3 ini yang belum. Jadi kami harus terus mengingatkan 

agar perusahaan itu membayar. Kalau tak diingatkan kerap jadi persoal. Artinya kami juga berharap THR 

ini kan kewajiban, ya maka itu harus diberikan ke pekerja," ungkap dia.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE 

NEWS 

  



 

115 

 

Title Prihatin Kasus Syamsul Arif, MUI Sulawesi Selatan Beri Kajian 

Perspektif Islam Soal THR 

Author _noname 

Media Bukamatanews.id Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://bukamatanews.id/read/2022/04/26/prihatin-kasus-syamsul-arif-mui-sulsel-beri-

kajian-perspektif-islam-soal-thr 

Summary Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Dr KH Muammar Bakry Lc 

MA angkat bicara terkait kasus yang menimpa Syamsul Arif. Karyawan PT Karya Alam Selaras 

yang di pecat sepihak setelah mempertanyakan terkait kejelasan THR kepada perusahaan. 

Kyai Muammar mengaku prihatin atas polemik tunjangan hari raya (THR) yang melibatkan 

karyawan dan perusahaan swasta di Makassar. Pihak pimpinan perusahaan yang bergerak di 

bidang konsultan lingkungan tersebut kemudian membantah pengakuan Syamsul. 

 

 

 

Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Dr KH Muammar Bakry Lc MA angkat 

bicara terkait kasus yang menimpa Syamsul Arif. Karyawan PT Karya Alam Selaras yang di pecat sepihak 

setelah mempertanyakan terkait kejelasan THR kepada perusahaan.Kyai Muammar mengaku prihatin 

atas polemik tunjangan hari raya (THR) yang melibatkan karyawan dan perusahaan swasta di 

Makassar.Pihak pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan lingkungan tersebut kemudian 

membantah pengakuan Syamsul. Perusahaan berdalih, pemecatan bukan karena THR melainkan masalah 

kinerja Syamsul. Syamsul tercatat sudah enam bulan bekerja di perusahan bersangkutan. Terlepas dari 

seteru alasan kedua belah pihak, Muammar mengingatkan bahwa perusahaan wajib memberikan 

THR.Menurut Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Alauddin itu, perusahaan wajib bayarkan tunjangan 

hari raya (THR), karena THR sudah jadi 'urf yang wajib bagi perusahaan. Hadis Nabi Muhammad saw yang 

bisa dijadikan rujukan sebagai berikut:" , , , , , " ( Barangsiapa yang diserahi suatu jabatan sedang dia tidak 

punya rumah, berikanlah rumah untuknya. Bila tidak punya istri kawinkanlah dia, bila tidak punya 

pembantu, berilah pembantu dan bila tidak punya kendaraan siapkanlah ia kendaraan. Siapa yang 

mengambil sesuatu selain itu dia adalah koruptor.Mafhum mukhalafah dari hadis tersebut di atas adalah 

perusahaan wajib menyiapkan fasilitas bagi karyawannya.Dalam Islam pekerjaan dengan segala 

penjaminan sosial yang disahkan secara aturan hukum positif adalah bagian dari upah karyawan yang 

harus ditunaikan sebelum kering keringatnya. Jadi sebaiknya THR ini dipercepat karena hal ini 
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tanggungan pekerjaan oleh perusahaan bagian dari kewajiban.Selain hukum Islam di atas, diperkuat pula 

dengan hukum positif yang berlaku di negara kita. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Permenaker 6/2016 dan 

pasal 9 ayat (1) PP 36/2021, membayar THR adalah kewajiban setiap orang yang mempekerjakan orang 

lain dengan imbalan upah, baik itu berbentuk perusahaan, perorangan, yayasan, atau 

perkumpulan.Karyawan yang sudah bekerja selama satu tahun berhak mendapatkanTHR senilai satu kali 

gaji. Sedangkan karyawan yang bekerja minimal sebulan atau kurang dari 12 bulan akan mendapatkan 

THR secara proporsional sesuai masa kerjanya. 
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Title Sudah Cairkah BSU Karyawan Hari Ini? Cek Data Penerima BLT 

Pekerja sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/04/26/sudah-cairkah-bsu-karyawan-hari-ini-cek-

data-penerima-blt-pekerja-ssobpjsketenagakerjaangoid 

Summary Cek Penerima BSU melalui sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Masuk ke laman 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id;. Cek Penerima BSU melalui laman BPJS Ketenagakerjaan. 2. 

Pada halaman utama, cari bagian Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?;. Cek 

Penerima BSU melalui Kemnaker. 

 

 

 

Cek rekening Anda apakah uang Rp1 juta sudah masuk atau belum.Dana Rp1 juta tersebut merupakan 

bantuan dari pemerintah untuk para pekerja swasta atau karyawan yang mempunyai gaji dibawah Rp3,5 

juta.Kepastian penyaluran dana tersebut telah diumumkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto awal April lalu.Setidaknya ada 8,8 juta tenaga kerja di Indonesia 

dengan gaji dibawah Rp3,5 juta akan menerima bantuan tersebut.Bantuan runai Rp 1 juta yang diberikan 

langsung pada tenaga kerja ini merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 

2022.Melansir dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi 

memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan bakal 

cair bulan April 2022."Iyalah (pemberian BSU) bulan ini (April 2022)," kata Anwar saat dihubungi 

Kompas.com, Selasa 5 April 2022 lalu.Anwar sebelumnya mengatakan, program BSU akan dilanjutkan 

pada tahun 2022 ini.Dia bilang, program tersebut akan dilakukan melalui skema Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK).Menurut dia, pihaknya saat ini telah 

melakukan serangkaian kordinasi terkait dengan keputusan tersebut.Kemenaker juga tengah membahas 

terkait nominal besaran BSU 2022, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara."Ini kan 

arahnya baru kemarin, jadi kita akan segera melakukan kordinasi terkait dengan keputusan tersebut 

untuk bisa kita lakukan dengan cepat, sesuai dengan koridor, dan regulasi yang ada. Terutama terkait 

dengan keuangan negara," ujar Anwar.Anwar mengatakan, Kemenaker juga saat ini tengah disibukkan 

dengan pembahasan terkait dengan berbagai macam kebijakan yang harus segera diputuskan, seperti 

Tunjangan Hari Raya (THR), BSU, dan Jaminan Hari Tua (JHT).Ia memastikan semuanya kebijakan akan 
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selesai tepat waktu."BSU ini nanti kalau sudah selesai akan saya sampaikan, ini saya sedang mengejar 

kebijakan yang akan kita keluarkan (dalam waktu dekat), seperti THR, BSU, JHT. Semua pelan - pelan, satu 

- satu kita selesaikan," tegas dia.Cek Penerima BSU melalui sso.bpjsketenagakerjaan.go.idMasuk ke 

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

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

awal;</Klik tombol "Kartu Digital" dan klik gambar kartu;Tunggu hingga muncul nama dan data diri 

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

rekening.Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar akan menerima bantuan saat BSU disalurkan oleh 

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

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id;2. Pada halaman utama, cari bagian Cek Apakah Kamu Termasuk Calon 

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 KemnakerMasuk ke laman kemnaker.go.id;. Jika kamu belum 

punya akun, buat akun terlebih dahulu;Jika kamu sudah punya akun, silakan login ke akunmu;Lengkapi 

profil biodata diri;Cek menu pemberitahuan;Kamu akan mendapatkan notifikasi pada layar, jika kamu 

terdaftar sebagai penerima BSU.Jika kamu tidak terdaftar, maka akan muncul notifikasi "Belum 

Memenuhi Syarat"</ 
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Title Disnakerin Padang Buka Posko Pengaduan THR 2022 Author _noname 

Media Singgalang Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://hariansinggalang.co.id/disnakerin-padang-buka-posko-pengaduan-thr-2022 

Summary Posko ini dibuka di Kantor Disnakerin Padang dan mulai dibuka Senin (25/4/2022) hingga H-

1 Lebaran. Kepala Disnakerin Padang Dian Fakri mengatakan posko pengaduan ini dibuka 

untuk menampung pengaduan dari para pekerja terkait permasalahan pembayaran THR. 

Menurutnya, Disnakerin Padang sudah mengingatkan seluruh perusahaan agar pembayaran 

THR diharapkan paling lambat dilakukan tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1443 H. THR 

ini wajib dibayarkan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa ada pengecualian. 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang membuka Posko Pengaduan 

Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2022. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang membuka Posko Pengaduan Tunjangan 

Hari Raya (THR) Tahun 2022.Posko ini dibuka di Kantor Disnakerin Padang dan mulai dibuka Senin 

(25/4/2022) hingga H-1 Lebaran.Kepala Disnakerin Padang Dian Fakri mengatakan posko pengaduan ini 

dibuka untuk menampung pengaduan dari para pekerja terkait permasalahan pembayaran THR."Bagi 

para pekerja yang bermasalah terkait dengan pembayaran THR, silakan laporkan ke posko pengaduan ini 

agar bisa ditindaklanjuti," ujar Dian Fakri, Senin (25/4/2022).Selain bisa melapor ke posko pengaduan ini, 

para pekerja juga bisa melaporkan keluhan THR melalui 

website:https://poskothr.kemnaker.go.id.Dimana, Kementerian Ketenagakerjaan RI menyediakan 

layanan konsultasi dan pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022.Menurutnya, Disnakerin Padang sudah 

mengingatkan seluruh perusahaan agar pembayaran THR diharapkan paling lambat dilakukan tujuh hari 

sebelum Hari Raya Idul Fitri 1443 H.THR ini wajib dibayarkan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku 

tanpa ada pengecualian."Kita berharap semua perusahaan di Kota Padang ini dapat melaksanakan 

kewajibannya membayar THR kepada pekerjanya," harap Dian. 
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Title Disnakertrans Riau Terima 6 Laporan Pengaduan THR Author _noname 

Media Siberone.com Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://siberone.com/news/detail/20331/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 pengaduan. 

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 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. 

 

Sepekan menjelang Idul Fitri 2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau 

menerima enam pengaduan tunjangan hari raya (THR) di posko pengaduan.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.Sumber : Kompas.comEditor : Ema 

  



 

121 

 

Title Meski Dipecat , Syamsul Tetap Berhak Terima THR. Berikut 

Aturannya! 

Author _noname 

Media Bukamatanews.id Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://bukamatanews.id/read/2022/04/26/meski-dipecat-syamsul-tetap-berhak-terima-

thr-berikut-aturannya 

Summary Meski dipecat dengan alasan kinerja yang buruk, Syamsul Arif tetap berhak menerima 

Tunjangan Hari Raya dari PT Karya Alam Selaras. Seperti di beritakan sebelumnya, Syamsul 

Arif Putra, mantan karyawan PT Karya Alam Selaras melaporkan, tempat nya bekerja selama 

6 bulan terakhir tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Senin (25/4/2022). Pada 

pasal 7 ayat 1 disebutkan, Pekerja/buruh yang masa kerjanya berdasarkan perjanjian kerja 

waktu tertentu dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak 30 hari 

sebelum hari raya berhak mendapatkan THR Keagamaan. "Ya Selama memiliki masa kerja 

lebih dari 1 bulan, " seperti dikutip dari laman Instagram @kemnaker. 

 

 

 

Meski dipecat dengan alasan kinerja yang buruk, Syamsul Arif tetap berhak menerima Tunjangan Hari 

Raya dari PT Karya Alam Selaras.Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Kementrian Ketenagakerjaan 

(Permenaker) no. 6 tahun 2016 . Pada pasal 7 ayat 1 disebutkan, Pekerja/buruh yang masa kerjanya 

berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung 

sejak 30 hari sebelum hari raya berhak mendapatkan THR Keagamaan."Ya Selama memiliki masa kerja 

lebih dari 1 bulan, " seperti dikutip dari laman Instagram @kemnaker.Seperti di beritakan sebelumnya, 

Syamsul Arif Putra, mantan karyawan PT Karya Alam Selaras melaporkan, tempat nya bekerja selama 6 

bulan terakhir tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Senin (25/4/2022).Laporan tersebut 

terkait pemecatan yang dialami Syamsul diduga karena mempertanyakan tunjangan hari raya.Kendati 

demikian hal tersebut telah dibantah oleh Direktur Operational Ridwan Ogalelano. Menurut Ridwan 

pemecatan yang dialami Syamsul lebih kepada kinerja yang belum memenuhi standar 

perusahaan."Sudah dapat SP 2 dan SP3 (PHK) secara tertulis, " kata Ridwan. 
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Title Jelang Lebaran, Kenali Serba-Serbi THR Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://money.kompas.com/read/2022/04/26/105249526/jelang-lebaran-kenali-serba-

serbi-thr 

Summary Yap, apalagi kalau bukan Tunjangan Hari Raya (THR). Setiap pekerja pun memaknai THR 

dengan cara yang berbeda. Dalam siniar Obsesif musim kelima bertajuk "Seputar Tunjangan 

Hari Raya (THR)" yang bekerja sama dengan SSAJ & Associates, dijelaskan secara rinci 

bagaimana sistem THR ini bekerja. Awal Mula Hadirnya THR. 

 

Oleh: Alifia Putri Yudanti dan Brigitta Valencia BellionMemasuki beberapa hari terakhir puasa, para 

pekerja sedang menanti sesuatu hal yang menggembirakan. Yap, apalagi kalau bukan Tunjangan Hari 

Raya (THR).Setiap pekerja pun memaknai THR dengan cara yang berbeda. Ada yang menganggapnya 

bonus atas hasil jerih payahnya, ada pula yang mempersiapkannya untuk dibagikan kembali ke sanak 

saudara.Dalam siniar Obsesif musim kelima bertajuk "Seputar Tunjangan Hari Raya (THR)" yang bekerja 

sama dengan SSAJ & Associates, dijelaskan secara rinci bagaimana sistem THR ini bekerja.Awal Mula 

Hadirnya THRKewajiban pemberian THR mulai diatur pada tahun 1994 melalui Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja Nomor 4 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja perusahaan.Ada dua pertimbangan 

yang mendasari pemberian THR ini, yaituMasyarakat Indonesia mayoritas adalah pemeluk agama dan 

merayakan hari besar agamanya. Dalam merayakannya, masyarakat Indonesia membutuhkan biaya 

tambahan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya para pengusaha untuk memberikannya.Hingga pada 

akhirnya, kini terdapat dua undang-undang yang memuat persoalan THR ini. Pertama, Pasal 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kedua, yaitu Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Buruh.Hal yang Wajib Diperhatikan PerusahaanMeskipun 

terdengar sepele, ternyata THR ini sifatnya wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya 

keagamaan dilaksanakan.Mungkin beberapa dari mengira THR ini hanya diberikan sebelum perayaan 

Idulfitri. Akan tetapi, sebenarnya THR ini bisa diberikan sesuai dengan perayaan agama masing-masing 

pekerja.Namun, ada pengecualian jika memang sudah disepakati dalam perjanjian kerja bersama atau 

peraturan perusahaan. Misalnya, hanya diberikan saat Idulfitri tanpa melihat agamanya.Oleh: Alifia Putri 

Yudanti dan Brigitta Valencia BellionMemasuki beberapa hari terakhir puasa, para pekerja sedang 

menanti sesuatu hal yang menggembirakan. Yap, apalagi kalau bukan Tunjangan Hari Raya (THR).Setiap 

pekerja pun memaknai THR dengan cara yang berbeda. Ada yang menganggapnya bonus atas hasil jerih 

payahnya, ada pula yang mempersiapkannya untuk dibagikan kembali ke sanak saudara.Dalam siniar 

Obsesif musim kelima bertajuk "Seputar Tunjangan Hari Raya (THR)" yang bekerja sama dengan SSAJ & 

Associates, dijelaskan secara rinci bagaimana sistem THR ini bekerja.Awal Mula Hadirnya THRKewajiban 

pemberian THR mulai diatur pada tahun 1994 melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 tentang 

Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja perusahaan.Ada dua pertimbangan yang mendasari 

pemberian THR ini, yaituMasyarakat Indonesia mayoritas adalah pemeluk agama dan merayakan hari 

besar agamanya. Dalam merayakannya, masyarakat Indonesia membutuhkan biaya tambahan. Oleh 

karena itu, sudah sewajarnya para pengusaha untuk memberikannya.Hingga pada akhirnya, kini terdapat 

dua undang-undang yang memuat persoalan THR ini. Pertama, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kedua, yaitu Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
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Tunjangan Hari Raya Bagi Buruh.Hal yang Wajib Diperhatikan PerusahaanMeskipun terdengar sepele, 

ternyata THR ini sifatnya wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan 

dilaksanakan.Mungkin beberapa dari mengira THR ini hanya diberikan sebelum perayaan Idulfitri. Akan 

tetapi, sebenarnya THR ini bisa diberikan sesuai dengan perayaan agama masing-masing pekerja.Namun, 

ada pengecualian jika memang sudah disepakati dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan 

perusahaan. Misalnya, hanya diberikan saat Idulfitri tanpa melihat agamanya.Selanjutnya, penerima THR 

adalah para pekerja tetap (permanen) maupun pekerja kontrak (PKWT) yang mempunyai masa kerja 

sebulan atau lebih dengan ketentuanApabila pekerja sudah bekerja selama 12 bulan terus-menerus, 

maka pekerja berhak mendapat satu bulan upah. Jika pekerja sudah bekerja lebih dari satu bulan tapi 

masih kurang dari 12 bulan, maka pekerja berhak mendapatkan THR melalui perhitungan yang 

proporsional dengan rumus: masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah kerja. Jika komponen upah kerja 

terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, maka perhitungan upah satu bulan untuk THR harus berisi 

keduanya. Pengusaha yang terlambat membayar THR pada pekerja akan dikenakan denda, yaitu sebesar 

lima persen dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha 

untuk membayar, yaitu tujuh hari. Jika pekerja tetap mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

terhitung 30 hari sebelum hari raya, maka tetap diberi THR. Namun, hal ini tak berlaku bagi pekerja 

kontrak. THR pada Masa PandemiSeperti yang kita ketahui, pandemi sempat melumpuhkan sektor 

perekonomian di negeri ini. Oleh karena itu, pada 2020 dan 2021, menteri ketenagakerjaan menerbitkan 

kebijakan khusus melalui surat edaran.Inti surat itu menjelaskan bahwa apabila pengusaha tidak mampu 

membayar THR, maka pembayarannya bisa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan perusahaan 

dan pekerja wajib melakukan dialog yang dilandasi iktikad baik untuk mencapai kesepakatan.Selain itu, 

perusahaan juga wajib melampirkan ketidakmampuan untuk membayar tepat waktu. Misalnya, melalui 

keuangan perusahaan yang transparan.Meskipun begitu, pada tahun ini, kebijakan tersebut sudah tak 

berlaku. Hal ini dilakukan lewat dua pertimbangan, yaitu penanganan Covid-19 yang semakin baik dan 

masifnya vaksinasi.Maka dari itu, pada 6 April 2022, menteri ketenagakerjaan kembali mengeluarkan 

surat edaran yang di dalamnya tak lagi diatur soal pembayaran THR secara bertahap.Kementerian justru 

mengimbau membayarkan THR lebih awal bagi para perusahaan yang mampu. Artinya, pada tahun ini, 

perusahaan sudah wajib membayarkan THR secara penuh.Dengarkan informasi menarik lainnya dari SSAJ 

& Associates hanya melalui siniar Obsesif musim kelima di Spotify. Setiap hari Kamis dan Minggu, ada 

episode terbaru seputar dunia kerja yang pastinya berguna untuk para fresh graduate.Ikuti juga siniarnya 

agar kalian bisa terus terinfo tiap ada episode terbaru!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 Sejak Dibuka Pada 8 April, Kemenaker Terima 2.114 Laporan 

THR 2022 

Author Saifan Zaking 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jawapos.com/nasional/26/04/2022/sejak-dibuka-pada-8-april-kemenaker-

terima-2-114-laporan-thr-2022 

Summary Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan 

telah menerima 2.114 laporan pemberian THR selama periode 8 sampai 20 April 2022. "Jadi 

hingga saat ini, jumlah dari konsultasi dan pengaduan yang masuk ke Posko THR 2022 

sebanyak 2.114 laporan," kata dia dalam keterangannya dikutip, Selasa (26/4). 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. 

 

 

 

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 

2.114 laporan pemberian THR selama periode 8 sampai 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 dia dalam keterangannya dikutip, Selasa (26/4).Dirinya pun memastikan 

bahwa pihaknya akan mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari konsultasi dan pengaduan 

masyarakat. Masyarakat yang berkonsultasi dilayani langsung oleh petugas Mediator Hubungan 

Industrial melalui kolom konsultasi di websiteSedangkan pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti 

oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan untuk 

memastikan THR dibayarkan sesuai ketentuan."Tentu pengaduan baru akan ditindaklanjuti setelah batas 

waktu pembayaran THR berakhir. Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker akan berkoordinasi dengan 

Pengawas Ketenagakerjaan daerah," ujarnya.Dikatakan Chairul, keberadaan Posko Pengaduan THR ini 

merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR benar-benar 

bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada."Hadirnya posko THR keagamaan tahun 2022 ini diharapkan 
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dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan. Posko THR Virtual ini juga untuk 

memudahkan masyarakat untuk konsultasi maupun menyampaikan keluhan dalam pelaksanaan 

pembayaran THR tanpa dibatasi ruang dan waktu, sehingga seluruh pekerja/buruh mendapatkan THR," 

tutup dia.Sebagai informasi, posko tersebut dapat dimanfaatkan oleh pekerja/buruh dan pengusaha 

mulai tanggal 8 April hingga 8 Mei 2022 selama jam kerja, yakni 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB dan 

secara daring (online) melalui 
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Title Cek Penerima BSU Subsidi Gaji di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, 

Karyawan Ini Mendapatkan Bantuan Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094350809/cek-penerima-bsu-subsidi-gaji-

di-bsubpjsketenagakerjaangoid-karyawan-ini-mendapatkan-bantuan-rp1-juta 

Summary Segera cek penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU subsidi gaji di laman 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk dapatkan bantuan senilai Rp1 juta. Karyawan dengan 

kriteria tertentu akan mendapatkan bantuan BSU subsidi gaji Rp1 juta di tahun 2022. 

Sebagaimana diketahui, program BSU subsidi gaji Rp1 juta merupakan program lanjutan 

tahun 2020 dan 2021 untuk membantu para karyawan atau pekerja di masa pandemi Covid-

19. Program BSU Subsidi Gaji diluncurkan oleh pemerintah melalui Kemnaker sebagaimana 

telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, 

Permenaker Nomor 14 Tahun 2021, dan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021. 

 

 

 

Segera cek penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU subsidi gaji di laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

untuk dapatkan bantuan senilai Rp1 juta.Karyawan dengan kriteria tertentu akan mendapatkan bantuan 

BSU subsidi gaji Rp1 juta di tahun 2022.Sebagaimana diketahui, program BSU subsidi gaji Rp1 juta 

merupakan program lanjutan tahun 2020 dan 2021 untuk membantu para karyawan atau pekerja di masa 

pandemi Covid-19.Program BSU Subsidi Gaji diluncurkan oleh pemerintah melalui Kemnaker 

sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, 

Permenaker Nomor 14 Tahun 2021, dan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.Kemnaker akan 

menyalurkan BSU Subsidi Gaji kepada karyawan atau pekerja dengan kriteria tertentu, yang nantinya 

akan mendapatkan bantuan subsidi senilai Rp1 juta.Berikut ini syarat kriteria penerima BSU Subsidi Gai 

Rp1 juta bagi karyawan atau pekerja, berdasarkan peraturan di tahun 2021 sebagai berikut:1. Calon 

penerima merupakan WNI yang dinyatakan dengan NIK.2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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Title Kapan THR 2022 Cair untuk Karyawan Swasta? Berikut Info dan 

Penjelasan Lengkapnya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094351145/kapan-thr-2022-cair-untuk-

karyawan-swasta-berikut-info-dan-penjelasan-lengkapnya 

Summary Untuk itu, silakan simak info dan penjelasan terkait kapan THR 2022 cair untuk karyawan 

swasta di dalam artikel ini. Terdapat sejumlah pertanyaan dari sebagian kalangan mengenai 

kapan THR 2022 cair untuk karyawan swasta. Tak heran, pertanyaan soal kapan THR 2022 

cair untuk karyawan swasta ini bertebaran mengingat Hari Raya Idulfitri 2022 hanya tinggal 

menghitung hari. Adapun aturan menyatakan pembayaran THR jelang Idulfitri tahun 2022 

ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

 

 

Terdapat sejumlah pertanyaan dari sebagian kalangan mengenai kapan THR 2022 cair untuk karyawan 

swasta.Tak heran, pertanyaan soal kapan THR 2022 cair untuk karyawan swasta ini bertebaran mengingat 

Hari Raya Idulfitri 2022 hanya tinggal menghitung hari.Untuk itu, silakan simak info dan penjelasan terkait 

kapan THR 2022 cair untuk karyawan swasta di dalam artikel ini.Menaker Ida Fauziyah telah 

mengeluarkan SE Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Adapun aturan menyatakan 

pembayaran THR jelang Idulfitri tahun 2022 ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.Perlu dicatat, THR juga wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya 

keagamaan atau H-7.Maka dari itu, sebagai estimasi, pencairan THR 2022 untuk karyawan swasta jatuh 

antara tanggal 26 atau 27 April 2022.Lebih jauh, guna mengantisipasi adanya keluhan, Kemnaker telah 

membentuk Posko THR 2022 yang dapat diakses secara virtual. 
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Title Pekerja Wanita Cuti Melahirkan Wajib Diberi THR Penuh Author Posts 

Media Merdeka Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/pekerja-wanita-cuti-melahirkan-wajib-diberi-thr-

penuh.html 

Summary Pekerja atau buruh yang mendapat THR telah memiliki masa kerja 1 bulan atau lebih. Tak 

hanya jadi momen untuk berkumpul, Lebaran juga ditunggu karena ada tambahan 

pemasukan dair Tunjangan Hari Raya (THR). Pemberian THR oleh perusahaan kepada 

pekerja, memang sudah lama menjadi ciri khas budaya Indonesia yang diatur oleh 

pemerintah menjelang hari besar keagamaan. Pastinya THR keagamaan ini lebih ditunggu-

tunggu, karena tahun ini Pemerintah mengizinkan mudik untuk merayakan lebaran di 

kampung halaman bersama keluarga. 

 

 

 

Lebaran Idul Fitri merupakan momen yang selalu dinanti oleh semua orang, baik yang muslim dan non-

muslim. Tak hanya jadi momen untuk berkumpul, Lebaran juga ditunggu karena ada tambahan 

pemasukan dair Tunjangan Hari Raya (THR). Pemberian THR oleh perusahaan kepada pekerja, memang 

sudah lama menjadi ciri khas budaya Indonesia yang diatur oleh pemerintah menjelang hari besar 

keagamaan.Pastinya THR keagamaan ini lebih ditunggu-tunggu, karena tahun ini Pemerintah 

mengizinkan mudik untuk merayakan lebaran di kampung halaman bersama keluarga. Lantas bagi 

pekerja atau buruh perempuan yang sedang ambil istirahat melahirkan, apakah juga tetap dapat 

THR?Dikutip dari laman Instagram @kemnaker, Selasa (26/4/2022), pemberian THR keagamaan 

didasarkan pada masa kerja. Pekerja atau buruh yang mendapat THR telah memiliki masa kerja 1 bulan 

atau lebih. Ketidakhadiran selama menjalani istirahat melahirkan tidak meniadakan atau mengurangi hak 

THR yang bersangkutan, sepanjang pekerja atau buruh tersebut telah memenuhi masa kerja 1 bulan atau 

lebih. Istirahat melahirkan termasuk hak pekerja atau buruh, sehingga mereka yang menjalankannya, 

upah dan THR-nya harus tetap dibayarkan. THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai 

hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian 

kerja waktu tertentu.Bagi Anda yang belum mendapatkan THR hingga saat ini, dapat melaporkan ke Pos 

Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022. Posko THR 2022 ini bertujuan 

memberikan pelayanan informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR. 
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Adanya posko THR ini untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2022 pada 6 April yang 

lalu, tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya Tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di 

perusahaan, yang mewajibkan pengusaha untuk memberi THR sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pelayanan ini dapat dimanfaatkan oleh pekerja atau buruh dan pengusaha secara daring atau 

online melalui poskothr.kemnaker.go.id, mulai hari ini 8 April sampai 8 Mei Tahun 2022. Sementara, bagi 

yang ingin melakukan pengajuan atau konsultasi secara fisik, Kementerian Ketenagakerjaan juga 

memfasilitasi di posko THR Kementerian ketenagakerjaan yang ini menyatu dengan fasilitas pegawai 

pengelola informasi dan data di Kementerian Ketenagakerjaan.Keberadaan posko THR keagamaan ini 

adalah bentuk fasilitasi Pemerintah, agar hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan THR benar-benar 

bisa dibayarkan, sesuai ketentuan yang ada adanya. Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6. 
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Title Sejak Dibuka Pada 8 April, Kemenaker Terima 2.114 

Laporan THR 2022 

Author Fadli Hermawan 

Media Xnews.id Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://xnews.id/2022/04/26/kanal/news/sejak-dibuka-pada-8-april-kemenaker-terima-2-

114-laporan-thr-2022 

Summary Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan 

telah menerima 2.114 laporan pemberian THR selama periode 8 sampai 20 April 2022. "Jadi 

hingga saat ini, jumlah dari konsultasi dan pengaduan yang masuk ke Posko THR 2022 

sebanyak 2.114 laporan," kata dia dalam keterangannya dikutip, Selasa (26/4). 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. 

 

 

 

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 

2.114 laporan pemberian THR selama periode 8 sampai 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 dia dalam keterangannya dikutip, Selasa (26/4).Dirinya pun memastikan 

bahwa pihaknya akan mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari konsultasi dan pengaduan 

masyarakat. Masyarakat yang berkonsultasi dilayani langsung oleh petugas Mediator Hubungan 

Industrial melalui kolom konsultasi di website https://poskothr.kemnaker.go.id.Sedangkan pengaduan 

yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan melakukan 

pemeriksaan ke perusahaan untuk memastikan THR dibayarkan sesuai ketentuan."Tentu pengaduan 

baru akan ditindaklanjuti setelah batas waktu pembayaran THR berakhir. Pengawas Ketenagakerjaan 

Kemnaker akan berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan daerah," ujarnya.Dikatakan Chairul, 

keberadaan Posko Pengaduan THR ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh 

untuk mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada."Hadirnya posko THR 
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keagamaan tahun 2022 ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan 

perundangan. Posko THR Virtual ini juga untuk memudahkan masyarakat untuk konsultasi maupun 

menyampaikan keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR tanpa dibatasi ruang dan waktu, sehingga 

seluruh pekerja/buruh mendapatkan THR," tutup dia.Sebagai informasi, posko tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh pekerja/buruh dan pengusaha mulai tanggal 8 April hingga 8 Mei 2022 selama jam 

kerja, yakni 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB dan secara daring (online) melalui 

https://poskothr.kemnaker.go.id. 
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Title Disnakertrans Jawa Tengah Terima 110 Aduan THR, Mulai dari 

Telat, Dicicil, hingga Besaran Tak Sesuai Aturan 

Author Custom Css 

Media Betanews.id Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://betanews.id/2022/04/disnakertrans-jateng-terima-110-aduan-thr-mulai-dari-telat-

dicicil-hingga-besaran-tak-sesuai-aturan.html 

Summary Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah telah menerima 110 aduan soal 

Tunjangan Hari Raya (THR) dari berbagai daerah. Senin (25/4/2022) kemarin ada tambahan 

jadi total 110 aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi Jawa Tengah," beber dia, Selasa 

(26/4/2022). Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, aduan 

tentang pemberian THR semakin banyak menjelang Lebaran. Kabid Pengawasan 

Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah Mumpuniati mengatakan, rerata perusahaan 

yang masih belum membayarkan THR pekerja beralasan terdampak Covid-19. 

 

 

 

 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah telah menerima 110 aduan soal Tunjangan Hari 

Raya (THR) dari berbagai daerah. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, 

aduan tentang pemberian THR semakin banyak menjelang Lebaran. "Dari pertengahan April, aduan yang 

masuk hanya 22 laporan, lalu berkembang menjadi 78 laporan di hari Minggu (24/4/2022). Senin 

(25/4/2022) kemarin ada tambahan jadi total 110 aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi Jawa 

Tengah," beber dia, Selasa (26/4/2022). Ia menyebutkan, aduan pekerja yang masuk ke posko THR rerata 

mengeluhkan pembayaran yang telat atau dicicil. Selain itu ada keluhan THR yang dibayar tidak sesuai 

ketentuan atau bahkan tidak memberikan tunjangan."Kami tanggal 26 menerjunkan pengawas. 

Kemudian mereka akan mengeluarkan nota riksa. Nota itu harus direspon dalam waktu tujuh hari. Jika 

tidak dipenuhi nanti akan ada nota riksa 2, jangka juga tujuh hari. Kalau tidak ada respon, baru ada sanksi 

administrasi sesuai regulasi PP 36 2021," jelasnya. Sesuai peraturan, sanksi administrasi tersebut mulai 

dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha. Adapula pemberhentian usaha sebagian atau 

keseluruhan alat produksi, sampai dengan pembekuan usaha. Ditambahkan Sakina, pemberian sanksi 

tidak serta merta mengugurkan kewajiban pemberian THR. Bahkan, perusahaan bisa dikenakan denda 

sebesar 5 persen dari jumlah THR yang diterima setiap buruh. Besaran denda lima persen tersebut, 

nantinya bisa dikelola oleh serikat pekerja demi kesejahteraan pekerja. Ia menyebut, sesuai peraturan 
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THR diberikan perusahaan maksimal tujuh hari sebelum hari lebaran atau tanggal 25 April 2022. Jika 

melebihi tenggat tersebut, artinya perusahaan telah melanggar SE Menaker RI no M/1/HK.04/IV/2022. 

Selain itu, perusahaan juga dinilai melanggar PP 36 tentang pengupahan. Sakina menyebut, sesuai 

peraturan THR pekerja di tahun ini harus diberikan penuh sesuai regulasi. Bagi pekerja yang telah 

mencapai masa satu tahun, harus diberi satu kali gaji. Sedangkan yang belum mencapai masa kerja satu 

tahun, diberikan secara proporsional. Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah 

Mumpuniati mengatakan, rerata perusahaan yang masih belum membayarkan THR pekerja beralasan 

terdampak Covid-19. "Alasan mereka rata-rata karena terdampak Covid-19. Selain itu juga cash flow, 

uangnya diputar untuk kegiatan yang lain. Tapi mereka berjanji untuk membayar," sebutnya. Ia 

menyebut, tahun ini banyak di antara perusahaan yang menunda pembayaran THR berasal dari sektor 

garmen. Perusahaan-perusahaan ini, rerata memiliki banyak pekerja. "Perusahaan yang paling banyak 

diadukan berasal dari Surakarta dan Kota Semarang. Bahkan, ada satu perusahaan yang diadukan berkali-

kali oleh pekerjanya," tandas dia. 
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Title Info Loker 2022 Gratis: BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja 

untuk 14 Kantor 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124349837/info-loker-2022-gratis-bpjs-

kesehatan-buka-lowongan-kerja-untuk-14-kantor 

Summary Simak info loker 2022 gratis dari BPJS Kesehatan gratis yang bisa Anda manfaatkan sebaik 

mungkin. BPJS Kesehatan adalah lembaga di Indonesia yang menyediakan jaminan 

kesehatan nasional bagi rakyat Indonesia. Kita bisa mendaftar bekerja di BPJS Kesehatan 

yang tengah membuka lowongan kerja belum lama ini. 7 syarat loker BPJS Kesehatan. 

 

Simak info loker 2022 gratis dari BPJS Kesehatan gratis yang bisa Anda manfaatkan sebaik mungkin.BPJS 

Kesehatan adalah lembaga di Indonesia yang menyediakan jaminan kesehatan nasional bagi rakyat 

Indonesia.Kita bisa mendaftar bekerja di BPJS Kesehatan yang tengah membuka lowongan kerja belum 

lama ini.Total ada 7 syarat yang wajib dipenuhi, salah satunya saat mendaftar nanti calon pendaftar 

belum menikah.7 syarat loker BPJS KesehatanSimak selengkapnya syarat yang wajib dipenuhi calon 

pelamar:1. WNI2. Pendidikan D3/D4/S1 semua jurusan3. Maksimal berusia 25 tahun per 31 Desember 

20224. Saat mendaftar nanti, belum menikah5. IPK minimal 2,75 (skala 4)6. Batas pendaftaran 24-27 April 

2022 lewat laman rekrutmen.bpjs-kesehatan.go.id7. Wajib mengunggah foto selfie bersama aplikasi 

Mobile JKN di Feed Instagram dengan caption "Bersama BPJS Kesehatan, Mengabdi untuk Negeri" 

diakhiri tagar #MengabdiBersamaBPJSKesehatan, jangan lupa menandai serta mengikuti akun Instagram 

resmi @bpjskesehatan_riPara pelamar bisa mendaftar di salah satu dari 14 kantor yang tersebar di 

seluruh Indonesia, berikut daftar lengkapnya, dikutip Pikiran-rakyat.Bekasi.com dari Instagram 

@Kemnaker.1. Kantor Pusat BPJS Kesehatan (18 orang)2. Kedeputian Wilayah 1 yakni Sumatra Utara dan 

Aceh (11 orang)3. Kedeputian Wilayah 2 yakni Sumatra Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau (3 orang)4. 

Kedeputian Wilayah 3 yakni Sumatra Selatan, Belitung, dan Bangka Belitung (3 orang)5. Kedeputian 

Wilayah 4 yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (24 orang)6. Kedeputian Wilayah 5 yakni Jawa 

Barat (12 orang)7. Kedeputian Wilayah 6 yakni Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (17 orang)Informasi BPJS 

Kesehatan membuka loker 2022 untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Instagram @kemnaker8. 

Kedeputian Wilayah 7 yakni Jawa Timur (14 orang)9. Kedeputian Wilayah 8 yakni Kalimantan Tengah, 

Kaltara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (3 orang)10. Kedeputian Wilayah 9 yakni Sulawesi 

Barat, Sulawesi Selatan, Sultra, dan Maluku (4 orang)11. Kedeputian Wilayah 10 yakni Sulteng, Sulawesi 

Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara (14 orang)12. Kedeputian Wilayah 11 yakni Bali, Nusa Tenggara 

Barat, dan Nusa Tenggara Timur (4 orang)13. Kedeputian Wilayah 12 yakni Papua dan Papua Barat (14 

orang)14. Kedeputian Wilayah 13 yakni Banten, Kalimantan Barat, dan Lampung (9 orang)Demikian info 

loker 2022 dari BPJS Kesehatan yang bisa Anda manfaatkan, jangan sampai terlewat. 
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Title Kemnaker Terus Perluas Kesempatan Kerja Lewat Program 

Kewirausahaan 

Author Admin 

Media News.ajhi.org Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://news.ajhi.org/kemnaker-terus-perluas-kesempatan-kerja-lewat-program-

kewirausahaan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong pengembangan perluasan 

kesempatan kerja. Salah satunya melalui program bantuan kewirausahaan yang diberikan 

pada kelompok UMKM di berbagai daerah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah mengatakan, banyak dari paket bantuan tersebut diberikan kepada kelompok 

perempuan. Dengan begitu, mereka dapat kembali terberdayakan serta membantu 

membangkitkan perekenomian keluarga dan masyarakat di daerahnya masing-masing. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong pengembangan perluasan kesempatan 

kerja. Salah satunya melalui program bantuan kewirausahaan yang diberikan pada kelompok UMKM di 

berbagai daerah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, banyak dari paket 

bantuan tersebut diberikan kepada kelompok perempuan. Dengan begitu, mereka dapat kembali 

terberdayakan serta membantu membangkitkan perekenomian keluarga dan masyarakat di daerahnya 

masing-masing. "Kami juga akan terus menggenjot pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan kualitas 

pekerja di masa pandemi. Banyak jurusan pelatihan yang kami miliki merupakan jurusan yang menunjang 

kompetensi bagi pekerja di sektor UMKM," ujar Ida saat memberikan sambutan pada acara Focus Group 

Discussion dengan tema "Gema Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa Timur" secara virtual, Selasa, 

(26/4/2022). Diketahui, Pandemi Covid-19 memberikan pukulan berat pada perekonomian, termasuk 

bagi sektor UMKM. Survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UMKM 

menunjukkan 94 persen usaha mengalami penurunan penjualan, bahkan penurunan penjualan lebih dari 

75 persen dialami oleh lebih dari 40 persen UMKM dari berbagai kelas usaha. Hal ini berdampak pada 

tenaga kerja yang bergerak di sektor UMKM, khususnya tenaga kerja wanita yang cukup besar jumlah 

dan proporsinya di sektor UMKM. 
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Title Aduan THR Jawa Tengah Capai 110 Laporan, Pengawas 

Ketenagakerjaan Ambil Tindakan - Cakram.Net 

Author Nama 

Media Cakram.net Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://cakram.net/2022/04/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-

ketenagakerjaan-ambil-tindakan 

Summary SEMARANG, Cakram. Net- Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah mulai 

melakukan penindakan terkait pelanggaran pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran 

2022. Hingga Selasa 26 April 2022, tercatat ada 110 aduan terkait THR yang diterima posko 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah 

Sakina Rosellasari mengatakan, aduan tentang pemberian THR semakin banyak menjelang 

lebaran. 

 

 

 

SEMARANG, Cakram. net - Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah mulai melakukan 

penindakan terkait pelanggaran pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran 2022. Hingga Selasa 26 

April 2022, tercatat ada 110 aduan terkait THR yang diterima posko Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Jawa Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, aduan 

tentang pemberian THR semakin banyak menjelang lebaran. Dari pertengahan April aduan yang masuk 

hanya 22 laporan, lalu berkembang menjadi 78 laporan di hari Minggu 24 April 2022. "Senin 25 April 2022 

kemarin ada tambahan jadi total 110 aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi Jawa Tengah. Kami juga 

bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan aduan tersebut," ujarnya, saat 

melakukan monitoring pemberian THR, di Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Ia 

menyebut sesuai peraturan, THR diberikan perusahaan maksimal tujuh hari sebelum hari lebaran atau 

tanggal 25 April 2022. Jika melebihi tenggat tersebut, artinya perusahaan telah melanggar SE Menaker RI 

no M/1/HK.04/IV/2022. Selain itu, perusahaan juga dinilai melanggar PP 36 tentang pengupahan. Sakina 

menyebut, sesuai peraturan THR pekerja di tahun ini harus diberikan penuh sesuai regulasi. Bagi pekerja 

yang telah mencapai masa satu tahun, harus diberi satu kali gaji. Sedangkan yang belum mencapai masa 

kerja satu tahun, diberikan secara proporsional. Ia menyebutkan, aduan pekerja yang masuk ke posko 

THR rerata mengeluhkan pembayaran yang telat atau dicicil. Selain itu ada keluhan THR yang dibayar 

tidak sesuai ketentuan atau bahkan tidak memberikan tunjangan. 
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Title Disnaker Kota Sukabumi Yakin Perusahaan Akan Membayar THR 

Keagamaan 

Author _noname 

Media Neraca Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.neraca.co.id/article/162335/disnaker-kota-sukabumi-yakin-perusahaan-akan-

membayar-thr-keagamaan 

Summary 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. 

 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota 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. Keyakinan tersebut, tentu saja belajar dari tahun-tahun sebelumnya, dimana setiap 

pembagian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja disetiap perusahaan tergolong aman."Bahkan 

ada yang sudah membayarkan THR nya, dan ini terbukti ketika Disnaker melakukan sidak ke beberapa 

perusahaan kemarin. 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).Terkait dengan besaran THR yang diberikan oleh perusahaan, lanjut Yadi, 

disesuaikan dengan masa kerja karyawannya. Untuk yang memiliki masa kerja satu tahun lebih, maka 

THR yang diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian 

dikali 1 bulan upah."Dalam sidak kemarin juga kami berikan arahan dan himbauan kepada perusahaan 

untuk memberikan THR selambat-lambatnya pada 25 April 2022," terang Yadi.Meskipun tergolong aman, 

Namun Yadi menegaskan, jika pihaknya juga akan membuka ruang khusus atau Posko pengaduan tenaga 

kerjaan pelayanan konsultasi, yang tujuanya jika ada karyawan yang belum mendapatkan hak THR untuk 

bisa melaporkan ke Posko tersebut, melalui bidang hubungan industrial."Kepada buruh atau pekerja yang 

belum menerima THR silahkan melakukan pengaduan ke Posko yang telah kami sediakan. Dan layanan 

ini buka setiap jam kerja. Atau bisa melakukan pengaduan diluar jam kerja melalui hot line yang tersedia," 

ucapnya.Apabila ada perusahaan terlambat membayar atau tidak membayar THR keagamaan, tentu saja 

akan diberikan surat teguran oleh pengawas provinsi. Sedangkan Disnaker Kota Sukabumi, hanya 

memiliki kewenangan dalam pembinaan dan monitoring."Jika ditemukan perusahaan tidak membayar 

THR keagamaan, kami akan kordinasi dengan pengawas," pungkasnya. 
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Title Akibat Pandemi, Perempuan Indonesia Alami Beban Tiga Kali 

Lipat - JogoBoyo #JagaNKRI 

Author Nama 

Media Jogoboyo.com Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.jogoboyo.com/akibat-pandemi-perempuan-indonesia-alami-beban-tiga-kali-

lipat 

Summary PEREMPUAN mengalami beban hingga tiga kali lipat saat pandemi covid-19. "Perempuan 

mengalami beban triple (tiga kali lipat). Apalagi, perempuan harus bekerja untuk membantu 

finansial keluarga yang jatuh akibat guncangan pandemi. Selain itu, ada juga perempuan 

atau ibu yang memang menjadi kepala keluarga dan tulang punggung keluarga. 

 

PEREMPUAN mengalami beban hingga tiga kali lipat saat pandemi covid-19. Hal ini berkaitan juga dengan 

beban ekonomi dan psikologis dalam satu keluarga. Temuan itu mengacu studi terhadap sejumlah 

responden yang dilakukan Plan Indonesia. "Perempuan mengalami beban triple (tiga kali lipat). Ada yang 

menjadi tuang punggung dan peyangga kewarasan rumah tangga," ujar Direktur Eksekutif Yayasan Plan 

International Indonesia Dini Widiastuti dalam seminar virtual, Selasa (26/4). Apalagi, perempuan harus 

bekerja untuk membantu finansial keluarga yang jatuh akibat guncangan pandemi. Selain itu, ada juga 

perempuan atau ibu yang memang menjadi kepala keluarga dan tulang punggung keluarga. Di lain sisi, 

akibat kebijakan sekolah dari rumah, perempuan pun dituntut terkait pengasuhan dan pendampingan. 

Sehingga, menambah beban bagi perempuan, sekaligus memperlihatkan ketidaksetaraan gender di 

dalam keluarga. "Temuan studi responden ini terus menantang norma gender. Lebih sadar akan peran 

yang setara dalam pengasuhan anak, pandangan lebih progresif, pemisahan pekerjaan sebagian besar 

pekerjaan terkait identitas gender," imbuhnya. Dosen Filsafat FIB Universitas Indonesia Ikhaputri 

Widiantini menyebut perempuan cenderung lebih rentan di-PHK ketimbang laki-laki saat pandemi. 

Khususnya, pada bidang pekerjaan yang dianggap tidak strategis. Berdasarkan data Kementerian 

Ketenagakerjaan pada 2021, sebanyak 623. 407 perempuan terpaksa dirumahkan atau diputus hubungan 

kerja selama pandemi covid-19. Namun, pihaknya menemukan para perempuan tetap berusaha untuk 

menjaga kestabilan perekonomian. Salah satunya dengan masuk ke sektor informal, terutama industri 

rumahan. "Banyaknya keterlibatan perempuan pada sektor informal justru menunjukkan peran yang 

signifikan dalam perekonomian di masa pandemi," jelas Ikhaputri. "Namun, masih banyak kebijakan yang 

tidak berpihakpada perempuan yang memegang pimpinan atau kepala sektor informal tersebut. Apakah 

jaminan investasi, pinjaman yang mempersulit perempuan," sambungnya. Oleh karena itu, sebagai 

solusi, penting untuk mendengarkan pengalaman perempuan. Kemudian, melakukan tramsformasi 

pengetahuan atas pengalaman perempuan yang perlu dipahami dan dibagi. 
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Title Digelar Selama 3 Hari, MUFFEST+ 2022 Resmi Ditutup oleh 

Mendag 

Author Walidah CMM 

Media Chanel Muslim Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://chanelmuslim.com/fashion/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. Baca Juga : BI 

Jember x Wignyo Pamerkan Koleksi Wastra Batik Lumajang di MUFFEST 2022 Mendag Muhammad Lutfi 
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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 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. Baca Juga : 200 

Brand Fesyen Muslim Ramaikan Hari Ke 2 MUFFEST  2022 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. 
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Title Soal THR Pekerja di Riau, Kadis Imron: Bayar THR 7 Hari Sebelum 

Lebaran 

Author _noname 

Media Riau Online Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.riauonline.co.id/riau/read/2022/04/26/soal-thr-pekerja-di-riau-kadis-imron-

bayar-thr-7-hari-sebelum-lebaran 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau Imron Rosyadi 

mengatakan, ketentuan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sudah diatur dalam PP 

Nomor 36 tentang Pengupahan. Untuk itu, Imron meminta kepada perusahaan yang 

beroperasi di Riau agar membayarkan THR pekerja H-7 Lebaran, sehingga uang tersebut bisa 

dimanfaatkan untuk kebutuhan pekerja jelang 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," katanya. 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau Imron Rosyadi mengatakan, ketentuan 

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sudah diatur dalam PP Nomor 36 tentang Pengupahan.Untuk 

itu, Imron meminta kepada perusahaan yang beroperasi di Riau agar membayarkan THR pekerja H-7 

Lebaran, sehingga uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pekerja jelang 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," katanya.Lebih lanjut, Imron juga 

mengatakan, dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), ditahun 2022 ini, untuk 

pembayaran THR tidak ada lagi relaksasi seperti dua tahun sebelumnya.Hal ini dikarenakan, dulu dengan 

adanya Covid-19, maka setiap perusahaan diberi relaksasi. Untuk ditahun 2022 ini, tidak ada lagi 

relaksasi."Artinya pembayaran THR boleh dicicil, dengan catatan sesuai dengan kesepakatan antara 

pekerja. Tapi untuk tahun ini tidak boleh. THR harus dibayar sekaligus," pungkasnya. 
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Title Disperinaker Kotamobagu Buka Posko Pelayanan Konsultasi dan 

Penegakan Hukum atas THR Keagamaan 

Author _noname 

Media Sulawesi On Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://sulawesion.com/sulut/kotamobagu/disperinaker-kotamobagu-buka-posko-

pelayanan-konsultasi-dan-penegakan-hukum-atas-thr-keagamaan 

Summary Jelang hari raya Idul Fitri 1443 Hijiriah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) 

Kotamobagu, membuka Posko Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum atas Tunjangan 

Hari Raya (THR) Keagamaan. Kepala Disperinaker Kotamobagu, Johan Sofian Boulu 

mengatakan, Posko Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum ini bertugas untuk 

memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR dan penegakan hukumnya. Posko ini 

telah dibuka sejak 12 April 2022 lalu, di kantor Disperinaker Kotamobagu, di jalan Kolonel 

Sugiono, Kelurahan Kotobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur. "Layanan ini dapat 

dimanfaatkan oleh pengusaha maupun pekerja atau buruh terkait dengan pembayaran THR 

sejak Rabu, 12 April 2022 sampai dengan 12 Mei 2022 mendatang," kata Sofian, Senin 

(25/4/2022). 

 

 

 

Jelang hari raya Idul Fitri 1443 Hijiriah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kotamobagu, 

membuka Posko Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum atas Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan.Posko ini telah dibuka sejak 12 April 2022 lalu, di kantor Disperinaker Kotamobagu, di jalan 

Kolonel Sugiono, Kelurahan Kotobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur.Kepala Disperinaker 

Kotamobagu, Johan Sofian Boulu mengatakan, Posko Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum ini 

bertugas untuk memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR dan penegakan hukumnya."Layanan 

ini dapat dimanfaatkan oleh pengusaha maupun pekerja atau buruh terkait dengan pembayaran THR 

sejak Rabu, 12 April 2022 sampai dengan 12 Mei 2022 mendatang," kata Sofian, Senin 

(25/4/2022).Pelayanan pembayaran THR dapat juga dilakukan secara daring melalui 

poskothr.kemnaker.go.id.Selain itu, kata Sofyan, posko ini didirikan dalam rangka pengawasan 

kepatuhan pelaksanaan THR tahun 2022.Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja (Naker), 

Chandra Saiman ketika dikonfirmasi terkait pembayaran THR menjelaskan Dasar hukum pembayaran THR 

mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 
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tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan."Disebutkan dalam 2 aturan tersebut, THR 

wajib dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan," jelas Chandra.Ia 

menegaskan, apabila perusahaan terbukti tidak mematuhi, maka akan terkena sanksi berupa teguran 

tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh produksi, serta pembekuan 

usaha. "Sanksi-sanksi tersebut pengenaannya dilakukan secara bertahap," tegasnya.Ali Mokoginta I 

Supardi 
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Title Cara Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, Login 

bsu.kemnaker.go.id untuk Info dan Pengumuman BLT Subsidi Gaji 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094351688/cara-cek-bsu-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-login-bsukemnakergoid-untuk-info-dan-pengumuman-blt-subsidi-

gaji 

Summary Berikut ini cara cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, login bsu.kemnaker.go.id untuk info dan 

pengumuman BLT subsidi gaji Rp1 juta bagi pekerja. Cara cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 akan dijelaskan dalam artikel ini bagi pekerja yang ingin mendapatkan BLT subsidi gaji 

Rp1 juta. Pekerja bisa cek penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 secara online 

menggunakan HP atau komputer. Untuk diketahui, pemerintah telah mengumumkan bahwa 

BSU 2022 akan disalurkan pada bulan April ini. 

 

 

 

Berikut ini cara cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, login bsu.kemnaker.go.id untuk info dan 

pengumuman BLT subsidi gaji Rp1 juta bagi pekerja.Cara cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan 

dijelaskan dalam artikel ini bagi pekerja yang ingin mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta.Untuk 

diketahui, pemerintah telah mengumumkan bahwa BSU 2022 akan disalurkan pada bulan April 

ini.Pekerja bisa cek penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 secara online menggunakan HP atau 

komputer.Namun, sebelum mengecek nama penerima BLT subsidi gaji tersebut, pekerja harus 

memperhatikan enam kriteria yang diterapkan pada penyaluran BSU tahun lalu.Keenam kriteria tersebut 

ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam Permenaker Nomor 16 ahun 

2021.Berikut ini enam kriteria pekerja yang akan mendapatkan Bantuan Subsidi Gaji Rp1 juta.- Warga 

Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan NIK KTP yang dimiliki 
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Title Ketua TP PKK Gianyar Dukung Program Perlindungan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan untuk Posyandu 

Author Dadag - 

Media Balitribune.co.id Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://balitribune.co.id/content/ketua-tp-pkk-gianyar-dukung-program-perlindungan-

jaminan-sosial-ketenagakerjaan-untuk 

Summary balitribune.co.id | Gianyar- Ketua TP. PKK Kabupaten Gianyar, Ny. Ida Ayu Surya Adnyani 

Mahayastra bersama Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar, Bimo Prasetiyo 

menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) secara simbolis 

kepada ahli waris dari almarhum I Wayan Muliawan salah satu Kelian Dinas Desa Pering 

Kabupaten Gianyar yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. 

 

 

 

balitribune.co.id | Gianyar - Ketua TP. PKK Kabupaten Gianyar, Ny. Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra 

bersama Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar, Bimo Prasetiyo menyerahkan santunan 

Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) secara simbolis kepada ahli waris dari almarhum I 

Wayan Muliawan salah satu Kelian Dinas Desa Pering Kabupaten Gianyar yang meninggal dunia beberapa 

waktu lalu. Ahli waris mendapatkan haknya dari program Jaminan Kematian BPJAMSOSTEK sebesar 

Rp42.000.000 berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2019 ditambah almarhum juga mempunyai tabungan 

hari tua sebesar Rp 7.084.730, sehingga total santunan yang diterima sejumlah Rp49.084.730.Selain itu, 

manfaat dari perlindungan BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada anak dari almarhum yang 

mendapatkan beasiswa pendidikan maksimal sampai lulus kuliah sebesar Rp66.000.000. Pembayaran 

beasiswa ini diberikan setelah aturan turunan dari PP Nomor 82 Tahun 2019 yaitu Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, 

JKM dan JHT, efektif berlaku pada 1 April 2021. Permenaker ini mengatur teknis pelaksanaan pemberian 

manfaat JKK, JKM dan JHT, dengan salah satunya adalah pembayaran beasiswa pendidikan bagi anak ahli 

waris peserta.Dikesempatan ini, Ketua TP. PKK Kabupaten Gianyar, Ny. Ida Ayu Surya Adnyani 

Mahayastra juga menyerahkan kartu kepesertaan secara simbolis kepada seluruh kader Posyandu Desa 

Keliki Kabupaten Gianyar dan anggota BPD Desa Buruan, Gianyar yang kini sudah resmi terdaftar sebagai 

peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Ny. Ida Ayu Surya 

Adnyani berharap desa-desa yang lain agar mengikuti jejak tiga desa yang sudah mengikutsertakan kader 
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Posyandu pada BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga kedepannya semua kader Posyandu di Kabupaten 

Gianyar dapat terlindungi ketika melaksanakan tugas-tugasnya. Pasalnya, kader Posyandu mempunyai 

peranan penting dalam pelayanan dasar di masyarakat. Perlindungan BPJAMSOSTEK ini tidak terlepas 

dari Peraturan Bupati Gianyar No.55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Kabupaten Gianyar. Pada pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa setiap 

pemberi kerja yang beroperasi di daerah wajib mendaftarkan dirinya dan/atau pekerjanya termasuk 

pekerja asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan 

yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.Kepala BPJAMSOSTEK Bali Gianyar, Bimo Prasetiyo, 

mengatakan jaminan sosial yang diberikan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam 

memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja dalam menghadapi risiko sosial yang terjadi. Bimo 

Prasetiyo berharap seluruh aparat desa, petugas sampah, kader siaga, Linmas, kader Posyandu, BUMdes 

dan BPD dapat terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. "Karena risikonya tidak kita harapkan, tetapi 

perlindungannya kita butuhkan," ungkapnya.Kata dia, untuk dapat mengikuti program BPJS 

Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja dapat mendaftarkan melalui kanal layanan yang telah bekerjasama, 

seperti kantor pos/agen pos, gerai Indomaret, Alfamart, dan channel perbankan dengan membayar iuran 

mulai Rp 16.800,00 per bulan.Bimo Prasetiyo juga menjelaskan bahwa BPJAMSOSTEK kini memiliki 5 

program perlindungan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun 

(JP), Jaminan Kematian (JKM), serta program terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Tentunya 

kelima program tersebut memiliki manfaat yang beragam diantaranya perawatan tanpa batas biaya 

sesuai kebutuhan medis bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja, santunan sementara tidak 

mampu bekerja (STMB) sebesar 100% gaji selama 12 bulan pertama, dan 50% untuk bulan selanjutnya 

hingga sembuh jika peserta dalam masa pemulihan dan tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, 

serta santuan 48 kali upah terakhir yang dilaporkan untuk peserta BPJAMSOSTEK yang meninggal karena 

kecelakaan kerja," bebernya. Selain itu masih ada juga manfaat berupa santunan kematian sebesar Rp42 

juta bagi peserta yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja, dan beasiswa untuk 2 orang anak mulai 

dari jenjang pendidikan dasar (TK) hingga perguruan tinggi maksimal Rp174 juta. "Sedangkan untuk JKP, 

ada 3 manfaat yang diberikan yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja," tutup 

Bimo. 
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Title Lowongan Kerja Bekasi Fajar Industrial Estate bagi Lulusan D3 Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.com/edu/read/2022/04/26/123952771/lowongan-kerja-bekasi-fajar-

industrial-estate-bagi-lulusan-d3 

Summary PT Bekasi Fajar Industrial Estate membuka lowongan kerja yang terbuka bagi lulusan D3. PT 

Bekasi Fajar Industrial Estate membuka lowongan kerja yang terbuka bagi lulusan D3. 2. 

Pendidikan minimal D3. Penempatan di MM2100 Bekasi. 

 

PT Bekasi Fajar Industrial Estate membuka lowongan kerja yang terbuka bagi lulusan D3. Apakah kamu 

sedang mencari info lowongan kerja?Jika iya, maka bisa mencoba lowongan dari perusahaan ini. Yakni 

untuk posisi General Affairs Staff.Melansir akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, 

Selasa (26/4/2022), ini informasi lowongan kerjanya.General Affairs StaffDeskripsi Pekerjaan:1. 

Membuat jadwal perbaikan dan perawatan kendaraan2. Mengurus pelaksanaan perawatan dan 

perbaikan kendaraan3. Pengurus pembayaran pajak dan asuransi kendaraan4. Mengurus daftar parkir 

kendaraan5. Memahami mesin dan perbaikan kendaraan6. Membuat laporan bulanan terkait semua 

kendaraanPT Bekasi Fajar Industrial Estate membuka lowongan kerja yang terbuka bagi lulusan D3. 

Apakah kamu sedang mencari info lowongan kerja?Jika iya, maka bisa mencoba lowongan dari 

perusahaan ini. Yakni untuk posisi General Affairs Staff.Melansir akun Instagram Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Selasa (26/4/2022), ini informasi lowongan kerjanya.General Affairs 

StaffDeskripsi Pekerjaan:1. Membuat jadwal perbaikan dan perawatan kendaraan2. Mengurus 

pelaksanaan perawatan dan perbaikan kendaraan3. Pengurus pembayaran pajak dan asuransi 

kendaraan4. Mengurus daftar parkir kendaraan5. Memahami mesin dan perbaikan kendaraan6. 

Membuat laporan bulanan terkait semua kendaraan7. Mengurus hal-hal lainnya terkait pekerjaan umum 

lainnyaPersyaratan Khusus:1. Laki-laki, usia maksimal 30 tahun2. Pendidikan minimal D33. Memiliki SIM 

A4. Penempatan di MM2100 Bekasi5. Paham soal perbaikan kendaraan (mobil/motor)6. Bersedia secara 

berkala ke lokasi kantor di Jakarta7. Memiliki inisiatif, aktif, jujur dan bertanggungjawab dalam 

pekerjaanJika kamu tertarik dengan lowongan kerja ini dan info lebih lanjut bisa kunjungi laman 

karirhub.kemnaker.go.idDapatkan 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 173 Perusahaan di Jawa Barat Belum Bayar 

THR Pekerja 

Author Լուրեր Հայաստանից - 

News.Am 

Media Merdeka Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/173-perusahaan-di-jawa-barat-belum-bayar-thr-

pekerja.html 

Summary Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat mencatat 

sebanyak 173 perusahaan di provinsi itu belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul 

Fitri 1443 Hijriah/Lebaran 2022. "Atas kondisi tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat segera menindaklanjuti pelaporan tersebut," kata Kepala 

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Barat, Joao De Araujo Dacosta, dikutip dari Antara Kota Bandung, Selasa (26/4). Pada 

tahun 2021, kata dia, terdapat 148 perusahaan yang menunda atau mencicil THR, sementara 

di Jawa Barat terdapat total 73.466 perusahaan. Joao mengatakan temuan tersebut 

diketahui dari 305 pelaporan melalui website resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI 

berdasarkan update 25 April 2022. 

 

 

 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 173 

perusahaan di provinsi itu belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1443 Hijriah/Lebaran 

2022. "Atas kondisi tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat segera 

menindaklanjuti pelaporan tersebut," kata Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Joao De Araujo Dacosta, dikutip dari Antara Kota 

Bandung, Selasa (26/4).Joao mengatakan temuan tersebut diketahui dari 305 pelaporan melalui website 

resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI berdasarkan update 25 April 2022. Dia mengatakan sesuai arahan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang menyatakan pembayaran THR tahun ini wajib 

dilakukan tepat waktu dan dalam jumlah yang utuh atau tidak dicicil.Hal ini, kata dia, berbeda dengan 

dua tahun ke belakang saat ada keringanan pembayaran THR secara dicicil karena kondisi pandemi. "Jadi 

pemantauan dini pembayaran THR yang kami lakukan, sebanyak 1.363 perusahaan menyatakan bersedia 

bayar THR. Tapi kami masih mendapat pengaduan melalui website Kementerian, ada 173 masuk ke 

website pengaduan THR," kata dia.Saat ini pihaknya sedang melakukan pengecekan kembali data 
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tersebut dan melakukan langkah koordinasi dengan dinas terkait di kabupaten dan kota. Nantinya akan 

dipilah perusahaan mana yang menyatakan membayar sesuai aturan, perusahaan mana yang 

menyatakan akan menunda pembayarannya."Yang pertama ialah kami melakukan pembinaan dan 

secara bipartit, sebelum langkah pemeriksaan. Apabila ternyata perusahaan tetap tidak bayar dan tidak 

patuh akan ada pengawas melakukan pemeriksaan. Karena pembayaran THR itu normatif dan ada sanksi 

kalau tidak dilakukan," kata dia. Pada tahun 2021, kata dia, terdapat 148 perusahaan yang menunda atau 

mencicil THR, sementara di Jawa Barat terdapat total 73.466 perusahaan. 
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Title Pemkab Sinjai Buka Posko Pengaduan THR, Ini Tempatnya Author Https 

Media Rakyatsulsel.fajar.co.id Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/04/26/pemkab-sinjai-buka-posko-pengaduan-thr-ini-

tempatnya 

Summary SINJAI, RAKYATSULSEL.CO- Pemerintah Kabupaten Sinjai membuka posku pengaduan 

Tunjangan Hari Raya (THR). Adapun lokasi pengaduan bisa mendatangi Kantor Dinas 

Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sinjai 

Utara. Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Sinjai, Sabir Syur mengatakan bahwa 

posko pengaduan ini merupakan timdaklanjut surat edaran Menteri Ketenagakerjaan 

tentang pembayaran THR oleh perusahaan. Mantan Kabag Humas Setdakab Sinjai ini 

menambahkan, posko pengaduan THR ini sudah dibuka sejak 18 hingga 30 April 2022. 

 

SINJAI, RAKYATSULSEL.CO- Pemerintah Kabupaten Sinjai membuka posku pengaduan Tunjangan Hari 

Raya (THR). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya permasalahan terkait THR bagi pekerja 

atau buruh. Adapun lokasi pengaduan bisa mendatangi Kantor Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Sinjai, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sinjai Utara. Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan 

Tenaga Kerja Sinjai, Sabir Syur mengatakan bahwa posko pengaduan ini merupakan timdaklanjut surat 

edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pembayaran THR oleh perusahaan. "Isi edaran itu, perusahaan 

wajib membayar THR secara penuh paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran,"jelasnya. Mantan Kabag 

Humas Setdakab Sinjai ini menambahkan, posko pengaduan THR ini sudah dibuka sejak 18 hingga 30 April 

2022. Keberadaan posko THR 2022 ini lanjut dia, menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah 

memfasilitasi agar pekerja dapat menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kendati 

Posko aduan telah dibuka, namun hingga kini belum ada aduan yang masuk. Jika nantinya ada aduan, 

maka kami akan melakukan pemanggilan dan mediasi bagi perusahaan dan pekerja yang 

bersangkutan,"kata Sabir. (*). 
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Title Perusahaan Wajib Berikan THR Keagamaan pada Karyawan Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/628254/perusahaan-wajib-berikan-thr-

keagamaan-pada-karyawan 

Summary Bupati Temanggung HM Al Khadziq memberikan apresiasi pada perusahaan yang telah 

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

"Kami berikan apresiasi pada perusahaan yang memberikan hak pekerja berupa THR Hari 

Keagamaan. Perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada 

pekerjanya. Bupati mengatakan, perusahaan harus mematuhi aturan, yakni pemberian THR 

pada karyawan. 

 

Bupati Temanggung HM Al Khadziq memberikan apresiasi pada perusahaan yang telah memberikan 

Tunjangan Hari Raya (THR) Hari Keagamaan pada karyawan sesuai aturan."Kami berikan apresiasi pada 

perusahaan yang memberikan hak pekerja berupa THR Hari Keagamaan. THR merupakan kewajiban dari 

perusahaan," kata Bupati yang ditemui usai penyampaian Raperda di DPRD, Senin (25/5/2022).Bupati 

mengatakan, perusahaan harus mematuhi aturan, yakni pemberian THR pada karyawan. Aturan itu 

diantaranya 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."Pada aturan itu, THR harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari 

raya keagamaan, berarti tanggal 25 April 2022," tegasnya.Bupati menyampaikan, petugas dari Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) terus memantau pencairan THR. Pemkab juga membuka 

posko aduan THR di Dinperinaker.Kepala Dinperinaker Kabupaten Temanggung, Agus Sarwono 

mengatakan, ada 678 badan usaha swasta atau perusahaan di Temanggung.Badan usaha itu, mulai dari 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jumlah pekerja mencapai 22.906 orang. Sedangkan 

untuk skala sedang sampai dengan besar terdapat 94 perusahaan dengan jumlah karyawan 18.045 

orang."Tercatat ada 40.951 pekerja yang harus mendapat THR," jelasnya.Hasil pantauan, belum ada 

laporan perusahaan yang menunda, mencicil atau tidak memberikan THR. Meski begitu, pihaknya tetap 

terus mengumpulkan informasi dan melakukan pengecekan langsung di perusahaan.Ditambahkan 

olehnya, karyawan harus mendapatkan hak berupa THR. Maka itu, pada karyawan yang dirugikan terkait 

THR untuk melaporkan pada Dinperinaker atau datang langsung ke posko aduan.Agus mengatakan, 

perusahaan yang tidak memberikan THR pada pekerjanya akan mendapat sanksi, mulai dari teguran 

hingga pembekuan operasional. Sanksi ini 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 Sejumlah Perusahaan di Kudus Ketahuan Belum Bayar THR Author _noname 

Media Murianewscom Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.murianews.com/2022/04/26/287066/sejumlah-perusahaan-di-kudus-

ketahuan-belum-bayar-thr 

Summary MURIANEWS, Kudus- Sejumlah perusahaan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, belum 

membayar tunjangan hari raya (THR) bagi karyawannya, hingga Selasa (26/4/2022). Dinas 

Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker perinkop UKM) 

Kabupaten Kudus menyebutkan, jika perusahaan yang belum membayar THR rata-rata 

perusahaan kecil. "Dari sekitar 190-an perusahaan yang telah kami surati, memang ada 

sejumlah perusahaan kecil yang belum melakukan pembayaran THR hingga hari ini," kata 

Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja Disnaker perinkop UKM Kudus 

Agus Juanto, Selasa (26/4/2022). Baca: Perusahaan Rokok di Kudus Mulai Cairkan THR, 

Nilainya Bikin Melongo. 

 

 

 

MURIANEWS, Kudus - Sejumlah perusahaan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, belum membayar 

tunjangan hari raya (THR) bagi karyawannya, hingga Selasa (26/4/2022). Padahal sebelumnya 

perusaahan sudah diingatkan untuk membayar THR masimal sepekan sebelum Idulfitri.Dinas Tenaga 

Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker perinkop UKM) Kabupaten Kudus 

menyebutkan, jika perusahaan yang belum membayar THR rata-rata perusahaan kecil."Dari sekitar 190-

an perusahaan yang telah kami surati, memang ada sejumlah perusahaan kecil yang belum melakukan 

pembayaran THR hingga hari ini," kata Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja Disnaker 

perinkop UKM Kudus Agus Juanto, Selasa (26/4/2022).Walau begitu, Agus memastikan perusahaan yang 

belum membayarkan THR telah berkomitmen untuk membayarkannya di lain hari."Ada yang hari ini 

dicairkan, ada yang besok baru dicairkan. Ternyata dari tahun ke tahun juga seperti itu, alasannya karena 

kalau THR nya dicairkan awal nanti pekerjanya pada tidak berangkat," ujarnya.Baca: Perusahaan Rokok 

di Kudus Mulai Cairkan THR, Nilainya Bikin MelongoDinas sendiri, lanjut Agus, hingga kini masih 

melakukan pemantauan terkait pencairan dan pembayaran THR bagi para pekerja di Kabupaten Kudus. 

Hasilnya, belum ditemukan adanya perusahaan yang tidak sanggup membayar THR karyawannya.Selain 

itu, pihak dinas juga belum menerima surat permintaan keringanan pembayaran THR dengan sistem cicil. 
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Bahkan, perusahaan yang mencicil THR karyawannya tahun kemarin, untuk tahun ini bisa membayarkan 

secara langsung."Untuk perusahaan-perusahaan besar malah sebelum H-7 sudah pada mencairkan 

THRnya, sementara yang kecil-kecil memang masih berproses," pungkasnya.Baca: Ganjar Ungkap Ada 78 

Perusahaan di Jawa Tengah Belum Bayar THR, Ada yang dari KudusBupati Kudus HM Hartopo sendiri 

menghendaki tidak ada perusahaan di Kudus yang membayarkan THR karyawannya dengan cara dicicil. 

Mereka diminta untuk membayarkannya langsung dan penuh.Nominal THR sudah diatur dalam 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Di mana nominal yang didapatkan adalah sesuai masa kerjanya, lebih 

dari satu tahun atau kurang dari satu tahun.Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 12 bulan atau 

satu tahun lebih, maka yang bersangkutan berhak menerima satu kali upahnya.Sementara untuk pekerja 

dengan masa kerja di bawah satu tahun atau 12 bulan, maka akan mendapatkan THR sesuai masa 

kerjanya secara proporsional.Adapun, penghitungan secara proporsional adalah dengan cara masa kerja 

dikali gaji bulanan kemudian dibagi 12 bulan.Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha 
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Title Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 27 Telah Ditutup, Berikut 

Cara Cek Hasil Seleksinya 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/26/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-27-

telah-ditutup-berikut-cara-cek-hasil-seleksinya 

Summary Dear sobat Prakerja, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 27 telah ditutup, simak cara cek 

hasil seleksinya. 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:. 

 

 

 

Dear sobat Prakerja, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 27 telah ditutup, simak cara cek hasil 

seleksinya.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 
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seleksi masing-masing gelombang.Jika pendaftar mendapatkan pemberitahuan lolos, maka dapat 

mengikuti langkah selanjutnya sesuai petunjuk yang ada. Namun, jika tidak lolos, jangan berkecil 

hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran gelombang selanjutnya."Kamu tidak perlu memasukkan semua 

data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan berkecil hati, kamu masih bisa memilih Gelombang 

berikutnya," tulis situs tersebut.Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu Prakerja antara lain WNI 

berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal, sedang mencari kerja, 

pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi 

kerja.Seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha 

mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19, 

bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala desa dan 

perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, calon 

peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK) 

yang menjadi penerima Kartu Prakerja.Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan 

insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.Untuk skema penyaluran dana program 

Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dana 

insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 bulan.Lalu, 

dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150. 000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap 

survei.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang 

sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang).Penerima Kartu Prakerja 

dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui 

platform digital.Beberapa di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia, 

Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar. 
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Title Ketua TP PKK Gianyar Dukung Program Perlindungan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Bisnisbali.com Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://bisnisbali.com/ketua-tp-pkk-gianyar-dukung-program-perlindungan-jaminan-sosial-

ketenagakerjaan 

Summary Ketua TP. PKK Kabupaten Gianyar, Ny. Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra menyerahkan 

kartu kepesertaan secara simbolis kepada seluruh kader posyandu desa Keliki Kab. Gianyar 

dan Anggota BPD Desa Buruan Kab. Gianyar yang kini sudah resmi terdaftar sebagai peserta 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Ia berharap desa-desa 

di Gianyar agar mengikuti jejak tiga desa yang sudah mengikutsertakan kader posyandu pada 

BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ke depannya semua kader posyandu di Kabupaten Gianyar 

dapat terlindungi ketika melaksanakan tugas-tugasnya. Perlindungan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) ini tidak terlepas dari Peraturan Bupati 

Gianyar No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

dan Kesehatan di Kabupaten Gianyar. 

 

Ketua TP. PKK Kabupaten Gianyar, Ny. Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra menyerahkan kartu 

kepesertaan secara simbolis kepada seluruh kader posyandu desa Keliki Kab. Gianyar dan Anggota BPD 

Desa Buruan Kab. Gianyar yang kini sudah resmi terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Ia berharap desa-desa di Gianyar agar mengikuti jejak tiga desa 

yang sudah mengikutsertakan kader posyandu pada BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ke depannya semua 

kader posyandu di Kabupaten Gianyar dapat terlindungi ketika melaksanakan tugas-tugasnya. Karena 

Kader Posyandu mempunyai peranan penting dalam pelayanan dasar di masyarakat.Perlindungan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) ini tidak terlepas dari Peraturan Bupati 

Gianyar No.55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan 

di Kabupaten Gianyar. Pada pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa setiap pemberi kerja yang beroperasi di 

daerah wajib mendaftarkan dirinya dan/atau pekerjanya termasuk pekerja asing yang bekerja paling 

singkat 6 bulan, dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan.Pada kesempatan tersebut Ketua TP. PKK Kabupaten Gianyar, Ny. Ida Ayu Surya 

Adnyani Mahayastra bersama Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar, Bimo Prasetiyo 

menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) secara simbolis kepada ahli 

waris dari almarhum I Wayan Muliawan salah satu Klian Dinas Desa Pering, yang meninggal dunia 

beberapa waktu lalu.Ahli waris mendapatkan hak nya dari program Jaminan Kematian BPJamsostek 

sebesar Rp 42.000.000 berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2019 ditambah almarhum juga mempunyai 

tabungan hari tua sebesar Rp 7.084.730 sehingga total santunan yang diterima sejumlah 

Rp49.084.730.Selain itu, manfaat dari perlindungan BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada anak dari 

almarhum yang mendapatkan beasiswa pendidikan maksimal sampai lulus kuliah sebesar Rp 66.000.000. 

Pembayaran beasiswa ini diberikan setelah aturan turunan dari PP Nomor 82 Tahun 2019 yaitu Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Program JKK, JKM dan JHT, efektif berlaku pada 1 April 2021. Permenaker ini mengatur teknis 

pelaksanaan pemberian manfaat JKK, JKM dan JHT, dengan salah satunya adalah pembayaran beasiswa 
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pendidikan bagi anak ahli waris peserta.Kepala BPJamsostek Bali Gianyar, Bimo Prasetiyo, mengatakan 

jaminan sosial yang diberikan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan 

perlindungan bagi seluruh pekerja dalam menghadapi risiko sosial yang terjadi. Bimo Prasetiyo berharap 

seluruh aparat desa, petugas sampah, kader siaga, linmas, kader posyandu, bumdes dan BPD dapat 

terdaftar sebagai peserta BPJamsostek."Karena risikonya tidak kita harapkan, tetapi perlindungannya 

kita butuhkan," ungkap Bimo.Untuk dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja 

dapat mendaftarkan melalui kanal layanan yang telah bekerjasama, seperti kantor pos / agen pos, gerai 

indomaret, alfamaret, dan channel perbankan dengan membayar iuran mulai Rp 16.800,00 per 

bulan.Bimo Prasetiyo juga menjelaskan bahwa BPJamsostek kini memiliki 5 program perlindungan yaitu 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), 

serta program terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)."Tentunya kelima program tersebut memiliki 

manfaat yang beragam diantaranya perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis bagi peserta 

yang mengalami kecelakaan kerja, santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) sebesar 100% gaji 

selama 12 bulan pertama, dan 50% untuk bulan selanjutnya hingga sembuh jika peserta dalam masa 

pemulihan dan tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, serta santuan 48 kali upah terakhir yang 

dilaporkan untuk peserta BPJamsostek yang meninggal karena kecelakaan kerja," katanya.Selain itu 

masih ada juga manfaat berupa santunan kematian sebesar 42 juta bagi peserta yang meninggal bukan 

karena kecelakaan kerja, dan beasiswa untuk 2 orang anak mulai dari jenjang pendidikan dasar (TK) 

hingga perguruan tinggi maksimal 174 juta. Sedangkan untuk JKP, ada 3 manfaat yang diberikan yaitu 

uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.* 
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Title Ada Masalah Terkait THR, Diskopnaker Sinjai Buka Layanan 

Pengaduan 

Author _noname 

Media Sorotmakassar.com Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.sorotmakassar.com/sorot-news/sorot-sulsel/26515-ada-masalah-terkait-thr-

diskopnaker-sinjai-buka-layanan-pengaduan 

Summary Di Kabupaten Sinjai sendiri, ada sekitar 1.500 perusahaan yang terdaftar di Diskopnaker dan 

memiliki tenaga kerja. Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai telah 

menyiapkan posko pengaduan tunjangan hari raya guna memfasilitasi tenaga kerja dalam 

mengadukan permasalahan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR).  

 

Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai telah menyiapkan posko pengaduan tunjangan 

hari raya guna memfasilitasi tenaga kerja dalam mengadukan permasalahan pencairan Tunjangan Hari 

Raya (THR)."Terkait dengan posko pengaduan THR hari raya tahun 2022 ini sesuai surat edaran yang 

diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh, THR wajib dibayarkan 

penuh oleh perusahaan," ujar Kepala Bidang Ketenagakerjaan Lukman, Selasa (26/04/2022).Ia 

mengatakan, pembukaan posko pengaduan THR itu untuk memfasilitasi pekerja yang mengalami kendala 

dalam pencairan THR pada hari raya serta untuk melayani informasi, konsultasi, maupun pengaduan 

terkait teknis pembayaran THR perusahaan kepada pekerja."Setiap tahun kami membuka posko 

pengaduan pekerja jika ada yang memasukkan pengaduan agar nantinya dilakukan tindaklanjut," 

ungkapnya.Dia mengatakan, dengan adanya aturan yang telah ditetapkan, pemberi kerja dan perusahaan 

diimbau untuk membayarkan THR bagi pekerja paling lambat H-7 Idul Fitri."Perusahaan dan pemberi 

kerja harus membayarkan THR kepada pekerja secara penuh, tidak dicicil dan paling lambat H-7 Idul Fitri," 

ucapnya.Bagi pekerja yang mengalami permasalahan dalam pencairan THR, pihaknya akan siap 

melakukan mediasi kepada pemberi kerja ataupun perusahaan. Kendati demikian, hingga saat ini 

pihaknya belum menerima aduan."Kami siap memfasilitasi pengaduan serta melakukan mediasi. Untuk 

posko THR akan terus beroperasi hingga 30 April 2022," tukasnya.Di Kabupaten Sinjai sendiri, ada sekitar 

1.500 perusahaan yang terdaftar di Diskopnaker dan memiliki tenaga kerja. 
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Title 758 Ribu Karyawan Gagal Dapat BSU karena 3 Alasan Ini, Jangan 

Sampai Kamu Jadi Salah Satunya! 

Author _noname 

Media Zona Banten Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-234351624/758-ribu-karyawan-gagal-

dapat-bsu-karena-3-alasan-ini-jangan-sampai-kamu-jadi-salah-satunya 

Summary Menurut data BSU yang dilaporkan tahun lalu, ada 758 ribu karyawan yang gagal mencairkan 

dana BSU karena tidak lolos proses verifikasi. Menurut Ombudsman RI, ada 3 hal yang 

menjadi faktor penyebab 758 ribu karyawan gagal lolos proses verifikasi. Pada tahun 2022 

ini, pemerintah berencana untuk menambahkan sejumlah bantuan. Salah satunya adalah 

BSU atau BLT Subsidi Gaji Karyawan. 

 

 

 

Pada tahun 2022 ini, pemerintah berencana untuk menambahkan sejumlah bantuan . salah satunya 

adalah BSU atau BLT Subsidi Gaji Karyawan.Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker masih 

bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga lainnya dalam upaya penyaluran dana BSU 

ini.BSU adalah bantuan subsidi gaji yang akan diberikan pemerintah pada para karyawan yang memiliki 

upah di bawah Rp3.500.000.Sama seperti tahun sebelumnya, karyawan penerima BSU berhak 

mendapatkan bantuan subsidi gaji sebesar Rp1.000.000.Pada tahun ini Kemnaker berencana untuk 

menyalurkan BSU kepada 8,8 juta karyawan di seluruh Indonesia.Untuk melakukan proses penyaluran 

dana BSU ini, Kemnaker membutuhkan data keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat untuk 

melakukan verifikasi layak atau tidaknya pekerja tersebut menerima BSU.Menurut data BSU yang 

dilaporkan tahun lalu, ada 758 ribu karyawan yang gagal mencairkan dana BSU karena tidak lolos proses 

verifikasi.Lalu apa yang menjadi penyebab banyaknya karyawan yang tidak lolos proses verifikasi 

tersebut?Menurut Ombudsman RI, ada 3 hal yang menjadi faktor penyebab 758 ribu karyawan gagal 

lolos proses verifikasi. Tiga hal tersebut adalah invalid data, double data, dan data tidak 

eligible."Pandangan Ombudsman mengenai Kemnaker agar melakukan verifikasi data calon penerima 

BSU agar tidak ada lagi data yang invalid, double dan atau tidak eligible," kata Asisten Ombudsman RI, 

Ichwan Aulia.Karena Kemenaker bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyaluran BSU, 

maka penerima BSU wajib terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.Tak hanya diberikan pada 

masyarakat yang berstatus karyawan, Ombudsman RI mengharapkan BSU juga diberikan pada mereka 



 

160 

 

yang menjadi korban PHK atau dipulangkan, pekerja non-formal atau Bukan Penerima Upah.Saat ini, 

Kemenaker telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan 

menerima BSU. Syarat tersebut antara lain:Warga Negara Indonesia (WNI) Berstatus sebagai 

karyawan/pekerja/buruh penerima upah Memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta sebulan Terdaftar sebagai 

anggota BPJS KetenagakerjaanNamun, Kemenaker akan terus melakukan perbaikan mengenai 

persyaratan, mekanisme, dan teknis penyaluran BSU. Sehingga bisa saja, persyaratan di atas berubah 

sewaktu-waktu.Sementara itu, untuk status pencairan BSU bisa dilihat melalui link bsu.kemnaker.go.id, 

dengan cara berikut ini:Login ke link bsu.kemnaker.go.id menggunakan username dan password yang 

dimiliki Jika belum memiliki akun, daftar dulu di menu registrasi Setelah berhasil login, lengkapi profil 

yang ada Setelah lengkap kemudian cek pemberitahuan Lalu akan muncul informasi apakah karyawan 

terdaftar sebagai penerima BSU atau tidakSetelah itu akan muncul keterangan mengenai status 

pencairan BSU.Demikian informasi mengenai 3 penyebab karyawan gagal dapatkan BSU menurut 

Ombudsman RI. 
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Title BREAKING NEWS: H-6 Lebaran, Disnaker Riau Terima 6 Laporan 

Pengaduan THR 

Author _noname 

Media Tribun News Pekanbaru Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/04/26/breaking-news-h-6-lebaran-disnaker-riau-

terima-6-laporan-pengaduan-thr 

Summary - Hingga H-6 jelang Idul Fitri 2022, Selasa (26/4/2022) sudah ada 6 laporan pengaduan 

Tunjangan Hari Raya (THR). Pengaduan itu masuk di posko pengaduan THR Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau Jalan Pepaya Kota Pekanbaru. Kepala 

Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi, Selasa (26/4/2022) mengungkapkan, 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. 

 

 

 

Hingga H-6 jelang Idul Fitri 2022, Selasa (26/4/2022) sudah ada 6 laporan pengaduan Tunjangan Hari Raya 

(THR).Pengaduan itu masuk di posko pengaduan THR Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Riau Jalan Pepaya Kota Pekanbaru.Di antaranya pengaduan terkait pelanggaran 

norma sebanyak 5 kasus.Rinciannya, 4 perusahaan dan 1 yayasan yang melibatkan 10 orang. Kemudian 

ada 1 kasus perselisihan hak.Kepala Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi, Selasa (26/4/2022) 

mengungkapkan, 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,"ujarnya.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,"katanya.Hal ini sebut Imron, juga termasuk Surat Edaran Menteri 
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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."Kalau tahun lalu pembayaran THR boleh dicicil, dengan catatan sesuai dengan kesepakatan 

antara pekerja. Tapi untuk tahun ini tidak boleh. THR harus dibayar sekaligus," tegasnya.Sementara saat 

disinggung terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerja itu papar Imron, 

sanksinya bisa dikenakan sanksi administratif.Sedangkan sanksi tertinggi pencabutan izin usaha."Tetapi 

biasanya kalau kita ingatkan, perusahaan langsung bayar THR. Jadi masalah pun selesai," kata Imron. 
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Title Ini Ketentuan Pemberian THR Bagi Pekerja Perusahaan di 

Jakarta 

Author _noname 

Media Berita Jakarta Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.beritajakarta.id/read/97832/ini-ketentuan-pemberian-thr-bagi-pekerja-

perusahaan-di-jakarta 

Summary Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor 

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

Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Surat Edaran Kepala Dinas Nakertransgi 

DKI Jakarta Nomor : e-0005/SE/2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 

Tahun 2022. Ia menekankan, THR merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan para 

pengusaha menjelang Hari Raya Keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi 

Pekerja/Buruh di Perusahaan. Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta, Andri Yansyah 

mengatakan, dalam Surat Edaran tersebut, pembayaran THR 2022 tidak dapat dicicil. 

Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, pihaknya telah membentuk Posko THR di kantor 

dinas maupun suku dinas lima wilayah kota Jakarta untuk melayani pekerja dan maupun 

pengusaha yang ingin berkonsultasi maupun melakukan pengaduan terkait pembayaran THR 

2022. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta mewajibkan para pengusaha untuk 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2022 kepada pekerjanya secara penuh selambat-lambatnya 

tujuh hari sebelum Idul Fitri 1443 Hijriah.Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri 

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

Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Surat Edaran Kepala Dinas 

Nakertransgi DKI Jakarta Nomor : e-0005/SE/2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 

Tahun 2022.Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, dalam Surat Edaran 

tersebut, pembayaran THR 2022 tidak dapat dicicil. Pada 2020 dan 2021, pengusaha masih diizinkan 

mencicil pembayaran THR pekerjanya."Mengingat kondisi perekonomian yang makin membaik seiring 
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menurunnya kasus COVID-19, pemberian THR tidak boleh dicicil dan harus dilaksanakan pembayarannya 

H-7 Idul Fitri," ungkapnya, Selasa (26/4).Andri menyampaikan, Surat Edaran Menaker juga mengatur 

pembentukan Posko THR di tiap provinsi untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan 

pembayaran THR keagamaan tahun 2022.Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, pihaknya telah 

membentuk Posko THR di kantor dinas maupun suku dinas lima wilayah kota Jakarta untuk melayani 

pekerja dan maupun pengusaha yang ingin berkonsultasi maupun melakukan pengaduan terkait 

pembayaran THR 2022.Konsultasi maupun pengaduan dapat disampaikan melalui nomor Whatsapp 

konsultasi (081284595934) dan juga Whatsapp pengaduan (081286339649).Layanan tersebut juga dapat 

diakses masyarakat secara online melalui situs https://poskothr.kemnaker.go.id."Dinas Nakertransgi DKI 

Jakarta melaksanakan monitoring berdasarkan informasi dan laporan yang diterima. Kita jug lakukan 

pengawasan bersama Tripartit dan Dewan Pengupahan," ucap Andri.Ia menekankan, THR merupakan 

hak pekerja yang harus dibayarkan para pengusaha menjelang Hari Raya Keagamaan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan.Andri menyampaikan, THR ini wajib diberikan bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang telah bekerja selama satu 

bulan terus menerus atau lebih.Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus 

menerus tetapi kurang dari 12 bulan, besaran THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan 

masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah."Tetapi dapat diberikan berbeda apabila perjanjian kerja 

bersama mengatur nilai THR yang lebih baik daripada ketentuan pemerintah," terangnya.Ia 

menambahkan, pengusaha yang terlambat membayarkan THR dari batas waktu dapat dikenakan denda 

sebesar lima persen dari nilai THR yang harus dibayarkan. Sedangkan apabila ada pengusaha tidak 

membayar THR, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.Andri 

berharap, dengan telah diambilnya langkah-langkah tersebut pelaksanaan pemberian THR tahun 2022 

dapat berjalan dengan lancar dan pekerja dapat menerima hak-haknya sesuai ketentuan yang 

berlaku."Apabila sanksi-sanksi itu tertunaikan tidak menutup kemungkinan kita akan ajukan rekomendasi 

ke Dinas PMPTSP untuk dibekukan perusahaannya," tandas Andri. 
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Title Menaker Bagi Paket Sembako Ramadhan Langsung di Sekitar 

Kampus UINSA 

Author _noname 

Media Sindikat Post Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://sindikatpost.com/2022/04/26/menaker-bagi-paket-sembako-ramadhan-langsung-

di-sekitar-kampus-uinsa 

Summary Menaker, Ida Fauziyah, membagikan paket sembako ramadan kepada pekerja dan 

masyarakat sekitar lingkungan Kampus UIN Sunan Ampel (UINSA), Surabaya, Jawa Timur. 

Penyaluran paket sembako ramadan ini, menurut Menaker, adalah sebagai bentuk 

silaturahmi dari IKA UINSA kepada pekerja dan masyarakat yang ada di lingkungan UIN Sunan 

Ampel. Menaker mengatakan, paket sembako yang disalurkan ini sebagai bentuk kepedulian 

kepada pekerja dan masyarakat yang ada di sekitar UIN Sunan Ampel. "Kami alumni Ikatan 

Keluarga Alumni (IKA) UINSA sekedar ingin memberikan tali kasih kepada para pekerja UIN 

Sunan Ampel dan masyarakat sekitarnya," kata Menteri Tenaga Kerja. 

 

 

 

Menaker, Ida Fauziyah, membagikan paket sembako ramadan kepada pekerja dan masyarakat sekitar 

lingkungan Kampus UIN Sunan Ampel (UINSA), Surabaya, Jawa Timur.Menaker mengatakan, paket 

sembako yang disalurkan ini sebagai bentuk kepedulian kepada pekerja dan masyarakat yang ada di 

sekitar UIN Sunan Ampel."Kami alumni Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UINSA sekedar ingin memberikan 

tali kasih kepada para pekerja UIN Sunan Ampel dan masyarakat sekitarnya," kata Menteri Tenaga 

Kerja.Penyaluran paket sembako ramadan ini, menurut Menaker, adalah sebagai bentuk silaturahmi dari 

IKA UINSA kepada pekerja dan masyarakat yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel."Ini adalah bentuk 

silaturahmi kami untuk bapak-ibu yang bekerja di lingkungan UIN Sunan Ampel, dan semoga membawa 

manfaat besar bagi kita semua," ucap Menteri Tenaga Kerja.Sementara itu, Titin (36), salah seorang 

penerima bantuan, merasa bersyukur atas bantuan sembako ramadan dari Menaker. Ia berharap semoga 

bantuan ini dapat bermanfaat bagi yang diberikan terutama, masyarakat yang ada di sekitar UIN Sunan 

Ampel."Semoga program ini bisa terus berjalan dan dapat terus berlanjut," ujar Titin. 
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Title Hingga H-7 Lebaran, Tiga Perusahaan di Kota Yogya Belum 

Bayarkan THR 

Author _noname 

Media Tribun Jogja Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://jogja.tribunnews.com/2022/04/26/hingga-h-7-lebaran-tiga-perusahaan-di-kota-

yogya-belum-bayarkan-thr 

Summary Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mencatat ada tiga perusahaan yang belum membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) untuk karyawannya. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang mengungkapkan, sampai 25 April 2022, 

ketiga perusahaan tersebut belum menyatakan kesediaannya untuk membayarkan THR. 

Padahal, sesuai aturan, THR seharusnya dibayarkan paling lambat pada H-7 atau Senin 

(25/4/2022) kemarin. Bahkan, satu di antaranya, ternyata mempunyai tunggakan THR 2021. 

 

 

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mencatat ada tiga perusahaan yang belum membayar Tunjangan 

Hari Raya (THR) untuk karyawannya.Padahal, sesuai aturan, THR seharusnya dibayarkan paling lambat 

pada H-7 atau Senin (25/4/2022) kemarin.Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 

Yogyakarta, Maryustion Tonang mengungkapkan, sampai 25 April 2022, ketiga perusahaan tersebut 

belum menyatakan kesediaannya untuk membayarkan THR.Bahkan, satu di antaranya, ternyata 

mempunyai tunggakan THR 2021."Tadinya ada lima, terus yang dua sudah sanggup bayar. Kemudian, 

tinggal tiga itu yang masih kita tunggu, dimana satunya masih punya hutang THR tahun lalu yang belum 

juga dilunasi sampai sekarang," urainya, Selasa (26/4/2022).Maryustion pun menandaskan, toleransi 

sudah diberikan dalam kurun dua tahun terakhir dengan skema pembayaran THR yang boleh dicicil, serta 

disepakati bersama besarannya, antara pekerja dan pemberi kerja.Akan tetapi, untuk 2022, 

ditegaskannya, toleransi itu tidak diberlakukan lagi."Ya, tahun ini geliat ekonomi sudah terlihat lebih 

positif. Tentunya, seuai amanat PP tentang pengupahan, yang juga diperkuat dengan SE Menaker, THR 

harus dibayarkan paling lambat H-7 lebaran, tidak boleh dicicil kan," katanya."Untuk yang belum-belum 

itu, sudah jadi tugas kami, ya, melalukan visitasi ke perusahaan. Istilahnya, ngaruhke lah. Rumusan, atau 

formulasinya sama. Tidak ada kearifan lokal, rujukan regulasinya satu," imbuh Maryustion. 
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Title BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 Cair Tanggal Berapa? Langsung 

Cek dengan Login di Link Ini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352167/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-

cair-tanggal-berapa-langsung-cek-dengan-login-di-link-ini 

Summary Saat ini banyak masyarakat yang bertanya mengenai tanggal berapa BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 bakal cair. Hingga kini, BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 belum juga 

cair lantaran pihak Kementrian Ketenagakerjaan atau Kemnaker belum mengumumkan 

secara resmi tanggal berapa BSU BPJS Ketenagakerjaan cair. BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022, kata Airlangga, diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp500. 000 per bulan selama 

dua bulan dan akan diberikan sekaligus senilai Rp1 juta. Kendati demikian, masyakarat bisa 

cek dengan login di link bsu.bpjsketenakerjaan.go.id atau di situs kemnaker.go.id. Dengan 

login di link bsu.bpjsketenakerjaan.go.id atau di kemnaker.go.id, maka nama pekerja yang 

dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan bisa diketahui. 

 

 

 

Saat ini banyak masyarakat yang bertanya mengenai tanggal berapa BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

bakal cair.Hingga kini, BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 belum juga cair lantaran pihak Kementrian 

Ketenagakerjaan atau Kemnaker belum mengumumkan secara resmi tanggal berapa BSU BPJS 

Ketenagakerjaan cair.Kendati demikian, masyakarat bisa cek dengan login di link 

bsu.bpjsketenakerjaan.go.id atau di situs kemnaker.go.id.Dengan login di link 

bsu.bpjsketenakerjaan.go.id atau di kemnaker.go.id, maka nama pekerja yang dapat BSU BPJS 

Ketenagakerjaan bisa diketahui.Sebagai informasi, BSU atau Bantuan Subsidi Upah merupakan bantuan 

pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker.Program BSU diatur dalam 

UU No.2 Tahun 2020, Peraturan Pemeritah No.43 Tahun 2020, Permenaker No.14 Tahun 2021 dan 

Permenaker No.16 Tahun 2021.Menurut keterangan Menteri Koordinator (Menko) Bidang 

Perekonomian, Airlangga Hartarto, BSU BPJS Ketenagakerjaan tersebut akan diberikan kepada 8,8 juta 

pekerja dengan anggaran 8,8 triliun.BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, kata Airlangga, diberikan kepada 

pekerja/buruh sebesar Rp500. 000 per bulan selama dua bulan dan akan diberikan sekaligus senilai Rp1 

juta. 
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Title Apakah BSU 2022 Sudah Cair? Simak Jadwal Pencairan serta Cara 

cek BLT Subsidi Gaji bagi Pekerja 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352242/apakah-bsu-2022-sudah-cair-

simak-jadwal-pencairan-serta-cara-cek-blt-subsidi-gaji-bagi-pekerja 

Summary Simak jadwal pencairan serta cara cek BLT subsidi gaji bagi pekerja dari pemerintah. Apakah 

BSU 2022 sudah cair? Informasi terkait jadwal pencairan serta pertanyaan 'apakah BSU 2022 

sudah cair?' kini tengah banyak diperbincangkan oleh pekerja. Terlebih, pemerintah telah 

mengumumkan bahwa Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan cair lagi untuk pekerja. 

 

 

 

Apakah BSU 2022 sudah cair? Simak jadwal pencairan serta cara cek BLT subsidi gaji bagi pekerja dari 

pemerintah.Informasi terkait jadwal pencairan serta pertanyaan 'apakah BSU 2022 sudah cair?' kini 

tengah banyak diperbincangkan oleh pekerja.Terlebih, pemerintah telah mengumumkan bahwa Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022 akan cair lagi untuk pekerja.Tahun ini, pemerintah menargetkan BSU 2022 

untuk tersalur kepada 8,8 juta pekerja yang memenuhi kriteria.Hingga saat ini baru ada dua kriteria yang 

sudah diumumkan oleh pemerintah.Dua kriteria yang harus dipenuhi oleh pekerja yang ingin 

mendapatkan BLT subsidi gaji adalah harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan 

memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.Namun, jika melihat pada penyaluran tahun lalu, pekerja 

diharuskan memenuhi enam kriteria yang ditentukan dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.Berikut 

ini enam kriteria yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan BSU yang diterapkan tahun lalu. 
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Title Disnaker Kota Pekanbaru Belum Terima Laporan Terkait 

Keterlambatan Pembayaran THR 

Author _noname 

Media Tribun News Pekanbaru Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/04/26/disnaker-kota-pekanbaru-belum-terima-

laporan-terkait-keterlambatan-pembayaran-thr 

Summary - Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru hingga satu pekan jelang Idul Fitri 1443 H belum 

menerima laporan terkait adanya oknum 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 kepada 

Tribunpekanbaru.com. Menurutnya, dinas sudah membuka posko pengaduan THR di Kantor 

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Jalan Samarinda. THR wajib dibayarkan paling lambat 

H-7 Lebaran 2022. 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 oknum belum bayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawannya.THR wajib 

dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran 2022."Sampai saat ini belum ada, nanti mungkin masih sampai H-

7 untuk pembayaran THR," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Abdul Jamal kepada 

Tribunpekanbaru.com.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 tentu 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 Jakbar terima 40 aduan perusahaan belum bayar THR 

karyawan 

Author Walda Marison 

Media Antara Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/2844973/jakbar-terima-40-aduan-perusahaan-belum-

bayar-thr-karyawan 

Summary Kita terima sekitar 40 laporan (perusahaan) sejak pekan lalu Jakarta (ANTARA)- Pemerintah 

Kota (Pemkot) Jakarta Barat hingga saat ini telah menerima aduan 40 perusahaan belum 

membayar kewajibannya untuk Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawannya. 

 

 

 

Kita terima sekitar 40 laporan (perusahaan) sejak pekan lalu Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota 

(Pemkot) Jakarta Barat hingga saat ini telah menerima aduan 40 perusahaan belum membayar 

kewajibannya untuk Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawannya."Kita terima sekitar 40 laporan 

(perusahaan) sejak pekan lalu," kata Kepala Seksi Pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Energi Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto, saat dihubungi di Jakarta, Selasa.Laporan itu masuk ke pihaknya 

sejak Kementerian Tenaga Kerja membuka posko pengaduan karyawan yang tidak mendapat hak THR di 

https://poskothr.kemnaker.go.id.Menindaklanjuti laporan itu, Tri sudah memberikan surat imbauan 

kepada 40 perusahaan tersebut untuk membayar hak THR karyawan.Nantinya, pihak perusahaan dan 

dan karyawan bisa bermediasi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja terkait penyelesaian masalah THR.Jika 

beberapa perusahaan ada yang tidak bisa membayarkan THR dengan penuh lantaran keuangan 

perusahaan yang tidak memadai, maka pihak Suku Dinas Tenaga Kerja akan mencarikan jalan 

tengah.Namun, tegasnya, jika perusahaan tetap saja tidak mau memberikan hak THR karyawan, pihaknya 

akan melayangkan surat peringatan terhadap perusahaan tersebut."Kita akan buatkan nota 

pemeriksaan, mungkin bisa ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administrasi," kata dia.Hingga saat 

ini, penanganan terhadap 40 laporan perusahaan belum selesaikan THR itu masih berlangsung.Namun, 

Tri belum bersedia merinci nama-nama 40 perusahaan itu, termasuk di bidang apa. 
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Title 42 perusahaan di Kulon Progo sanggup bayar THR satu kali gaji Author Sutarmi 

Media Antara Yogya Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://jogja.antaranews.com/berita/549305/42-perusahaan-di-kulon-progo-sanggup-

bayar-thr-satu-kali-gaji 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 

memastikan 42 perusahaan di wilayah tersebut menyatakan kesanggupan membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 satu kali gaji dan tepat waktu. 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan 

42 perusahaan di wilayah tersebut menyatakan kesanggupan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 

satu kali gaji dan tepat waktu."Sampai saat ini kami belum mendapat laporan lagi dari 42 perusahaan 

yang menyatakan sanggup membayar Tunjangan Hari Raya (THR) dan belum dibayarkan," kata Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo Nur Wahyudi di Kulon Progo, Selasa.Ia mengatakan 

berdasarkan Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan Pemberian THR Keagamaan 2022 

kepada buruh atau tenaga kerja perusahaan sudah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Kulon 

Progo Nomor 560/1225/2022 tentang Pemberian THR 2022 kepada buruh atau tenaga kerja 

perusahaan.Menindaklanjuti surat edaran tersebut, Disnakertrans sudah melakukan sosialisasi dan 

menyampaikan SE tersebut ke perusahaan-perusahaan. Dari data yang masuk, perusahaan yang 

memberikan kesanggupan membayar THR satu kali gaji sebanyak 42 perusahaan.Kemudian, perusahaan 

yang memberikan THR kurang dari satu kali gaji tiga perusahaan, yakni perusahaan WRC sebesar 70 

persen, Telaga Madu yang bergerak di bidang penyaluran gas 75 persen, dan Santo Yusup Boro sanggup 

membayar 70 persen."Kami berharap sudah dibayarkan THR-nya," katanya.Nur Wahyudi mengatakan 

Disnakertrans membuka tiga kanal aduan pembayaran THR, yakni datang langsung ke kantor 

Disnakertrans, menggunakan aplikasi Dinasker DIY, dan aplikasi Kemenaker pusat."Aplikasi aduan 

pembayaran THR milik DIY sudah ada sejak 2021, tapi aplikasi aduan milik Kemenaker baru tahun ini," 

katanya.Dia mengatakan dari aduan yang masuk melalui aplikasi milik Disnaker DIY, ada satu perusahaan 

garmen dari Sentolo tidak membayar THR. Berdasarkan pemantauan di lapangan, perusahaan tersebut 

memberikan THR, namun besarannya tidak sesuai ketentuan."Mereka beralasan pandemi COVID-19 

menyebabkan usaha mengalami kesulitan. Bahkan, perusahaan tersebut harus mengurangi tenaga kerja 

dari 70 orang menjadi 30 orang," katanya.Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Sutedjo meminta 

Disnakertrans Kulon Progo melakukan pemantauan pembayaran gaji dan THR sebelum 1 Mei supaya 

tidak menimbulkan gejolak."Buruh yang telah menerima gaji dan THR bisa merayakan hari raya dengan 

tenang," katanya. 
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Title Cek Nama di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, BSU 2022 Hanya Cair 

ke Pekerja yang Aktif BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352365/cek-nama-di-

ssobpjsketenagakerjaangoid-bsu-2022-hanya-cair-ke-pekerja-yang-aktif-bpjs-

ketenagakerjaan 

Summary Cek nama di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, BSU 2022 hanya cair ke pekerja yang aktif BPJS 

Ketenagakerjaan. Pekerja yang menerima BSU 2022 adalah pekerja yang memenuhi kriteria 

yang ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. 

Pemerintah telah mengumumkan bahwa Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan kembali 

disalurkan kepada pekerja. Jika menilik pada penyaluran BSU tahun 2021, terdapat enam 

kriteria yang patut diperhatikan oleh pekerja yang ingin mendapatkan BSU tahun ini. 

 

 

 

Cek nama di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, BSU 2022 hanya cair ke pekerja yang aktif BPJS 

Ketenagakerjaan.Pemerintah telah mengumumkan bahwa Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan 

kembali disalurkan kepada pekerja.Pekerja yang menerima BSU 2022 adalah pekerja yang memenuhi 

kriteria yang ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker.Jika 

menilik pada penyaluran BSU tahun 2021, terdapat enam kriteria yang patut diperhatikan oleh pekerja 

yang ingin mendapatkan BSU tahun ini.Berikut ini enam kriteria pekerja yang mendapatkan BSU 

berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.- Merupakan Warga Negara Indonesia atau WNI yang 

mempunyai NIK KTP- Merupakan pekerja atau buruh penerima upah- Menerima upah atau gaji tidak 

lebih dari Rp3,5 juta per bulan 
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Title Dinperinaker Pantau dan Siagakan Posko Aduan THR Author _noname 

Media Radar Pekalongan Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://radarpekalongan.co.id/156141/dinperinaker-pantau-dan-siagakan-posko-aduan-thr 

Summary Posko Pengaduan THR Lebaran 2022 dibawah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

(Diperinaker) Kota Pekalongan siap menerima aduan para pekerja atau buruh yang tidak 

diberi Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu atau jumlah THR yang diterima tidak sesuai 

ketentuan. 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.  

 

Posko Pengaduan THR Lebaran 2022 dibawah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Diperinaker) Kota 

Pekalongan siap menerima aduan para pekerja atau buruh yang tidak diberi Tunjangan Hari Raya (THR) 

tepat waktu atau jumlah THR yang diterima tidak sesuai ketentuan.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. Dimana, sebelum libur lebaran, posko tersebut akan beroperasi 

selama jam kerja kantor. Sementara, pada saat sudah memasuki libur lebaran akan disiagakan 24 jam, 

baik melalui layanan online (website, WhatsApp, atau telepon) maupun offline (datang langsung ke 

kantor)."Namun sebelum itu, dalam rangka menjaga kondusivitas iklim ketenagakerjaan dan 

pembangunan ekonomi serta iklim sosial, kami telah melakukan beberapa langkah kepada jajaran 

stakeholder ketenagakerjaan melalui pemberian himbauan dan pengiriman surat kepada perusahaan-

perusahaan terkait dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kaitannya dengan THR Keagamaan bagi 

para buruh/pekerja yang bekerja di perusahaan," tutur SBS, sapaan akrabnya saat ditemui di kantornya, 

Senin (25/4/2022).SBS menyebutkan, pihaknya telah mendapatkan surat edaran dari Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemenaker) RI khususnya untuk THR tahun ini dan sudah ditindaklanjuti juga dengan 

membuat surat edaran ke perusahaan-perusahaan agar perusahan memberikan THR pada tahun ini 

dengan sesuai aturan yang ada dan diusahakan dapat diberikan paling lambat 7 hari sebelum 

pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022. Setelah melakukan sosialisasi melalui pengiriman surat 

edaran ke perusahaan-perusahaan tersebut, jajaran Dinperinaker Kota Pekalongan juga melakukan 

pemantauan ke lapangan secara sampling bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, perwakilan 

perusahaan, dan perwakilan Serikat Pekerja ke beberapa perusahaan.Hasilnya, berdasarkan pemantauan 

tersebut, semua perusahaan akan memberikan THR sesuai dengan ketentuan dan tepat pada waktunya. 

Lebih lanjut, SBS menjelaskan, untuk ketentuan pemberian THR sesuai aturannya berbeda-beda, dimana 

ada kategori pekerja harian, bulanan, dan tahunan. Secara umum, jika pekerja tersebut bekerja dalam 

jangka waktu 12 bulan atau lebih, maka yang bersangkutan akan mendapat THR sama dengan satu gaji/ 

satu kali upah dalam 1 bulan. Sementara, untuk pekerja harian akan dihitung terlebih dahulu gaji 

bulanannya berapa kemudian nanti ada formulanya berapa bulan yang bersangkutan bekerja dibagi 12 

bulan dikali dengan gaji bulanan yang diterima. 
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Title 173 Perusahaan di Jawa Barat Dilaporkan Belum Bayar THR, Ini 

Langkah Pemprov 

Author _noname 

Media Teras Jabar Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://terasjabar.id/plugin/article/view/174849/173-perusahaan-di-jabar-dilaporkan-

belum-bayar-thr-ini-langkah-pemprov 

Summary Sebanyak 173 perusahaan di Jawa Barat dilaporkan belum membayar tunjangan hari raya 

(THR) Lebaran 2022. Artikel ini telah tayang di TribunJawa Barat.id dengan judul 173 

Perusahaan di Jawa Barat Bilaporkan Belum Bayar THR, Ini Langkah Pemprov, 

https://jabar.tribunnews.com/2022/04/26/173-perusahaan-di-jawa-barat-bilaporkan-

belum-bayar-thr-ini-langkah-pemprov. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Barat (Disnakertrans Jawa Barat) pun segera menindaklanjuti pelaporan tersebut. Kepala 

Bidang Pengawasaan Ketenagakerjaan pada Disnakertrans Jawa Barat, Joao De Araujo 

Dacosta, mengatakan hal tersebut diketahui dari 305 pelaporan melalui website resmi 

Kemenaker RI berdasarkan update 25 April 2022. 

 

 

 

Sebanyak 173 perusahaan di Jawa Barat dilaporkan belum membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 

2022.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jawa Barat) pun segera 

menindaklanjuti pelaporan tersebut.Kepala Bidang Pengawasaan Ketenagakerjaan pada Disnakertrans 

Jawa Barat, Joao De Araujo Dacosta, mengatakan hal tersebut diketahui dari 305 pelaporan melalui 

website resmi Kemenaker RI berdasarkan update 25 April 2022.Ia menegaskan sesuai arahan Menteri 

Ketenagakerjaan RI, pembayaran THR tahun ini wajib dilakukan tepat waktu dan dalam jumlah yang utuh, 

tidak dicicil.Hal ini berbeda dengan dua tahun ke belakang saat ada keringanan pembayaran THR secara 

dicicil karena kondisi pandemi."Pemantauan dini pembayaran THR yang kami lakukan, sebanyak 1.363 

perusahaan menyatakan bersedia bayar THR. Tapi kami masih mendapat pengaduan melalui website 

Kementerian, ada 173 masuk ke website pengaduan THR," tuturnya di Gedung Sate, Selasa (26/4).Ia 

mengatakan tengah melakukan pengecekan kembali data tersebut dan melakukan langkah koordinasi 

dengan dinas terkait di kabupaten dan kota.Kemudian akan dipilah perusahaan mana yang menyatakan 

membayar sesuai aturan, perusahaan mana yang menyatakan akan menunda pembayarannya."Pertama 

kami lakukan pembinaan dan secara bipartit, sebelum langkah pemeriksaan. Apabila ternyata perusahan 
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tetap tidak bayar dan tidak patuh akan ada pengawas melakukan pemeriksaan. Karena pembayaran THR 

itu normatif dan ada sanksi kalau tidak dilakukan," katanya.Tahun lalu, tuturnya, terdapat 148 

perusahaan yang menunda atau menyicil THR.Sedangkan di Jawa Barat terdapat total 73.466 

perusahaan.Artikel ini telah tayang di TribunJawa Barat.id dengan judul 173 Perusahaan di Jawa Barat 

Bilaporkan Belum Bayar THR, Ini Langkah Pemprov, https://jabar.tribunnews.com/2022/04/26/173-

perusahaan-di-jawa-barat-bilaporkan-belum-bayar-thr-ini-langkah-pemprov.Penulis: Muhamad Syarif 

Abdussalam | Editor: taufik ismail 
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Title Sektor UMKM Jadi Prioritas Utama PEN Author Drajat Ardiansyah 

Media Merdeka Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/uang/sektor-umkm-jadi-prioritas-utama-pen.html 

Summary "Melihat besarnya dampak yang dialami oleh sektor UMKM dan besarnya signifikansi sektor 

UMKM bagi perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah menjadikan sektor UMKM 

sebagai salah satu prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada acara Focus 

Group Discussion dengan tema "Gema Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa Timur" 

secara virtual, Selasa, (26/4/2022). 

 

Pandemi Covid-19 memberikan pukulan berat pada perekonomian, termasuk bagi sektor UMKM. Survei 

yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UMKM menunjukkan 94 persen 

usaha mengalami penurunan penjualan, bahkan penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami oleh 

lebih dari 40 persen UMKM dari berbagai kelas usaha. Hal ini berdampak pada tenaga kerja yang bergerak 

di sektor UMKM, khususnya tenaga kerja wanita yang cukup besar jumlah dan proporsinya di sektor 

UMKM."Melihat besarnya dampak yang dialami oleh sektor UMKM dan besarnya signifikansi sektor 

UMKM bagi perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah menjadikan sektor UMKM sebagai salah 

satu prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada acara Focus Group Discussion dengan tema "Gema 

Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa Timur" secara virtual, Selasa, (26/4/2022). Menaker 

mengungkapkan, Kemnaker terus melakukan program pengembangan perluasan kesempatan kerja 

berupa program bantuan kewirausahaan yang diberikan pada kelompok UMKM di berbagai 

daerah."Banyak dari paket bantuan tersebut diberikan kepada kelompok perempuan sehingga mereka 

dapat kembali terberdayakan serta membantu membangkitkan perekonomian keluarga dan masyarakat 

di daerahnya masing-masing," ungkapnya. Ia menambahkan, pihaknya juga akan terus menggenjot 

pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan kualitas pekerja di masa pandemi. "Banyak jurusan 

pelatihan yang kami miliki merupakan jurusan yang menunjang kompetensi bagi pekerja di sektor 

UMKM," ujar Menaker. Menaker menyebut, dengan semakin tumbuh dan majunya UMKM terutama di 

era digital ini maka diharapkan akan banyak perempuan yang bisa ikut masuk ke pasar kerja dan 

berkontribusi pada perekonomian. "Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kegiatan FGD bersama 

UMKM Kartini Jawa Timur sebagai kegiatan konkrit untuk mendukung kiprah UMKM sebagai ujung 

tombak perekonomian Indonesia," ucapnya. 
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Title Menaker Ida Fauziyah: UMKM Jadi Prioritas Program PEN Author M. Isa 

Media Radar Bangsa Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.radarbangsa.com/news/38570/menaker-ida-fauziyah-umkm-jadi-prioritas-

program-pen 

Summary RADARBANGSA.COM- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sektor 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas dalam program pemulihan 

ekonomi nasional atau PEN. 

 

Selasa, 26/04/2022 20:08 WIBRADARBANGSA.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas dalam program 

pemulihan ekonomi nasional atau PEN. "Melihat besarnya dampak yang dialami oleh sektor UMKM dan 

besarnya signifikansi sektor UMKM bagi perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah menjadikan 

sektor UMKM sebagai salah satu prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," 

kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa 26 April 2022. Berdasarkan survei yang 

dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UMKM menunjukkan 94 persen usaha 

mengalami penurunan penjualan, bahkan penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami oleh lebih 

dari 40 persen UMKM dari berbagai kelas usaha. Untuk itu, kata Ida Fauziyah, Kemnaker terus melakukan 

program pengembangan perluasan kesempatan kerja berupa program bantuan kewirausahaan yang 

diberikan pada kelompok UMKM di berbagai daerah. "Banyak dari paket bantuan tersebut diberikan 

kepada kelompok perempuan sehingga mereka dapat kembali terberdayakan serta membantu 

membangkitkan perekenomian keluarga dan masyarakat di daerahnya masing-masing," ungkapnya. 

Politisi senior PKB itu mengatakan, pihaknya juga akan terus menggenjot pelatihan untuk peningkatan 

kompetensi dan kualitas pekerja di masa pandemi. "Banyak jurusan pelatihan yang kami miliki 

merupakan jurusan yang menunjang kompetensi bagi pekerja di sektor UMKM," ujar Menaker. 
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Title 42 Perusahaan di Kulon Progo Sanggup Bayar THR Sekali Gaji, 

Hanya 3 yang Kurang 

Author _noname 

Media Voi Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://voi.id/berita/162034/42-perusahaan-di-kulon-progo-sanggup-bayar-thr-sekali-gaji-

hanya-3-yang-kurang 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 

memastikan 42 perusahaan di wilayah tersebut sanggup membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) 2022 satu kali gaji dan tepat waktu. "Sampai saat ini kami belum mendapat laporan 

lagi dari 42 perusahaan yang menyatakan tidak sanggup membayar THR dan belum 

dibayarkan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo Nur Wahyudi di 

Kulon Progo, Antara, Selasa, 26 April. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan 

42 perusahaan di wilayah tersebut sanggup membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 satu kali gaji dan 

tepat waktu. "Sampai saat ini kami belum mendapat laporan lagi dari 42 perusahaan yang menyatakan 

tidak sanggup membayar THR dan belum dibayarkan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kulon Progo Nur Wahyudi di Kulon Progo, Antara, Selasa, 26 April. Berdasarkan Surat Edaran 

Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan Pemberian THR Keagamaan 2022 kepada buruh atau tenaga 

kerja perusahaan sudah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 560/1225/2022 

tentang Pemberian THR 2022 kepada buruh atau tenaga kerja perusahaan. Menindaklanjuti surat edaran 

tersebut, Disnakertrans sudah melakukan sosialisasi dan menyampaikan SE tersebut ke perusahaan-

perusahaan. Dari data yang masuk, perusahaan yang memberikan kesanggupan membayar THR satu kali 

gaji sebanyak 42 perusahaan. Kemudian, perusahaan yang memberikan THR kurang dari satu kali gaji tiga 

perusahaan, yakni perusahaan WRC sebesar 70 persen, Telaga Madu yang bergerak di bidang penyaluran 

gas 75 persen, dan Santo Yusup Boro sanggup membayar 70 persen. "Kami berharap sudah dibayarkan 

THR-nya," katanya. Nur Wahyudi mengatakan Disnakertrans membuka tiga kanal aduan pembayaran 

THR, yakni datang langsung ke kantor Disnakertrans, menggunakan aplikasi Dinasker DIY, dan aplikasi 

Kemenaker pusat. "Aplikasi aduan pembayaran THR milik DIY sudah ada sejak 2021, tapi aplikasi aduan 

milik Kemenaker baru tahun ini," katanya. Dia mengatakan dari aduan yang masuk melalui aplikasi milik 
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Disnaker DIY, ada satu perusahaan garmen dari Sentolo tidak membayar THR. Berdasarkan pemantauan 

di lapangan, perusahaan tersebut memberikan THR, namun besarannya tidak sesuai ketentuan."Mereka 

beralasan pandemi COVID-19 menyebabkan usaha mengalami kesulitan. Bahkan, perusahaan tersebut 

harus mengurangi tenaga kerja dari 70 orang menjadi 30 orang," katanya. Sebelumnya, Bupati Kulon 

Progo Sutedjo meminta Disnakertrans Kulon Progo melakukan pemantauan pembayaran gaji dan THR 

sebelum 1 Mei supaya tidak menimbulkan gejolak. "Buruh yang telah menerima gaji dan THR bisa 

merayakan hari raya dengan tenang," katanya. 

  



 

180 

 

Title GUBENUR HARUS DORONG PERUSAHAAN UNTUK BAYAR 

THR TEPAT WAKTU 

Author Jurnalis Indonesia 

Media Keris Jambi Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.kerisjambi.id/2022/04/gubenur-harus-dorong-perusahaan-untuk.html 

Summary Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau biasa disebut THR adalah hak pendapatan pekerja 

yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan 

yang berupa uang. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi salah satu upaya untuk 

memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan 

dimana pemerintah mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR kepada pekerjanya. 

 

 

 

Penulis : Ahmad Taufiq Helmi.SPTunjangan Hari Raya Keagamaan atau biasa disebut THR adalah hak 

pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang Hari Raya 

Keagamaan yang berupa uang. Hari Raya Keagamaan disini adalah Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja yang 

beragama Islam, Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katolik dan Protestan, Hari Raya 

Nyepi bagi pekerja bergama Hindu, Hari Raya Waisak bagi pekerja yang beragama Budha, dan Hari Raya 

Tahun Baru Imlek bagi pekerja yang beragama Konghucu. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi 

salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya 

Keagamaan dimana pemerintah mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR kepada pekerjanya. 

Ketentuan mengenai THR diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di 

Perusahaan (Permenaker 6/2016) dimana peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1994. Berlaku pula aturan baru Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021) dan SE Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang ditujukan 

kepada para gubernur di seluruh Indonesia.Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Permenaker 6/2016 dan pasal 9 

ayat (1) PP 36/2021, membayar THR adalah kewajiban setiap orang yang mempekerjakan orang lain 

dengan imbalan upah, baik itu berbentuk perusahaan, perorangan, yayasan, atau perkumpulan. Pada 

pasal 2 Permenaker 6/2016 juga menegaskan bahwa THR Keagamaan wajib diberikan kepada pekerja 

yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus. Peraturan ini tidak 
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membedakan status hubungan kerja pekerja apakah telah menjadi pekerja tetap, pekerja kontrak atau 

pekerja paruh waktu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran THR Keagamaan 

sesuai Surat Ederan Nomor M/1/HK.04/IV/2022 Antara lain : 1) THR Keagamaan diberikan kepada :a. 

Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.b. 

pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu 

tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. 2) Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai 

berikut: a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus menerus 

atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah.b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu 

bulan secara terus menerus tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan secara proporsional sesuai 

dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah. 3). Bagi pekerja/buruh yang bekerja 

berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung sebagai berikut: a.Pekerja/buruh 

yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-

rata upah yang diterima dalam dua belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.b. Pekerja/buruh 

yang mempunyai masa kerja kurang dari dua belas bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata 

upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja 4). Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan 

berdasarkan satuan hasil maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata dua belas bulan 

terakhir sebelum hari raya keagamaan 5) Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR 

Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan 

yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 2 di atas maka THR 

Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan. 6) THR Keagamaan wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.Selanjutnya, dalam rangka 

memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dapat berjalan dengan baik, sesuai SE Menaker 

Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tersebut peran gubernur juga sangat diperlukan guna mendorong 

perusahaan yang ada di Provinsi Jambi untuk segera membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Selain itu, bagi perusahaan yang mampu diimbau untuk membayar THR 

keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. 
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Title Aduan THR Jawa Tengah Capai 110 Laporan, Pengawas 

Ketenagakerjaan Siap Ambil Tindakan 

Author Https 

Media Magelang Ekspres Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://magelangekspres.com/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-

ketenagakerjaan-siap-ambil-tindakan 

Summary Meskipun aduan terkait THR di Jawa Tengah mencapai 110 laporan, namun adapula 

perusahaan yang tertib aturan. Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah 

mulai melakukan penindakan terkait pelanggaran pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 

lebaran 2022. Hingga Selasa (26/4/2022), tercatat ada 110 aduan terkait THR yang diterima 

posko Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, aduan tentang pemberian THR semakin banyak 

menjelang lebaran. 

 

 

 

 Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah mulai melakukan penindakan terkait 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran 2022. Hingga Selasa (26/4/2022), tercatat 

ada 110 aduan terkait THR yang diterima posko Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa 

Tengah.Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, aduan tentang pemberian 

THR semakin banyak menjelang lebaran. Dari pertengahan April aduan yang masuk hanya 22 laporan, 

lalu berkembang menjadi 78 laporan di hari Minggu (24/4)."Senin (25/4) kemarin ada tambahan jadi total 

110 aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi Jawa Tengah. Kami juga bekerjasama dengan pemerintah 

kabupaten/kota untuk menyelesaikan aduan tersebut," ujarnya, saat melakukan monitoring pemberian 

THR, di Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.Ia menyebut sesuai peraturan, THR 

diberikan perusahaan maksimal tujuh hari sebelum hari lebaran atau tanggal 25 April 2022. Jika melebihi 

tenggat tersebut, artinya perusahaan telah melanggar SE Menaker RI no M/1/HK.04/IV/2022. Selain itu, 

perusahaan juga dinilai melanggar PP 36 tentang pengupahan.Sakina menyebut, sesuai peraturan THR 

pekerja di tahun ini harus diberikan penuh sesuai regulasi. Bagi pekerja yang telah mencapai masa satu 

tahun, harus diberi satu kali gaji. Sedangkan yang belum mencapai masa kerja satu tahun, diberikan 

secara proporsional.Ia menyebutkan, aduan pekerja yang masuk ke posko THR rerata mengeluhkan 

pembayaran yang telat atau dicicil. Selain itu ada keluhan THR yang dibayar tidak sesuai ketentuan atau 
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bahkan tidak memberikan tunjangan."Kami tanggal 26 menerjunkan pengawas. Kemudian mereka akan 

mengeluarkan nota riksa. Nota itu harus direspon dalam waktu tujuh hari. Jika tidak dipenuhi nanti akan 

ada nota riksa 2, jangka juga tujuh hari. Kalau tidak ada respon, baru ada sanksi administrasi sesuai 

regulasi PP 36 2021," jelasnya.Sesuai peraturan, sanksi administrasi tersebut mulai dari teguran tertulis, 

pembatasan kegiatan usaha. Adapula pemberhentian usaha sebagjan atau keseluruhan alat produksi, 

sampai dengan pembekuan usaha.Ditambahkan Sakina, pemberian sanksi tidak serta merta 

mengugurkan kewajiban pemberian THR. Bahkan, perusahaan bisa dikenakan denda sebesar 5 persen 

dari jumlah THR yang diterima setiap buruh.Besaran denda lima persen tersebut, nantinya bisa dikelola 

oleh serikat pekerja demi kesejahteraan pekerja.Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa 

Tengah Mumpuniati mengatakan, rerata perusahaan yang masih belum membayarkan THR pekerja 

beralasan terdampak Covid-19."Alasan mereka rata-rata karena terdampak Covid-19. Selain itu juga cash 

flow, uangnya diputar untuk kegiatan yang lain. Tapi mereka berjanji untuk membayar," sebutnya.Ia 

menyebut, tahun ini banyak di antara perusahaan yang menunda pembayaran THR berasal dari sektor 

garmen. Perusahaan-perusahaan ini, rerata memiliki banyak pekerja.Mumpuniwati mengungkapkan, 

perusahaan yang paling banyak diadukan berasal dari Surakarta dan Kota Semarang. Bahkan, ada satu 

perusahaan yang diadukan berkali-kali oleh pekerjanya.Perusahaan Tertib Diapresiasi Pemprov Jawa 

TengahMeskipun aduan terkait THR di Jawa Tengah mencapai 110 laporan, namun adapula perusahaan 

yang tertib aturan. Perlu diketahui, Di Jawa Tengah ada 32.584 perusahaan skala kecil menengah dan 

besar. Data itu berdasar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan Online (WLKP). Dari jumlah tersebut 

ada sekitar 5.000 perusahaan besar.Seperti terlihat dalam pantauan THR yang dilakukan Disnakertrans 

Jawa Tengah, pada Selasa siang. PT SAMI di kawasan industri Tugu Semarang, bahkan telah memberikan 

hak pekerja pada pertengahan April 2022, untuk 3.632 pekerja."Kami berikan THR dua minggu sebelum 

hari raya. Kami transfer, sesuai regulasi. Total THR yang kita berikan kurang lebih Rp 11 miliar," ujar 

Direktur PT SAMI Semarang Mansur Isnaeni.Hal serupa diungkapkan HRD PT Perindustrian Bapak 

Djenggot Dodi Prasetyo. Ia menyebut, telah membayarkan THR pekerja yang berjumlah 263 orang."Total 

yang diberikan sekitar Rp 500 juta. Bahkan untuk yang telah bekerja di atas satu tahun, kami berikan 125 

persen, dari regulasi," tuturnya.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jawa Tengah 

Yulianto Prabowo mengapresiasi hal tersebut. Ia mengucapkan terima kasih, karena perusahaan telah 

menyalurkan hak pekerja. 
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Title THR BELUM CAIR, POSKO KETENAGAKERJAAN DI JATENG TERIMA 

RATUSAN ADUAN | BLORANEWS 

Author Antara 

Media Bloranews Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.bloranews.com/thr-belum-cair-posko-ketenagakerjaan-di-jateng-terima-

ratusan-aduan 

Summary Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, aduan tentang 

pemberian THR semakin banyak menjelang lebaran. "Senin (25/4) kemarin ada tambahan 

jadi total 110 aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi Jawa Tengah. Sesuai regulasi, THR 

diberikan perusahaan maksimal tujuh hari sebelum lebaran. Kabid Pengawasan 

Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah, Mumpuniati mengatakan, rata-rata 

perusahaan belum mencairkan THR pekerja karena terdampak covid. 

 

 

 

Semarang - Posko Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah mendapat 

ratusan laporan pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya lebaran 2022 yang belum dicairkan oleh 

perusahaan terhadap pekerja. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, aduan 

tentang pemberian THR semakin banyak menjelang lebaran. Dari pertengahan April aduan yang masuk 

hanya 22 laporan, lalu berkembang menjadi 78 laporan di hari Minggu (24/4)."Senin (25/4) kemarin ada 

tambahan jadi total 110 aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi Jawa Tengah. Kami juga bekerjasama 

dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan aduan tersebut," ujarnya, Selasa (26/4). 

Sesuai regulasi, THR diberikan perusahaan maksimal tujuh hari sebelum lebaran. Jika melebihi, 

perusahaan melanggar SE Menaker RI no M/1/HK.04/IV/2022. Selain itu, perusahaan juga dinilai 

melanggar PP 36 tentang pengupahan.Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah, 

Mumpuniati mengatakan, rata-rata perusahaan belum mencairkan THR pekerja karena terdampak covid. 

Selain itu cash flow. Perusahaan yang menunda membayar THR kebanyakan dari sektor garmen karena 

punya banyak pekerja. "Perusahaan yang menunda pembayaran THR,mereka berjanji untuk membayar. 

Perusahaan yang paling banyak diadukan berasal dari Surakarta dan Kota Semarang. Bahkan, ada satu 

perusahaan yang diadukan berkali-kali oleh pekerjanya," kata Mumpuniati. (Jam). 
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Title 40 Perusahaan di Jakarta Barat Belum Bayar THR, Ini Sanksinya! Author Newswire 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://jakarta.bisnis.com/read/20220426/77/1527409/40-perusahaan-di-jakarta-barat-

belum-bayar-thr-ini-sanksinya 

Summary Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat hingga saat ini telah menerima aduan 40 

perusahaan belum membayar kewajibannya untuk Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para 

karyawannya. "Kita terima sekitar 40 laporan (perusahaan) sejak pekan lalu," kata Kepala 

Seksi Pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat, Tri Yuni 

Wanto, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (26/4/2022). Laporan itu masuk ke pihaknya sejak 

Kementerian Tenaga Kerja membuka posko pengaduan karyawan yang tidak mendapat hak 

THR di https://poskothr.kemnaker.go.id. Menindaklanjuti laporan itu, Tri sudah memberikan 

surat imbauan kepada 40 perusahaan tersebut untuk membayar hak THR karyawan. Namun, 

Tri belum bersedia merinci nama-nama 40 perusahaan itu, termasuk di bidang apa. 

 

 

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat hingga saat ini telah menerima aduan 40 perusahaan belum 

membayar kewajibannya untuk Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawannya."Kita terima sekitar 

40 laporan (perusahaan) sejak pekan lalu," kata Kepala Seksi Pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto, saat dihubungi di Jakarta, Selasa 

(26/4/2022).Laporan itu masuk ke pihaknya sejak Kementerian Tenaga Kerja membuka posko pengaduan 

karyawan yang tidak mendapat hak THR di https://poskothr.kemnaker.go.id.Menindaklanjuti laporan itu, 

Tri sudah memberikan surat imbauan kepada 40 perusahaan tersebut untuk membayar hak THR 

karyawan.Nantinya, pihak perusahaan dan dan karyawan bisa dimediasi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja 

terkait penyelesaian masalah THR.Jika beberapa perusahaan ada yang tidak bisa membayarkan THR 

dengan penuh lantaran keuangan perusahaan yang tidak memadai, maka pihak Suku Dinas Tenaga Kerja 

akan mencarikan jalan tengah.Namun, tegasnya, jika perusahaan tetap saja tidak mau memberikan hak 

THR karyawan, pihaknya akan melayangkan surat peringatan terhadap perusahaan tersebut."Kita akan 

buatkan nota pemeriksaan, mungkin bisa ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administrasi," kata 

dia.Hingga saat ini, penanganan terhadap 40 laporan perusahaan belum selesaikan THR itu masih 

berlangsung.Namun, Tri belum bersedia merinci nama-nama 40 perusahaan itu, termasuk di bidang apa. 
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Title Pemkot Jakbar Terima Aduan 40 Perusahaan Belum 

Bayar THR 

Author Rizky Zulkarnain 

Media Aktual Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://aktual.com/pemkot-jakbar-terima-aduan-40-perusahaan-belum-bayar-thr 

Summary Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat hingga saat ini telah menerima aduan 40 

perusahaan belum membayar kewajibannya untuk Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para 

karyawannya. Menindaklanjuti laporan itu, Tri sudah memberikan surat imbauan kepada 40 

perusahaan tersebut untuk membayar hak THR karyawan. "Kita terima sekitar 40 laporan 

(perusahaan) sejak pekan lalu," kata Kepala Seksi Pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto, saat dihubungi di Jakarta, Selasa 

(26/4). Laporan itu masuk ke pihaknya sejak Kementerian Tenaga Kerja membuka posko 

pengaduan karyawan yang tidak mendapat hak THR di. 

 

 

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat hingga saat ini telah menerima aduan 40 perusahaan belum 

membayar kewajibannya untuk Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawannya."Kita terima sekitar 

40 laporan (perusahaan) sejak pekan lalu," kata Kepala Seksi Pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (26/4).Laporan 

itu masuk ke pihaknya sejak Kementerian Tenaga Kerja membuka posko pengaduan karyawan yang tidak 

mendapat hak THR diMenindaklanjuti laporan itu, Tri sudah memberikan surat imbauan kepada 40 

perusahaan tersebut untuk membayar hak THR karyawan.Nantinya, pihak perusahaan dan dan karyawan 

bisa bermediasi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja terkait penyelesaian masalah THR.Jika beberapa 

perusahaan ada yang tidak bisa membayarkan THR dengan penuh lantaran keuangan perusahaan yang 

tidak memadai, maka pihak Suku Dinas Tenaga Kerja akan mencarikan jalan tengah.Namun, tegasnya, 

jika perusahaan tetap saja tidak mau memberikan hak THR karyawan, pihaknya akan melayangkan surat 

peringatan terhadap perusahaan tersebut."Kita akan buatkan nota pemeriksaan, mungkin bisa 

ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administrasi," kata dia.Hingga saat ini, penanganan terhadap 

40 laporan perusahaan belum selesaikan THR itu masih berlangsung. 
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Title Perusahaan Tak Berikan THR Bakal Disanksi Author _noname 

Media Portal Jateng Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://jatengprov.go.id/beritadaerah/perusahaan-tak-berikan-thr-bakal-disanksi 

Summary Perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Bupati 

Temanggung HM Al Khadziq memberikan apresiasi pada perusahaan yang telah memberikan 

Tunjangan Hari Raya (THR) Hari Keagamaan pada karyawan sesuai aturan. "Kami berikan 

apresiasi pada perusahaan yang memberikan hak pekerja berupa THR Hari Keagamaan. THR 

merupakan kewajiban dari perusahaan," kata Bupati yang ditemui usai penyampaian 

Raperda di DPRD, Senin (25/5/2022). 

 

Bupati Temanggung HM Al Khadziq memberikan apresiasi pada perusahaan yang telah memberikan 

Tunjangan Hari Raya (THR) Hari Keagamaan pada karyawan sesuai aturan."Kami berikan apresiasi pada 

perusahaan yang memberikan hak pekerja berupa THR Hari Keagamaan. THR merupakan kewajiban dari 

perusahaan," kata Bupati yang ditemui usai penyampaian Raperda di DPRD, Senin (25/5/2022).Bupati 

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."Pada aturan itu, THR harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari 

raya keagamaan, berarti tanggal 25 April 2022," tegasnya.Bupati menyampaikan, petugas dari Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) terus memantau pencairan THR. Pemkab juga membuka 

posko aduan THR di Dinperinaker.Kepala Dinperinaker Kabupaten Temanggung, Agus Sarwono 

mengatakan, ada 678 badan usaha swasta atau perusahaan di Temanggung.Badan usaha itu, mulai dari 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jumlah pekerja mencapai 22.906 orang. Sedangkan 

untuk skala sedang sampai dengan besar terdapat 94 perusahaan dengan jumlah karyawan 18.045 

orang."Tercatat ada 40.951 pekerja yang harus mendapat THR," jelasnya.Hasil pantauan, belum ada 

laporan perusahaan yang menunda, mencicil atau tidak memberikan THR. Meski begitu, pihaknya tetap 

terus mengumpulkan informasi dan melakukan pengecekan langsung di perusahaan.Ditambahkan 

olehnya, karyawan harus mendapatkan hak berupa THR. Maka itu, pada karyawan yang dirugikan terkait 

THR untuk melaporkan pada Dinperinaker atau datang langsung ke posko aduan.Agus mengatakan, 

perusahaan yang tidak memberikan THR pada pekerjanya akan mendapat sanksi, mulai dari teguran 

hingga pembekuan operasional. Sanksi ini 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 Disnakertrans Sebut Perusahaan di Batanghari Wajib Cairkan THR 

Paling Lambat H-7 Lebaran 

Author _noname 

Media Tribun News Jambi Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://jambi.tribunnews.com/2022/04/26/disnakertrans-sebut-perusahaan-di-batanghari-

wajib-cairkan-thr-paling-lambat-h-7-lebaran 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Batanghari telah 

mengimbau kepada seluruh perusahaan di daerah ini untuk melakukan pembayaran THR 

1443 Hijriah minimal 7 hari sebelum hari haya Idulfitri. "THR paling lambat dibayar pada 24 

April 2022 harus sudah dibagikan atau H-7 sebelum lebaran," ujar Agus Salim Kabid 

Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan pada Selasa (26/4/2022). Sesuai edaran 

tersebut Pemkab Batanghari meneruskan edaran ini kepada perusahaan dengan nomor 

003/101/ Disnakertrans. Dengan aturan tersebut Disnakertrans Batanghari juga membuka 

posko pengaduan, sejak surat ini telah beredar ke perusahaan. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Batanghari telah mengimbau kepada 

seluruh perusahaan di daerah ini untuk melakukan pembayaran THR 1443 Hijriah minimal 7 hari sebelum 

hari haya Idulfitri.Imbauan ini menyusul dari terbitnya surat edaran dari Mentri Ketenagakerjaan RI 

terkait pembayaran THR.Sesuai edaran tersebut Pemkab Batanghari meneruskan edaran ini kepada 

perusahaan dengan nomor 003/101/ Disnakertrans."THR paling lambat dibayar pada 24 April 2022 harus 

sudah dibagikan atau H-7 sebelum lebaran," ujar Agus Salim Kabid Hubungan Industrial dan Lembaga 

Ketenagakerjaan pada Selasa (26/4/2022).Dengan aturan tersebut Disnakertrans Batanghari juga 

membuka posko pengaduan, sejak surat ini telah beredar ke perusahaan."Memang sampai hari ini belum 

ada laporan namun ada satu perusahaan yang memberitahu bahwa sudah menyalurkan THR sebelum 

edaran ini keluar," katanya.Mesiku begitu, setiap ada laporan masuk pihaknya akan menerima dan 

menindaklanjuti. Diketahui perusahaan dilarang untuk mencicil pembayaran THR."Ketika perusahaan 

mengabaikan edaran ini maka dikenakan sanki yang diberikan oleh pengawas," pungkasnya.Caption: 

Agus Salim Kabid Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan.Simaklah berita-berita terbaru 

Tribunjambi. com melalui Google News 
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Title BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja, 150 Posisi PTT Lamar 

Online, 27 April 2022 Hari Terakhir 

Author _noname 

Media Tribun News Kupang Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://kupang.tribunnews.com/2022/04/26/bpjs-kesehatan-buka-lowongan-kerja-150-

posisi-ptt-lamar-online-27-april-2022-hari-terakhir 

Summary Anda bisa memilih salah satu tautan sesuai dengan wilayah yang ingin dilamar sebelum 

tanggal 27 April 2022. Informasi lowongan kerja bagi pencari kerja di bulan April 2022 ada 

penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan. Lowongan yang dibuka sebanyak 150 lowongan. Banyaknya lowongan ini untuk 

penempatan di berbagai kantor wilayah di Indonesia. 

 

 

 

Informasi lowongan kerja bagi pencari kerja di bulan April 2022 ada penerimaan Pegawai Tidak Tetap 

(PTT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) KesehatanLowongan yang dibuka sebanyak 150 

lowonganBanyaknya lowongan ini untuk penempatan di berbagai kantor wilayah di IndonesiaBersumber 

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.Persyaratan 

lowongan Rekrutmen BPJS Kesehatan 20221. 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. Anda bisa memilih salah satu tautan sesuai dengan 

wilayah yang ingin dilamar sebelum tanggal 27 April 2022.Hati-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 
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Title Pengaduan Terkait THR Pekerja ke Disnaker Pelalawan Masih Nihil 

hingga H-6 Lebaran 

Author _noname 

Media Tribun News Pekanbaru Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/04/26/pengaduan-terkait-thr-pekerja-ke-

disnaker-pelalawan-masih-nihil-hingga-h-6-lebaran 

Summary Hingga H-6 Hari Raya Idul Fitri belum ada laporan terkait mandeknya pembayaran THR 

kepada Disnaker Pelalawan. Ini sudah lewat satu hari dari tenggang waktu yang disarankan 

pada edaran," kata Sekretaris Disnaker Pelalawan, Iskandar kepada Tribunpekanbaru.com, 

Selasa (26/4/2022). Posko THR yang dibuka di kantor Disnaker masih nihil pengaduan dari 

karyawan swasta yang ada di Pelalawan. Tampaknya seluruh perusahaan maupun badan 

usaha patuh terhadap SE yang diteken langsung oleh Bupati Pelalawan H Zukri sebagai 

turunan dari edaran yang dikeluarkan Kemenaker RI. 

 

 

 

- Hari ini, Selasa (26/4/2022), merupakan hari keenam sebelum Lebaran tahun 2022.Pembayaran 

Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja paling lambat tujuh hari menjelang Idul Fitri, sesuai Surat 

Edaran (SE) yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kepada seluruh perusahaan.Hingga H-6 Hari 

Raya Idul Fitri belum ada laporan terkait mandeknya pembayaran THR kepada Disnaker Pelalawan.Posko 

THR yang dibuka di kantor Disnaker masih nihil pengaduan dari karyawan swasta yang ada di 

Pelalawan.Tampaknya seluruh perusahaan maupun badan usaha patuh terhadap SE yang diteken 

langsung oleh Bupati Pelalawan H Zukri sebagai turunan dari edaran yang dikeluarkan Kemenaker 

RI."Sampai saat ini belum ada pengaduan maupun laporan yang kita terima tentang pembayaran THR. 

Ini sudah lewat satu hari dari tenggang waktu yang disarankan pada edaran," kata Sekretaris Disnaker 

Pelalawan, Iskandar kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (26/4/2022).Iskandar menyampaikan, pada 

intinya posko pengaduan yang dibuka Disnaker untuk menampung laporan dari pekerja ataupun buruh 

yang tidak mendapatkan THR dari perusahaan.Pihaknya hanya bisa mengkonsultasikan dengan pekerja, 

memediasi nonformal dengan perusahaan, serta membantu membuat laporan.Pasalnya, penyelesaian 

terkait THR ini merupakan kewenangan petugas pengawas dari Disnakertrans Provinsi Riau."Kita hanya 

bisa konsultasi terkait aturan, perhitungannya bagaimana, dan membantu buat pengaduannya. Muara 

laporan pengaduan tetap ke provinsi. Supaya tidak salah tafsir," beber Iskandar.Ia menjelaskan, dalam 
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dua tahun terakhir ini laporan mengenai THR di Pelalawan nihil.Sebab selama pandemi Covid-19 proses 

penghitungan THR melalui musyawarah dan mufakat pekerja dengan pengusaha.Sehingga, pembayaran 

berjalan dengan lancar berdasarkan keputusan bersama.Diberitakan sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Kabupaten Pelalawan, Riau menyurati seluruh perusahaan terkait pembayaran Tunjangan Hari 

Raya (THR) kepada pekerja atau buruh pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 beberapa waktu lalu.Surat 

Edaran (SE) nomor 560/DISNAKER/2022/60 itu berisi tentang imbauan pembayaran THR paling lambat 7 

hari sebelum Lebaran tahun ini. Surat yang diteken langsung oleh Bupati Pelalawan H Zukri itu 

menegaskan pemberian THR ke karyawan.Baik yang belum satu tahun bekerja maupun yang telah 

melebihi satu tahun.SE Bupati Pelalawan merujuk pada SE Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik 

Indonesia yang telah diterbitkan dengan nomor M/1/HK.04/lV/2022 tentang pelaksanaan pemberian 

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di Indonesia.THR itu berguna 

untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari besar keagamaan.Edaran 

itu mengingatkan seluruh perusahaan maupun badan usaha yang beroperasi di Pelalawan menunaikan 

THR karyawan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijiriah.Pengusaha harus tunduk 

pada SE tersebut dan sebagaimana yang berlaku secara nasional dan sudah dijalankan sertiap 

tahun.Adapun teknis besaran THR yang diberikan pengusaha kepada pekerjanya telah diatur dalam SE 

tersebut.Di antaranya pekerja dengan masa kerja 12 bulan diberikan satu bulan upah.Sedangkan 

karyawan yang bekerja kurang dari 12 bulan diberikan THP secara proporsional dengan perhitungan masa 

kerja dibagi 12 dikalikan satu bulan upah. 
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Title Aduan THR Jawa Tengah Capai 110 Laporan Author Rachmat Sujianto 

Media Semarangpedia Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://semarangpedia.com/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-

ketenagakerjaan-mulai-ambil-tindakan 

Summary Meskipun aduan terkait THR di Jawa Tengah mencapai 110 laporan, namun adapula 

perusahaan yang tertib aturan. SEMARANG[SemarangPedia]- Pengawas Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Tengah mulai melakukan penindakan terkait pelanggaran pemberian 

Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2022. Hingga Selasa (26/4), tercatat ada 110 aduan 

terkait THR yang diterima posko Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah. 

Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan aduan tentang pemberian 

THR semakin banyak menjelang Lebaran. 

 

 

 

SEMARANG[SemarangPedia] - Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah mulai melakukan 

penindakan terkait pelanggaran pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2022. Hingga Selasa 

(26/4), tercatat ada 110 aduan terkait THR yang diterima posko Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Jawa Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan aduan tentang 

pemberian THR semakin banyak menjelang Lebaran. Dari pertengahan April aduan yang masuk hanya 22 

laporan, lalu berkembang menjadi 78 laporan di hari Minggu (24/4). "Senin (25/4) kemarin ada tambahan 

jadi total 110 aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi Jawa Tengah. Kami juga bekerja sama dengan 

pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan aduan tersebut," ujarnya, saat melakukan monitoring 

pemberian THR, di Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Dia menambahkan sesuai 

peraturan, THR diberikan perusahaan maksimal tujuh hari sebelum hari Lebaran atau 25 April 2022. Jika 

melebihi tenggat tersebut, artinya perusahaan telah melanggar SE Menaker RI no M/1/HK.04/IV/2022. 

Selain itu, perusahaan juga dinilai melanggar PP 36 tentang pengupahan. Sakina menuturkan sesuai 

peraturan THR pekerja di tahun ini harus diberikan penuh sesuai regulasi. Bagi pekerja yang telah 

mencapai masa satu tahun, harus diberi satu kali gaji. Sedangkan yang belum mencapai masa kerja satu 

tahun, diberikan secara proporsional. Aduan pekerja yang masuk ke posko THR, lanjutnya, rerata 

mengeluhkan pembayaran yang telat atau dicicil. Selain itu ada keluhan THR yang dibayar tidak sesuai 

ketentuan atau bahkan tidak memberikan tunjangan. "Kami tanggal 26 menerjunkan pengawas. 
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Kemudian mereka akan mengeluarkan nota riksa. Nota itu harus direspon dalam waktu tujuh hari. Jika 

tidak dipenuhi nanti akan ada nota riksa 2, jangka juga tujuh hari. Kalau tidak ada respon, baru ada sanksi 

administrasi sesuai regulasi PP 36 2021," tuturnya. Sesuai peraturan, sanksi administrasi tersebut mulai 

dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha. Adapula pemberhentian usaha sebagian atau 

keseluruhan alat produksi, sampai dengan pembekuan usaha. Dia mengatakan pemberian sanksi tidak 

serta merta mengugurkan kewajiban pemberian THR. Bahkan, perusahaan bisa dikenakan denda sebesar 

5 persen dari jumlah THR yang diterima setiap buruh. Besaran denda 5% tersebut, nantinya bisa dikelola 

oleh serikat pekerja demi kesejahteraan pekerja. Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa 

Tengah Mumpuniati menuturkan rerata perusahaan yang masih belum membayarkan THR pekerja 

beralasan terdampak Covid-19. "Alasan mereka rata-rata karena terdampak Covid-19. Selain itu juga cash 

flow, uangnya diputar untuk kegiatan yang lain. Tapi mereka berjanji untuk membayar," ujarnya. Tahun 

ini, tutur Mumpuniati, banyak di antara perusahaan yang menunda pembayaran THR berasal dari sektor 

garmen. Perusahaan-perusahaan ini, rerata memiliki banyak pekerja. Mumpuniwati menambahkan, 

perusahaan yang paling banyak diadukan berasal dari Surakarta dan Kota Semarang. Bahkan, ada satu 

perusahaan yang diadukan berkali-kali oleh pekerjanya. Meskipun aduan terkait THR di Jawa Tengah 

mencapai 110 laporan, namun adapula perusahaan yang tertib aturan. Di Jawa Tengah ada 32.584 

perusahaan skala kecil menengah dan besar. Data itu berdasar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan 

Online (WLKP). Dari jumlah tersebut ada sekitar 5.000 perusahaan besar. Seperti terlihat dalam pantauan 

THR yang dilakukan Disnakertrans Jawa Tengah, pada Selasa siang. PT SAMI di kawasan industri Tugu 

Semarang, bahkan telah memberikan hak pekerja pada pertengahan April 2022, untuk 3.632 pekerja. 

"Kami berikan THR dua minggu sebelum hari raya. Kami transfer, sesuai regulasi. Total THR yang kita 

berikan kurang lebih Rp11 miliar," tutur Direktur PT SAMI Semarang Mansur Isnaeni. Senada HRD PT 

Perindustrian Bapak Djenggot Dodi Prasetyo mengatakan pihaknya telah membayarkan THR pekerja yang 

berjumlah 263 orang. "Total yang diberikan sekitar Rp500 juta. Bahkan untuk yang telah bekerja di atas 

satu tahun, kami berikan 125%, dari regulasi," ujarnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Sekda Jawa Tengah Yulianto Prabowo mengapresiasi hal tersebut. Dia mengucapkan terima kasih, karena 

perusahaan telah menyalurkan hak pekerja. 
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Title 40 Perusahaan di Jakbar Belum Bayar THR Karyawan Author Antara 

Media Medcom.id Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.medcom.id/nasional/metro/zNPmaxOb-40-perusahaan-di-jakbar-belum-

bayar-thr-karyawan 

Summary Tri mengaku sudah memberikan surat imbauan kepada 40 perusahaan tersebut untuk 

membayar hak THR karyawan. Namun, Tri belum bersedia memerinci nama-nama 40 

perusahaan itu, termasuk di bidang apa. Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat mendapati 

puluhan aduan terkait perusahaan yang belum membayar tunjangan hari raya (THR) kepada 

para karyawannya. Laporan ini masuk sejak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

membuka posko pengaduan THR secara online. 

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat mendapati puluhan aduan terkait perusahaan yang belum 

membayar tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawannya. Laporan ini masuk sejak Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuka posko pengaduan THR secara online."Kita terima sekitar 40 

laporan (perusahaan) sejak pekan lalu," kata Kepala Seksi Pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto, saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 26 April 2022.Tri 

mengaku sudah memberikan surat imbauan kepada 40 perusahaan tersebut untuk membayar hak THR 

karyawan. Nantinya, Pemkot akan melakukan mediasi pihak perusahaan dengan karyawan terkait 

penyelesaian masalah THR.Ia mengatakan perusahaan yang tidak bisa membayarkan THR mesti melapor, 

agar dapat dicarikan jalan tengah. Khususnya, apabila alasannya lantaran keuangan perusahaan yang 

tidak memadai.Namun, jika perusahaan kukuh tidak mau memberikan hak THR karyawan, pihaknya akan 

melayangkan surat peringatan terhadap perusahaan tersebut."Kita akan buatkan nota pemeriksaan, 

mungkin bisa ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administrasi," kata dia.Hingga saat ini, 

penanganan terhadap 40 laporan perusahaan belum bayar THR itu masih berlangsung. Namun, Tri belum 

bersedia memerinci nama-nama 40 perusahaan itu, termasuk di bidang apa. 
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Title Perempuan Bangsa Bagikan Seribu Paket Sembako untuk Porter di 

Tiga Stasiun Jakarta 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/26/perempuan-bangsa-bagikan-seribu-

paket-sembako-untuk-porter-di-tiga-stasiun-jakarta 

Summary Perempuan Bangsa membagikan seribu paket sembako kepada porter di tiga stasiun kereta 

di Jakarta yakni di Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, dan Tanah Abang. Keramaian ini 

menggerakkan perekonomian tidak hanya bagi penjual tetapi juga bagi poter yang 

membantu," kata Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Siti Mukaromah di kawasan Tanah 

Abang, Jakarta, Senin (25/4/2022). Kemudian Suharjono (Deputi II DAOP 1 Jakarta), Roni (SM 

SDM dan Umum DAOP 1 Jakarta), Hendra (Kepala Stasiun Pasar Senen) dan Kutarto (Kepala 

Stasiun Gambir). Para porter menyambut baik kegiatan sosial yang menjadi program rutin 

Perempuan Bangsa setiap tahun di bulan suci Ramadan ini. 

 

 

 

Perempuan Bangsa membagikan seribu paket sembako kepada porter di tiga stasiun kereta di Jakarta 

yakni di Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, dan Tanah Abang.Para porter menyambut baik kegiatan 

sosial yang menjadi program rutin Perempuan Bangsa setiap tahun di bulan suci Ramadan ini."Patut 

disyukuri, pada tahun ini situasi mulai normal. Pusat perbelanjaan tanah abang sangat ramai pengunjung, 

mulai dari mereka yang membeli untuk dipakai sendiri maupun untuk dijual kembali. Keramaian ini 

menggerakkan perekonomian tidak hanya bagi penjual tetapi juga bagi poter yang membantu," kata 

Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Siti Mukaromah di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin 

(25/4/2022).Keberadaan poter, lanjutnya, sangat membantu pembeli dalam meringankan barang 

bawaan."Harusnya kalau membawa sendiri mereka beli sedikit tapi karena ada poter mereka jadi beli 

banyak," canda Erma yang juga Anggota Komisi VI DPR RI ini.Sebelum dilakukan di Pasar Tanah Abang, 

kegiatan Berbagi Sejuta Takjil dan Sembako dalam rangka memperingati Hari Kartini juga dilakukan di 

Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen.Kegiatan juga dilakukan di berbagai daerah di Indonesia pada 

tanggal 21 April lalu.Di Stasiun Pasar Senen, turut hadir Pembina Perempuan Bangsa yang juga Menteri 

Tenaga Kerja, Ida Fauziyah dan Hj Rustini Muhaimin Iskandar.Dalam sambutannya, Ida Fauziyah 

mengapresiasi jasa porter kepada para penumpang.Menaker Ida pun mengenang masa lalu saat dirinya 
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dan keluarga pulang kampung sering memakai transportasi kereta api dan menggunakan jasa 

porter."Pada saat Lebaran, saya sering menggunakan kereta untuk pulang kampung. Kehadiran porter ini 

sangat membantu saya dan keluarga yang mudik menggunakan kereta api," kenangnya.Dirinya berharap 

situasi pasca pandemi ini terus berlangsung sehingga perekonomian masyarakat bangkit bergerak dan 

kembali seperti situasi normal sebelum terjadinya pandemi."Apa yang kita rasakan sekarang, kondisi 

yang lebih baik juga merupakan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan pandemi," kata 

Ida.Selain Ida Fauziyah dan Hj Rustini Muhaimin Iskandar, turut hadir antara lain Nur Nadlifah (Anggota 

Komisi IX DPR RI), Erni Sugiyanti (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat), Siti Masrifah (Pembina DPP 

Perempuan Bangsa).Kemudian Suharjono (Deputi II DAOP 1 Jakarta), Roni (SM SDM dan Umum DAOP 1 

Jakarta), Hendra (Kepala Stasiun Pasar Senen) dan Kutarto (Kepala Stasiun Gambir).Setelah membagikan 

sembako, rombongan meninjau kesiapan mudik Lebaran dan berdialog dengan beberapa calon 

penumpang di Stasiun Senen. 
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Title 173 perusahaan di Jawa Barat belum bayar THR, sebut 

Disnakertrans 

Author Ajat Sudrajat 

Media Antara Jabar Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://jabar.antaranews.com/berita/375437/173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-thr-

sebut-disnakertrans 

Summary Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menyatakan 

sebanyak 173 perusahaan di provinsi itu belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul 

Fitri 1443 Hijriah/Lebaran 2022.  

 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menyatakan sebanyak 173 

perusahaan di provinsi itu belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1443 Hijriah/Lebaran 

2022. "Atas kondisi tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat segera 

menindaklanjuti pelaporan tersebut," kata Kepala Bidang Pengawasaan Ketenagakerjaan pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Joao De Araujo Dacosta, di Kota Bandung, 

Selasa.Ditemui seusai menghadiri acara Japri (Jawa Barat Punya Informasi) Edisi "Kesiapan Menghadapi 

Libur Lebaran di Jawa Barat", Joao mengatakan temuan tersebut diketahui dari 305 pelaporan melalui 

website resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI berdasarkan update 25 April 2022. Dia mengatakan 

sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang menyatakan pembayaran THR 

tahun ini wajib dilakukan tepat waktu dan dalam jumlah yang utuh atau tidak dicicil. Hal ini, kata dia, 

berbeda dengan dua tahun ke belakang saat ada keringanan pembayaran THR secara dicicil karena 

kondisi pandemi. 
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Title Disnakertrans Sebut 173 Perusahaan di Jawa Barat Belum Bayar 

THR 

Author Antara 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jawapos.com/jpg-today/26/04/2022/disnakertrans-sebut-173-perusahaan-di-

jabar-belum-bayar-thr 

Summary Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menyatakan, 

sebanyak 173 perusahaan belum membayar tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1443 

Hijriah/Lebaran 2022. "Atas kondisi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Barat segera menindaklanjuti pelaporan tersebut," kata Kepala Bidang Pengawasaan 

Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Joao De Araujo 

Dacosta seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung, Selasa (26/4). Pada 2021, menurut dia, 

terdapat 148 perusahaan yang menunda atau mencicil THR, dari total 73.466 perusahaan di 

Jawa Barat. Joao mengatakan, temuan tersebut diketahui dari 305 pelaporan melalui 

website resmi Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan update 25 April. 

 

 

 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menyatakan, sebanyak 173 

perusahaan belum membayar tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1443 Hijriah/Lebaran 2022."Atas 

kondisi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat segera menindaklanjuti 

pelaporan tersebut," kata Kepala Bidang Pengawasaan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Joao De Araujo Dacosta seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung, 

Selasa (26/4).Joao mengatakan, temuan tersebut diketahui dari 305 pelaporan melalui website resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan update 25 April. Sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah yang menyatakan pembayaran THR tahun ini wajib dilakukan tepat waktu dan 

dalam jumlah yang utuh atau tidak dicicil.Hal tersebut, kata dia, berbeda dengan dua tahun ke belakang 

saat ada keringanan pembayaran THR secara dicicil karena kondisi pandemi. "Jadi pemantauan dini 

pembayaran THR yang kami lakukan, sebanyak 1.363 perusahaan menyatakan bersedia bayar THR. Tapi 

kami masih mendapat pengaduan melalui website kementerian, ada 173 masuk ke website pengaduan 

THR," ujar Joao De Araujo Dacosta.Saat ini, pihaknya sedang melakukan pengecekan kembali data 

tersebut dan melakukan langkah koordinasi dengan dinas terkait di kabupaten dan kota. Nanti dipilah 
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perusahaan mana yang menyatakan membayar sesuai aturan, perusahaan mana yang menyatakan akan 

menunda pembayaran THR."Yang pertama ialah kami melakukan pembinaan dan secara bipartit, 

sebelum langkah pemeriksaan. Apabila ternyata perusahaan tetap tidak bayar dan tidak patuh akan ada 

pengawas melakukan pemeriksaan. Karena pembayaran THR itu normatif dan ada sanksi kalau tidak 

dilakukan," tutur Joao De Araujo Dacosta.Pada 2021, menurut dia, terdapat 148 perusahaan yang 

menunda atau mencicil THR, dari total 73.466 perusahaan di Jawa Barat. 
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Title 173 Perusahaan di Jawa Barat Belum Bayar THR Author Antara 

Media Medcom.id Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.medcom.id/nasional/daerah/Rkjvn6wk-173-perusahaan-di-jabar-belum-bayar-

thr 

Summary Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menyatakan 

sebanyak 173 perusahaan di provinsi itu belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 

Idulfitri 1443 Hijriah. "Atas kondisi tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Barat segera menindaklanjuti pelaporan tersebut," kata Kepala Bidang 

Pengawasaan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Barat Joao De Araujo Dacosta, di Kota Bandung, Selasa, 26 April 2022. Joao mengatakan 

temuan tersebut diketahui dari 305 pelaporan melalui website resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan RI berdasarkan update 25 April 2022. Dia mengatakan sesuai arahan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang menyatakan pembayaran THR tahun 

ini wajib dilakukan tepat waktu dan dalam jumlah yang utuh atau tidak dicicil. 

 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menyatakan sebanyak 173 

perusahaan di provinsi itu belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1443 Hijriah."Atas kondisi 

tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat segera menindaklanjuti 

pelaporan tersebut," kata Kepala Bidang Pengawasaan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Joao De Araujo Dacosta, di Kota Bandung, Selasa, 26 April 2022.Joao 

mengatakan temuan tersebut diketahui dari 305 pelaporan melalui website resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan RI berdasarkan update 25 April 2022. Dia mengatakan sesuai arahan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang menyatakan pembayaran THR tahun ini wajib dilakukan 

tepat waktu dan dalam jumlah yang utuh atau tidak dicicil."Jadi pemantauan dini pembayaran THR yang 

kami lakukan, sebanyak 1.363 perusahaan menyatakan bersedia bayar THR. Tapi kami masih mendapat 

pengaduan melalui website Kementerian, ada 173 masuk ke website pengaduan THR," kata dia.Saat ini 

pihaknya sedang melakukan pengecekan kembali data tersebut dan melakukan langkah koordinasi 

dengan dinas terkait di kabupaten dan kota."Yang pertama ialah kami melakukan pembinaan dan secara 

bipartit, sebelum langkah pemeriksaan. Apabila ternyata perusahaan tetap tidak bayar dan tidak patuh 

akan ada pengawas melakukan pemeriksaan. Karena pembayaran THR itu normatif dan ada sanksi kalau 

tidak dilakukan," kata dia. 
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Title Disnakertrans Catat 173 Perusahaan di Jawa Barat Belum Bayar THR Author Antara 

Media Republika Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://republika.co.id/berita/raxtkj484/disnakertrans-catat-173-perusahaan-di-jabar-

belum-bayar-thr 

Summary Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jawa Barat) 

mencatat, sebanyak 173 perusahaan di Jawa Barat belum membayar tunjangan hari raya 

(THR) Idul Fitri 1443 Hijriyah kepada pekerja. Pada 2021, terdapat 148 perusahaan yang 

menunda atau mencicil THR dari total 73.466 perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat. 

"Atas kondisi tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

segera menindaklanjuti pelaporan tersebut," kata Kepala Bidang Pengawasaan 

Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Barat Joao de Araujo da Costa di Kota Bandung, Selasa 

(26/4/2022). Ditemui di acara Japri (Jawa Barat Punya Informasi) Edisi 'Kesiapan Menghadapi 

Libur Lebaran di Jawa Barat', Joao mengatakan, temuan tersebut diketahui dari 305 

pelaporan melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) per Senin 

(25/4/2022). 

 

 

 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jawa Barat) mencatat, 

sebanyak 173 perusahaan di Jawa Barat belum membayar tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1443 

Hijriyah kepada pekerja. Pada 2021, terdapat 148 perusahaan yang menunda atau mencicil THR dari total 

73.466 perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat."Atas kondisi tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat segera menindaklanjuti pelaporan tersebut," kata Kepala Bidang 

Pengawasaan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Barat Joao de Araujo da Costa di Kota Bandung, Selasa 

(26/4/2022).Ditemui di acara Japri (Jawa Barat Punya Informasi) Edisi 'Kesiapan Menghadapi Libur 

Lebaran di Jawa Barat', Joao mengatakan, temuan tersebut diketahui dari 305 pelaporan melalui laman 

resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) per Senin (25/4/2022). Dia mengatakan, sesuai arahan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, pembayaran THR tahun ini wajib dilakukan tepat 

waktu.Pun pembayaran THR dilakukan dalam jumlah utuh atau tidak dicicil. Hal itu berbeda dengan dua 

tahun ke belakang saat ada keringanan pembayaran THR secara dicicil karena kondisi pandemi Covid-19, 

yang membuat produksi pabrik tidak bisa maksimal."Jadi pemantauan dini pembayaran THR yang kami 
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lakukan, sebanyak 1.363 perusahaan menyatakan bersedia bayar THR. Tapi kami masih mendapat 

pengaduan melalui website Kementerian, ada 173 masuk ke website pengaduan THR," kata Joao.Saat ini, 

pihaknya sedang melakukan pengecekan kembali data tersebut dan melakukan langkah koordinasi 

dengan dinas terkait di kabupaten dan kota. Nantinya, akan dipilah perusahaan mana yang menyatakan 

membayar sesuai aturan, perusahaan mana yang menyatakan akan menunda pembayarannya."Yang 

pertama ialah kami melakukan pembinaan dan secara bipartit, sebelum langkah pemeriksaan. Apabila 

ternyata perusahaan tetap tidak bayar dan tidak patuh akan ada pengawas melakukan pemeriksaan. 

Karena pembayaran THR itu normatif dan ada sanksi kalau tidak dilakukan," kata Joao. 
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Title 173 Perusahaan di Jawa Barat Belum Bayar THR Author Antara 

Media Medcom.id Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/nbwM2yEK-173-perusahaan-di-jawa-barat-belum-

bayar-thr 

Summary Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menyatakan 

sebanyak 173 perusahaan di provinsi itu belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 

Idulfitri 1443 Hijriah/Lebaran 2022.  

 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menyatakan sebanyak 173 

perusahaan di provinsi itu belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1443 Hijriah/Lebaran 

2022."Atas kondisi tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat segera 

menindaklanjuti pelaporan tersebut," kata Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Joao De Araujo Dacosta, di Kota Bandung, dilansir dari 

Antara, Selasa, 26 April 2022.Ditemui seusai menghadiri acara Japri (Jawa Barat Punya Informasi) Edisi 

'Kesiapan Menghadapi Libur Lebaran di Jawa Barat', Joao mengatakan, temuan tersebut diketahui dari 

305 pelaporan melalui website resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI berdasarkan update 25 April 

2022.Dia mengatakan sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang menyatakan 

pembayaran THR tahun ini wajib dilakukan tepat waktu dan dalam jumlah yang utuh atau tidak dicicil. 

Hal ini, kata dia, berbeda dengan dua tahun ke belakang saat ada keringanan pembayaran THR secara 

dicicil karena kondisi pandemi."Jadi pemantauan dini pembayaran THR yang kami lakukan, sebanyak 

1.363 perusahaan menyatakan bersedia bayar THR. Tapi kami masih mendapat pengaduan melalui 

website Kementerian, ada 173 masuk ke website pengaduan THR," kata dia.Saat ini pihaknya sedang 

melakukan pengecekan kembali data tersebut dan melakukan langkah koordinasi dengan dinas terkait di 

kabupaten dan kota. Nantinya akan dipilih perusahaan mana yang menyatakan membayar sesuai aturan, 

perusahaan mana yang menyatakan akan menunda pembayarannya."Yang pertama ialah kami 

melakukan pembinaan dan secara bipartit, sebelum langkah pemeriksaan. Apabila ternyata perusahaan 

tetap tidak bayar dan tidak patuh akan ada pengawas melakukan pemeriksaan. Karena pembayaran THR 

itu normatif dan ada sanksi kalau tidak dilakukan," kata dia.Pada 2021, kata dia, terdapat 148 perusahaan 

yang menunda atau mencicil THR, sementara di Jawa Barat terdapat total 73.466 perusahaan. 
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Title Perempuan Bangsa Bagikan Seribu Sembako untuk 

Porter 

Author mediaindonesia.com 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaindonesia.com/ramadan/488760/perempuan-bangsa-bagikan-seribu-

sembako-untuk-porter 

Summary PEREMPUAN Bangsa membagikan seribu sembako kepada porter Stasiun Gambir, Stasiun 

Pasar Senen dan porter Tanah Abang. Para porter menyambut baik kegiatan sosial yang 

menjadi program rutin Perempuan Bangsa setiap tahun di bulan suci Ramadhan ini. "Patut 

disyukuri, pada tahun ini situasi mulai normal. Pusat perbelanjaan tanah abang sangat ramai 

pengunjung, mulai dari mereka yang membeli untuk dipakai sendiri maupun untuk dijual 

kembali. 

 

 

 

PEREMPUAN Bangsa membagikan seribu sembako kepada porter Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen 

dan porter Tanah Abang. Para porter menyambut baik kegiatan sosial yang menjadi program rutin 

Perempuan Bangsa setiap tahun di bulan suci Ramadhan ini."Patut disyukuri, pada tahun ini situasi mulai 

normal. Pusat perbelanjaan tanah abang sangat ramai pengunjung, mulai dari mereka yang membeli 

untuk dipakai sendiri maupun untuk dijual kembali. Keramaian ini menggerakkan perekonomian tidak 

hanya bagi penjual tetapi juga bagi poter yang membantu," kata Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, 

Siti Mukaromah, di Tanah Abang, Senin (25/4).Keberadaan poter, lanjutnya, sangat membantu pembeli 

dalam meringankan barang bawaan, "Harusnya kalau membawa sendiri mereka beli sedikit tapi karena 

ada poter mereka jadi beli banyak," canda Erma yang juga Anggota Komisi VI DPR RI ini.Sebelum 

dilakukan di Pasar Tanah Abang, kegiatan Berbagi Sejuta Takjil dan Sembako dalam rangka memperingati 

Hari Kartini juga dilakukan di Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Kegiatan juga dilakukan di berbagai 

daerah di Indonesia pada tanggal 21 April lalu.Di Stasiun Pasar Senen, turut hadir Pembina Perempuan 

Bangsa yang juga Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah dan Hj. Rustini Muhaimin Iskandar. Dalam 

sambutannya, Ida Fauziyah mengapresiasi jasa porter kepada para penumpang.Menaker Ida pun 

mengenang masa lalu saat dirinya dan keluarga pulang kampung sering memakai transportasi kereta api 

dan menggunakan jasa porter. "Pada saat Lebaran, saya sering menggunakan kereta untuk pulang 

kampung. Kehadiran porter ini sangat membantu saya dan keluarga yang mudik menggunakan kereta 
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api," kenangnya.Dirinya berharap situasi pasca pandemi ini terus berlangsung sehingga perekonomian 

masyarakat bangkit bergerak dan kembali seperti situasi normal sebelum terjadinya pandemi. "Apa yang 

kita rasakan sekarang, kondisi yang lebih baik juga merupakan keberhasilan pemerintah dalam 

mengendalikan pandemi," kata Ida menambahkan.Selain Ida Fauziyah dan Hj. Rustini Muhaimin Iskandar, 

turut hadir antara lain Nur Nadlifah (Anggota Komisi IX DPR RI), Erni Sugiyanti (Anggota DPRD Provinsi 

Jawa Barat), Siti Masrifah (Pembina DPP Perempuan Bangsa), Suharjono (Deputi II DAOP 1 Jakarta), Roni 

(SM SDM dan Umum DAOP 1 Jakarta), Hendra (Kepala Stasiun Pasar Senen) dan Kutarto (Kepala Stasiun 

Gambir). Setelah membagikan sembako, rombongan meninjau kesiapan mudik Lebaran dan berdialog 

dengan beberapa calon penumpang di Stasiun Senen. 
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Title Sebanyak 40 Perusahaan di Jakbar Dilaporkan Belum Bayar THR 

Karyawan 

Author Erick Tanjung 

Media Suara.com Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.suara.com/read/2022/04/26/152455/sebanyak-40-perusahaan-di-jakbar-

dilaporkan-belum-bayar-thr-karyawan 

Summary Pemerintah Kota Jakarta Barat hingga saat ini telah menerima aduan 40 perusahaan belum 

membayar kewajibannya yakni Tunjangan Hari Raya atau THR kepada para karyawannya. 

Laporan itu masuk ke pihaknya sejak Kementerian Tenaga Kerja membuka posko pengaduan 

karyawan yang tidak mendapat hak THR di https://poskothr.kemnaker.go.id. 

 

 

 

Pemerintah Kota Jakarta Barat hingga saat ini telah menerima aduan 40 perusahaan belum membayar 

kewajibannya yakni Tunjangan Hari Raya atau THR kepada para karyawannya."Kami terima sekitar 40 

laporan sejak pekan lalu," kata Kepala Seksi Pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi 

Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (26/4/2022).Laporan itu masuk ke 

pihaknya sejak Kementerian Tenaga Kerja membuka posko pengaduan karyawan yang tidak mendapat 

hak THR di https://poskothr.kemnaker.go.id.Menindaklanjuti laporan itu, Tri sudah memberikan surat 

imbauan kepada 40 perusahaan tersebut untuk membayar hak THR karyawan. Nantinya, pihak 

perusahaan dan dan karyawan bisa bermediasi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja terkait penyelesaian 

masalah THR.Jika beberapa perusahaan ada yang tidak bisa membayarkan THR dengan penuh lantaran 

keuangan perusahaan yang tidak memadai, maka pihak Suku Dinas Tenaga Kerja akan mencarikan jalan 

tengah.Namun, tegasnya, jika perusahaan tetap saja tidak mau memberikan hak THR karyawan, pihaknya 

akan melayangkan surat peringatan terhadap perusahaan tersebut."Kami akan buatkan nota 

pemeriksaan, mungkin bisa ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administrasi," kata dia.Hingga saat 

ini, penanganan terhadap 40 laporan perusahaan belum selesaikan THR itu masih berlangsung. Namun, 

Tri belum bersedia merinci nama-nama 40 perusahaan itu, termasuk di bidang apa.IKUTI BERITA LAINNYA 

DI GOOGLE NEWS 
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Title Menaker RI Ida Apresiasi Pelayanan Porter Statsiun Author _noname 

Media Priangantimur Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224353209/menaker-ri-ida-

apresiasi-pelayanan-porter-statsiun 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengapresiasi para porter Stasiun Kereta Api yang 

telah memberikan pelayanan secara baik kepada penumpangnya. Menurut Menaker, 

keberadaan porter sangat membantu penumpang yang membutuhkan jasanya. "Terima 

kasih semua yang selama ini telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada para 

penumpang," kata, Menaker dikutip priangantimurnews.pikiran-rakyat.com dari Instagram 

@kemenaker Selasa 26 April 2022. Menaker menyatakan bahwa dahulu, jika ia dan 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.Menurut Menaker, keberadaan porter 

sangat membantu penumpang yang membutuhkan jasanya."Terima kasih semua yang selama ini telah 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penumpang," kata, Menaker dikutip 

priangantimurnews.pikiran-rakyat.com dari Instagram @kemenaker Selasa 26 April 2022.Menaker 

menyatakan bahwa dahulu, jika ia dan keluarga 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,"katanya.Menaker menyebut, 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.Dengan banyaknya masyarakat yang sudah mengikuti 

vaksinasi, ia optomis kesehatan dan ekonomi masyarakat kembali membaik."Kalau kondisi ekonominya 

membaik, insyaallah kita akan kembali ke kondisi sebelum pandemi. Dari pandemi ke endemi,"ujarnya. 
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Title Kemnaker Terima 1.627 Aduan soal THR Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220426142443-92-789871/kemnaker-terima-

1627-aduan-soal-thr 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 1.627 pengaduan online dari pekerja 

terkait tunjangan hari raya (THR) dari 8 April 2022 sampai 25 April 2022 kemarin. "Dari 1.627 

pengaduan yang masuk terdiri dari THR tidak dibayarkan sebanyak 727 aduan, THR tidak 

sesuai ketentuan 758 aduan, dan THR terlambat dibayarkan 142 aduan," ungkap Kepala Biro 

Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/4). Selain 

menerima aduan terkait THR, Kemnaker juga menerima konsultasi online terkait THR 

sebanyak 2.230 laporan. Khusus untuk pengaduan terkait pembayaran THR, Chairul 

mengatakan Kemnaker akan menindaklanjuti ke proses verifikasi dan validasi. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 1.627 pengaduan online dari pekerja terkait 

tunjangan hari raya (THR) dari 8 April 2022 sampai 25 April 2022 kemarin. Pengaduan terkait THR yang 

terlambat bayar hingga tak dibayarkan"Dari 1.627 pengaduan yang masuk terdiri dari THR tidak 

dibayarkan sebanyak 727 aduan, THR tidak sesuai ketentuan 758 aduan, dan THR terlambat dibayarkan 

142 aduan," ungkap Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap kepada CNNIndonesia.com, 

Selasa (26/4).Selain menerima aduan terkait THR, Kemnaker juga menerima konsultasi online terkait THR 

sebanyak 2.230 laporan. Dari konsultasi tersebut, sebanyak 1.759 laporan sudah terselesaikan. 

Sementara sisanya, 471 laporan masih dalam proses.Khusus untuk pengaduan terkait pembayaran THR, 

Chairul mengatakan Kemnaker akan menindaklanjuti ke proses verifikasi dan validasi."Jika memang 

ditemukan ada aduan yang bertentangan dengan Permanaker 6/2016 tentang kewajiban pembayaran 

paling lambat H-7 Lebaran, maka akan kami lakukan langkah-langkah," tuturnya.Pertama, meminta 

perusahaan untuk segera membayarkan THR pada H-7 Lebaran atau hari ini. Kedua, jika tidak bisa maka 

akan dilakukan pemeriksaan dan perusahaan diberi toleransi membayar tujuh hari ke depan atau pada 

hari H Lebaran."Kalau tidak bisa juga, kita kasih toleransi lagi tujuh hari berarti H 7 Lebaran, tapi itu pun 

harus dengan denda 5 persen dari besaran THR dan tidak menghilangkan kewajiban membayar THR-nya," 

terangnya.Bila perusahaan masih tidak membayar sampai batas toleransi terakhir, maka Kemnaker akan 

memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga 

penghentian sementara. 
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Title BSU BLT Subsidi Gaji 2022 Cair ke Rekening Penerima Jika Penuhi 

Syarat Ini, Cek Info Terbarunya! - Ayo Indonesia 

Author Husnul 

Khatimah 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013281394/bsu-blt-subsidi-gaji-2022-cair-ke-

rekening-penerima-jika-penuhi-syarat-ini-cek-info-terbarunya 

Summary AYOINDONESIA- Berikut ini akan diulas BSU BLT Subsidi Gaji 2022 cair ke rekening penerima 

jika penuhi syarat ini. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa tren kasus 

positif maupun angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia telah mengalami penurunan 

secara signifikan. 

 

 

 

AYOINDONESIA - Berikut ini akan diulas BSU BLT Subsidi Gaji 2022 cair ke rekening penerima jika penuhi 

syarat ini. cara cek penerima BLT gaji 2022 atau Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) lewat WhatsApp, NIK KTP 

atau laman resmi BSU Kemnaker. BLT gaji 2022 dikabarkan akan cair pada tahun ini. Tentu, kabar terbaru 

terkait BSU 2022 kini banyak dicari masyarakat yang merupakan pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta. 

Apalagi terkait cara cek penerima BLT gaji 2022, sebab laman BPJS Ketenagakerjaan masih dalam proses 

peningkatan kapasitas. Dana BLT gaji 2022 ini rencananya akan segera dicairkan dalam waktu 

dekat.Dalam konferensi pers PPKM hari Senin, 4 April 2022 Airlangga Hartarto mengatakan bahwa BLT 

gaji 2022 ini masih dalam tahap pematangan. Pematangan BSU 2022 ini ia utarakan sesuai dengan arahan 

langsung dari Presiden Jokowi. "Tadi ada arahan Bapak Presiden terkait program Bantuan Subsidi Upah 

2022 atau BSU ini agar terus dimatangkan," ucap Airlangga Hartarto.Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, menyatakan bahwa tren kasus positif maupun angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia 

telah mengalami penurunan secara signifikan. Meski begitu, dampak ekonomi dari pandemi masih 

terasa. Di sinilah pencairan dana BLT gaji 2022 berperan. "Oleh karena itu, tujuan dari BSU ini selain 

melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja/buruh, juga diharapkan dapat 

meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi," kata Menaker, 

dikutip dari laman resmi Kemnaker, hari Rabu, 6 April 2022. Sebelum pencairan BLT gaji 2022, 

Kementerian Ketenagakerjaan telah mengelola BSU pada 2020 dan 2021 dengan beberapa ketentuan 

kriteria penerima dan jumlah bantuan yang diberikan. BSU 2020 difokuskan pada pekerja/buruh yang 

memiliki upah di bawah Rp5 juta. 
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Title Di Kulon Progo 42 Perusahaan Menyatakan Kesanggupan Bayar 

THR Satu Kali Gaji 

Author _noname 

Media Harian Merapi Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.harianmerapi.com/news/pr-403281777/di-kulon-progo-42-perusahaan-

menyatakan-kesanggupan-bayar-thr-satu-kali-gaji 

Summary Sebanyak 42 perusahaan di Kulon Progo telah menyatakan kesanggupannya untuk 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) satu kali gaji. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kulon Progo Nur Wahyudi mengatakan pihaknya telah mendapat laporan 

tentang THR dari perusahaan yang ada di Kulon Progo.  

 

 

 

Sebanyak 42 perusahaan di Kulon Progo telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar Tunjangan 

Hari Raya (THR) satu kali gaji.Mereka juga menyanggupi pembayaran THR secara tepat waktu sesuai 

dengan aturan.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo Nur Wahyudi mengatakan 

pihaknya telah mendapat laporan tentang THR dari perusahaan yang ada di Kulon Progo."Sampai saat ini 

kami belum mendapat laporan lagi dari 42 perusahaan yang menyatakan sanggup membayar Tunjangan 

Hari Raya (THR) dan belum dibayarkan," katanya.Ia mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kementerian 

Tenaga Kerja terkait dengan Pemberian THR Keagamaan 2022 kepada buruh atau tenaga kerja 

perusahaan sudah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 560/1225/2022 

tentang Pemberian THR 2022 kepada buruh atau tenaga kerja perusahaan.Menindaklanjuti surat edaran 

tersebut, Disnakertrans sudah melakukan sosialisasi dan menyampaikan SE tersebut ke perusahaan-

perusahaan.Dari data yang masuk, perusahaan yang memberikan kesanggupan membayar THR satu kali 

gaji sebanyak 42 perusahaan.Kemudian, perusahaan yang memberikan THR kurang dari satu kali gaji tiga 

perusahaan, yakni perusahaan WRC sebesar 70 persen.Kemudian Telaga Madu yang bergerak di bidang 

penyaluran gas 75 persen, dan Santo Yusup Boro sanggup membayar 70 persen. "Kami berharap sudah 

dibayarkan THR-nya," katanya.Nur Wahyudi mengatakan Disnakertrans membuka tiga kanal aduan 

pembayaran THR, yakni datang langsung ke kantor Disnakertrans, menggunakan aplikasi Dinasker DIY, 

dan aplikasi Kemenaker pusat."Aplikasi aduan pembayaran THR milik DIY sudah ada sejak 2021, tapi 

aplikasi aduan milik Kemenaker baru tahun ini," katanya.Dia mengatakan dari aduan yang masuk melalui 

aplikasi milik Disnaker DIY, ada satu perusahaan garmen dari Sentolo tidak membayar THR.Berdasarkan 
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pemantauan di lapangan, perusahaan tersebut memberikan THR, namun besarannya tidak sesuai 

ketentuan."Mereka beralasan pandemi Covid-19 menyebabkan usaha mengalami kesulitan. Bahkan, 

perusahaan tersebut harus mengurangi tenaga kerja dari 70 orang menjadi 30 orang," 

katanya.Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Sutedjo meminta Disnakertrans Kulon Progo melakukan 

pemantauan pembayaran gaji dan THR sebelum 1 Mei supaya tidak menimbulkan gejolak."Buruh yang 

telah menerima gaji dan THR bisa merayakan hari raya dengan tenang," katanya. * 
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Title Disnakertrans Sebut 173 Perusahaan di Jawa Barat Belum 

Bayar THR 

Author Fadli Hermawan 

Media Xnews.id Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://xnews.id/2022/04/26/kanal/news/disnakertrans-sebut-173-perusahaan-di-jabar-

belum-bayar-thr 

Summary JAKARTA (XNews.id)-Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa 

Barat menyatakan, sebanyak 173 perusahaan belum membayar tunjangan hari raya (THR) 

Idul Fitri 1443 Hijriah/Lebaran 2022. "Atas kondisi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat segera menindaklanjuti pelaporan tersebut," kata Kepala 

Bidang Pengawasaan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Barat Joao De Araujo Dacosta seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung, Selasa (26/4). 

Pada 2021, menurut dia, terdapat 148 perusahaan yang menunda atau mencicil THR, dari 

total 73.466 perusahaan di Jawa Barat. Joao mengatakan, temuan tersebut diketahui dari 

305 pelaporan melalui website resmi Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan update 25 

April. 

 

 

 

JAKARTA (XNews.id)-Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat 

menyatakan, sebanyak 173 perusahaan belum membayar tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1443 

Hijriah/Lebaran 2022."Atas kondisi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

segera menindaklanjuti pelaporan tersebut," kata Kepala Bidang Pengawasaan Ketenagakerjaan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Joao De Araujo Dacosta seperti dilansir dari Antara di 

Kota Bandung, Selasa (26/4).Joao mengatakan, temuan tersebut diketahui dari 305 pelaporan melalui 

website resmi Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan update 25 April. Sesuai arahan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang menyatakan pembayaran THR tahun ini wajib dilakukan 

tepat waktu dan dalam jumlah yang utuh atau tidak dicicil.Hal tersebut, kata dia, berbeda dengan dua 

tahun ke belakang saat ada keringanan pembayaran THR secara dicicil karena kondisi pandemi. "Jadi 

pemantauan dini pembayaran THR yang kami lakukan, sebanyak 1.363 perusahaan menyatakan bersedia 

bayar THR. Tapi kami masih mendapat pengaduan melalui website kementerian, ada 173 masuk ke 

website pengaduan THR," ujar Joao De Araujo Dacosta.Saat ini, pihaknya sedang melakukan pengecekan 
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kembali data tersebut dan melakukan langkah koordinasi dengan dinas terkait di kabupaten dan kota. 

Nanti dipilah perusahaan mana yang menyatakan membayar sesuai aturan, perusahaan mana yang 

menyatakan akan menunda pembayaran THR."Yang pertama ialah kami melakukan pembinaan dan 

secara bipartit, sebelum langkah pemeriksaan. Apabila ternyata perusahaan tetap tidak bayar dan tidak 

patuh akan ada pengawas melakukan pemeriksaan. Karena pembayaran THR itu normatif dan ada sanksi 

kalau tidak dilakukan," tutur Joao De Araujo Dacosta.Pada 2021, menurut dia, terdapat 148 perusahaan 

yang menunda atau mencicil THR, dari total 73.466 perusahaan di Jawa Barat. 
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Title Perusahaan Wajib Bayar THR Pekerja Dengan Sesuai 

Ketentuan. 

Author _noname 

Media Opsi News Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://opsinews.com/read-1237-2022-04-26-perusahaan-wajib-bayar-thr-pekerja-dengan-

sesuai-ketentuan.html 

Summary Kabar Gembira dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar telah 

membentuk posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2022. 

Kewajiban tersebut berupa pembayaran THR keagamaan. Ini merupakan tindak lanjut dari 

Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker) Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022, terkait pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2022 bagi 

pekerja atau buruh di perusahaan. Meskipun masih dalam suasana pandemi, Ia mengatakan 

untuk tahun ini tidak ada relaksasi bagi perusahan dalam mengeluarkan THR tersebut. 

 

Kabar Gembira dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar telah membentuk posko 

pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2022. Pengaduan tersebut langsung dapat 

dilakukan secara tatap muka di posko pengaduan.Kepala Bidang Pembina Hubungan Industrial, Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, Aulia Fajri, S.Sos menegaskan bahwa, bagi 

perusahaan di wilayah kabupaten kampar untuk segera menunaikan kewajibannya. Kewajiban tersebut 

berupa pembayaran THR keagamaan. "Bagi pekerja perusahaan yang belum terpenuhi haknya, silahkan 

langsung ke posko pengaduan", ujar Aulia Fajri, Senin (25/4/2022).Kadis Disnaker Kab Kampar Melalai 

Kabid Aulia Fajri, S.Sos mengatakan, posko pengaduan ini sudah dibuka, Nantinya akan berakhir sepekan 

setelah hari raya Idul Fitri tahun 2022. Ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker) Nomor M/1/HK.04/IV/2022, terkait pelaksanaan 

pemberian THR keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.Meskipun masih dalam 

suasana pandemi, Ia mengatakan untuk tahun ini tidak ada relaksasi bagi perusahan dalam mengeluarkan 

THR tersebut. " wajib hukumnya bagi perusahaan ( pembayaran THR)", ujarnya.Adapun skema besaran 

THR yang harus di keluarkan mengacu pada SE Menaker RI. Acuan tersebut tentang masa bakti kerja dan 

berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK). UMK Kabupaten Kampar tahun 2022 yaitu sebesar 

3.047.470 rupiah.Untuk pekerja yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus 

atau lebih, maka diberi 1 (satu) bulan upah.Sedangkan bagi pekerja yang bekerja diatas 1 bulan dan 

secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proposional. Untuk perhitunganya, 

masa kerja dibagi duabelas bulan dikali dengan besaran upah. Contoh apabila pekerja sudah bekerja 

selama tiga bulan, maka besarannya sebagai berikut. 3: 12X 3.047.470= 761. 867 rupiah. "Bagi pekerja 

yang ingin berkonsultasi, silahkan kunjungi posko pengaduan di jam kerja", pungkas Aulia Fajri. 

Reza.rls/Torus.Sumber/ Disnaker Kampar. 
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Title Enam Hari Jelang Lebaran 2022, 40 Perusahaan di Jakarta Belum 

Bayar THR Karyawannya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014353393/enam-hari-jelang-lebaran-2022-

40-perusahaan-di-jakarta-belum-bayar-thr-karyawannya 

Summary Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat per hari ini, 26 April 2022 atau bertepatan H-6 

menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah telah menerima aduan 40 perusahaan belum 

melakukan kewajiban membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para 

karyawannya. Kepala Seksi Pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi 

Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto saat dihubungi di Jakarta, mengatakan puluhan aduan tersebut 

diterima pihaknya sejak pekan lalu. Kendati demikian, Tri tidak belum bisa merinci nama-

nama 40 perusahaan tersebut, termasuk bidang-bidang usaha terkait. Namun, Tri mengakui 

pihaknya sudah memberikan surat imbauan kepada 40 perusahaan tersebut agar segera 

menunaikan hak para karyawan dengan membayar THR. 

 

 

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat per hari ini, 26 April 2022 atau bertepatan H-6 menjelang Hari 

Raya Idul Fitri 1443 Hijriah telah menerima aduan 40 perusahaan belum melakukan kewajiban membayar 

uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawannya.Kepala Seksi Pengawas Suku Dinas Tenaga 

Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto saat dihubungi di Jakarta, mengatakan 

puluhan aduan tersebut diterima pihaknya sejak pekan lalu.Dikatakan Tri, laporan itu diterima pihaknya 

dari website www.poskothr.kemnaker.go.id yang disediakan Kementerian Tenaga Kerja melalui posko 

pengaduan karyawan yang tidak mendapat hak THR.Kendati demikian, Tri tidak belum bisa merinci nama-

nama 40 perusahaan tersebut, termasuk bidang-bidang usaha terkait.Namun, Tri mengakui pihaknya 

sudah memberikan surat imbauan kepada 40 perusahaan tersebut agar segera menunaikan hak para 

karyawan dengan membayar THR.Penyelesaian masalah THR antara pihak perusahaan dan karyawan 

kata dia, bisa dimediasi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja terkait.Jikalau memang beberapa perusahaan ada 

yang tidak bisa membayarkan THR dengan penuh lantaran masalah keuangan perusahaan, Tri 

mengatakan Suku Dinas Kerja akan mencarikan jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan 

tersebut.Namun, jika perusahaan tetap saja tidak mau membayar hak THR karyawan, Tri menegaskan 
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pihaknya akan melayangkan surat peringatan untuk perusahaan tersebut."Kita akan buatkan nota 

pemeriksaan, mungkin bisa ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administrasi," ujar Tri, dikutip 

Pikiran-Rakyat.com dari Antara.Hingga saat ini, kata dia, 40 aduan perusahaan belum selesaikan 

pembayaran THR tersebut masih berlangsung.Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan dan juga Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR seharusnya dibayarkan paling lambat tujuh hari 

sebelum hari raya keagamaan, dalam hal ini Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.Hal itu juga sudah ditegaskan 

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 8 April 2022 lalu.Ia 

mengatakan pembayaran THR pada tahun ini yang diberikan oleh perusahaan harus dilakukan sesuai 

ketentuan perundang-undangan, yakni paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. 
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Title CEK Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 dengan 4 Cara ini, 

Adakah Nama Anda? 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793281743/cek-penerima-bsu-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-dengan-4-cara-ini-adakah-nama-anda 

Summary Berikut informasi cek penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 dengan 4 cara ini, apakah 

ada nama Anda?. Para calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 terus menanyakan 

kapan dana tersebut akan cair. : Pantauan Terkini di Simpang Susun Cileunyi, Arus Lalu Lintas 

Ramai Lancar. Namun, sampai saat ini pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 belum juga 

cair kepada penerima. : Download WhatsApp Fouad Versi Terbaru 2022 GRATIS, Simak Fitur 

dan Kelebihannya di Sini. Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 

masih menjadi hal yang ditunggu-tunggu kabar pencairannya. 

 

 

 

Berikut informasi cek penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 dengan 4 cara ini, apakah ada nama 

Anda?Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 masih menjadi hal yang ditunggu-

tunggu kabar pencairannya.Para calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 terus menanyakan 

kapan dana tersebut akan cair.: Pantauan Terkini di Simpang Susun Cileunyi, Arus Lalu Lintas Ramai 

LancarMenteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menyampaikan pengumuman 

bahwa pencairan 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.Namun, sampai saat ini pencairan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 belum juga cair kepada penerima.: Download WhatsApp Fouad Versi Terbaru 2022 

GRATIS, Simak Fitur dan Kelebihannya di Sini 
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Title Menaker Ida Fauziyah: Pemerintah Jadikan Sektor UMKM 

sebagai Prioritas Utama PEN 

Author Helmi Supriyatno 

Media Harianbhirawa.co.id Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianbhirawa.co.id/menaker-ida-fauziyah-pemerintah-jadikan-sektor-umkm-

sebagai-prioritas-utama-pen 

Summary "Melihat besarnya dampak yang dialami oleh sektor UMKM dan besarnya signifikansi sektor 

UMKM bagi perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah menjadikan sektor UMKM 

sebagai salah satu prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada acara Focus 

Group Discussion dengan tema "Gema Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa Timur" 

secara virtual, Selasa, (26/4/2022). 

 

 

 

Pandemi COVID-19 memberikan pukulan berat pada perekonomian, termasuk bagi sektor UMKM. Survei 

yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UMKM menunjukkan 94 persen 

usaha mengalami penurunan penjualan, bahkan penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami oleh 

lebih dari 40 persen UMKM dari berbagai kelas usaha.Hal ini berdampak pada tenaga kerja yang bergerak 

di sektor UMKM, khususnya tenaga kerja wanita yang cukup besar jumlah dan proporsinya di sektor 

UMKM. "Melihat besarnya dampak yang dialami oleh sektor UMKM dan besarnya signifikansi sektor 

UMKM bagi perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah menjadikan sektor UMKM sebagai salah 

satu prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada acara Focus Group Discussion dengan tema "Gema 

Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa Timur" secara virtual, Selasa, (26/4/2022). Menaker 

mengungkapkan, Kemnaker terus melakukan program pengembangan perluasan kesempatan kerja 

berupa program bantuan kewirausahaan yang diberikan pada kelompok UMKM di berbagai daerah. 

"Banyak dari paket bantuan tersebut diberikan kepada kelompok perempuan sehingga mereka dapat 

kembali terberdayakan serta membantu membangkitkan perekenomian keluarga dan masyarakat di 

daerahnya masing-masing," ungkapnya. Ia menambahkan, pihaknya juga akan terus menggenjot 

pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan kualitas pekerja di masa pandemi. "Banyak jurusan 

pelatihan yang kami miliki merupakan jurusan yang menunjang kompetensi bagi pekerja di sektor 
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UMKM," ujar Menaker. Menaker menyebut, dengan semakin tumbuh dan majunya UMKM terutama di 

era digital ini maka diharapkan akan banyak perempuan yang bisa ikut masuk ke pasar kerja dan 

berkontribusi pada perekonomian. "Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kegiatan FGD bersama 

UMKM Kartini Jawa Timur sebagai kegiatan konkrit untuk mendukung kiprah UMKM sebagai ujung 

tombak perekonomian Indonesia," ucapnya. [ira. 
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Title H+1 Pembayaran THR, Disnakertrans Bantul Masih Proses 

Tujuh Aduan 

Author Eleonora PEW 

Media Suara.com Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://jogja.suara.com/read/2022/04/26/175627/h1-pembayaran-thr-disnakertrans-

bantul-masih-proses-tujuh-aduan 

Summary Hingga kini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul 

menerima aduan terhadap 10 perusahaan tentang pembayaran THR. "Total ada 10 

perusahaan yang melibatkan 37 pekerja," ungkap Kepala Disnakertrans Bantul Istirul 

Widiastuti, Selasa (26/4/2022). Batas akhir pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yakni 

tanggal 25 April 2022. Itu sesuai dengan edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI No 

M/1/HK.04/IV/2022 pemberian THR maksimal diberikan tujuh hari sebelum hari raya 

keagamaan. 

 

 

 

Batas akhir pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yakni tanggal 25 April 2022. Itu sesuai dengan edaran 

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI No M/1/HK.04/IV/2022 pemberian THR maksimal diberikan tujuh 

hari sebelum hari raya keagamaan.Hingga kini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Kabupaten Bantul menerima aduan terhadap 10 perusahaan tentang pembayaran THR."Total ada 10 

perusahaan yang melibatkan 37 pekerja," ungkap Kepala Disnakertrans Bantul Istirul Widiastuti, Selasa 

(26/4/2022).Dijelaskannya, dari 37 pekerja tersebut, persoalan tentang THR yang sudah selesai sebanyak 

30 orang. Sementara tujuh lainnya masih dalam proses."Masih ada tujuh yang saat ini sedang berproses 

(supaya THR segera dibayarkan)," kata dia.Aduan yang ia terima antara lain ada yang kontrak kerjanya 

sudah habis namun mengira akan mendapat THR, ada perusahaan yang telat bayar THR, dan ada yang 

pembayaran THR masih kurang."Tapi semuanya yang 30 pekerha itu sudah selesai (pembayaran THR). 

Ketujuh pekerja lainnya masih kami proses," ujarnya.Kendala yang ditemui saat melakukan mediasi 

antara pekerja dengan perusahaan adalah pelapor yang mengadukan THR secara online. Kemudian 

ditindaklanjuti namun alamatnya tidak jelas."Misal ada pelapor yang laporannya online tapi alamatnya 

enggak jelas. Kemudian ketika dikontak dia tidak kooperatif padahal dia sendiri yang buat laporan," 

terangnya.Terkait skema pembayaran THR yang Jatuh tempo H-7 Hari Raya Idul Fitri, lanjutnya, 

Disnakertrans kemarin sudah mendatangi perusahaan-perusahaan. Istirul menyebut ada perusahaan 
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yang membayar THR tadi malam atau pagi tadi."Ada yang tidak berhak tapi merasa berhak (dapat THR). 

Kalau karyawan yang habis kontraknya ya tidak dapat karena sudah habis kontraknya," ujarnya.IKUTI 

BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWSDi bulan Ramadhan penuh berkah ini, mari kita ringankan beban 

saudara sesama yang kesusahan. Berbagi sambil menambah amalan lewat sedekah makanan bersama 

Untuk langsung meng-input jumlah sedekah silakan KLIK DI SINI! 
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Title Aduan THR Jawa Tengah Capai 110 Laporan, Pengawas 

Ketenagakerjaan Ambil Tindakan 

Author _noname 

Media Smol.id Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.smol.id/news/pr-713282106/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-pengawas-

ketenagakerjaan-ambil-tindakan 

Summary Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah mulai melakukan penindakan terkait 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran 2022. Hingga Selasa 26 April 

2022, tercatat ada 110 aduan terkait THR yang diterima posko Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Jawa Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari 

mengatakan, aduan tentang pemberian THR semakin banyak menjelang lebaran. "Senin 25 

April 2022 kemarin ada tambahan jadi total 110 aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi 

Jawa Tengah. 

 

Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah mulai melakukan penindakan terkait pelanggaran 

pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran 2022.Hingga Selasa 26 April 2022, tercatat ada 110 aduan 

terkait THR yang diterima posko Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah.Kepala 

Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, aduan tentang pemberian THR semakin 

banyak menjelang lebaran.Dari pertengahan April aduan yang masuk hanya 22 laporan, lalu berkembang 

menjadi 78 laporan di hari Minggu (24/4)."Senin 25 April 2022 kemarin ada tambahan jadi total 110 

aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi Jawa Tengah. Kami juga bekerjasama dengan pemerintah 

kabupaten/kota untuk menyelesaikan aduan tersebut," ujarnya, saat melakukan monitoring pemberian 

THR, di Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.Ia menyebut sesuai peraturan, THR 

diberikan perusahaan maksimal tujuh hari sebelum hari lebaran atau tanggal 25 April 2022.Jika melebihi 

tenggat tersebut, artinya perusahaan telah melanggar SE Menaker RI no M/1/HK.04/IV/2022. Selain itu, 

perusahaan juga dinilai melanggar PP 36 tentang pengupahan.Sakina menyebut, sesuai peraturan THR 

pekerja di tahun ini harus diberikan penuh sesuai regulasi.Bagi pekerja yang telah mencapai masa satu 

tahun, harus diberi satu kali gaji. 
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Title Kemenaker Terima 2.114 Laporan THR 2022 Author Radar Banyumas 

Media Radar Banyumas Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://radarbanyumas.co.id/kemenaker-terima-2-114-laporan-thr-2022 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 2.114 laporan pemberian THR selama 

periode 8 sampai 20 April 2022. "Jadi hingga saat ini, jumlah dari konsultasi dan pengaduan 

yang masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 2.114 laporan," kata dia dalam keterangannya 

dikutip, Selasa (26/4). Jumlah tersebut mencakup 1.556 konsultasi online dan 558 

pengaduan online. Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap menyatakan, 

terdapat sejumlah topik pelaporan yang masuk ke Posko THR 2022. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 2.114 laporan pemberian THR selama periode 8 sampai 

20 April 2022. Jumlah tersebut mencakup 1.556 konsultasi online dan 558 pengaduan online.Kepala Biro 

Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap menyatakan, terdapat sejumlah topik pelaporan yang masuk 

ke Posko THR 2022.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 dia dalam keterangannya dikutip, Selasa 

(26/4).Dirinya pun memastikan bahwa pihaknya akan mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut 

dari konsultasi dan pengaduan masyarakat.Masyarakat yang berkonsultasi dilayani langsung oleh 

petugas Mediator Hubungan Industrial melalui kolom konsultasi di website 

https://poskothr.kemnaker.go.id.Sedangkan pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan untuk memastikan THR 

dibayarkan sesuai ketentuan."Tentu pengaduan baru akan ditindaklanjuti setelah batas waktu 

pembayaran THR berakhir. Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker akan berkoordinasi dengan Pengawas 

Ketenagakerjaan daerah," ujarnya.Dikatakan Chairul, keberadaan Posko Pengaduan THR ini merupakan 

bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR benar-benar bisa 

dibayarkan sesuai ketentuan yang ada.Ada 22 Aduan THR di Jawa Tengah, Ganjar: Tunjangan Hari Raya 

Tak Boleh Dicicil"Hadirnya posko THR keagamaan tahun 2022 ini diharapkan dapat berjalan sesuai 

dengan mekanisme dan ketentuan perundangan. Posko THR Virtual ini juga untuk memudahkan 

masyarakat untuk konsultasi maupun menyampaikan keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR 

tanpa dibatasi ruang dan waktu, sehingga seluruh pekerja/buruh mendapatkan THR," tutup dia.Sebagai 

informasi, posko tersebut dapat dimanfaatkan oleh pekerja/buruh dan pengusaha mulai tanggal 8 April 

hingga 8 Mei 2022 selama jam kerja, yakni 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB dan secara daring (online) 

melalui https://poskothr.kemnaker.go.id. 
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Title Lapor Ibu Menaker, 93 Perusahaan di Banten Belum Bayar THR 

ke Karyawan 

Author Reporter 

Media Fajar Indonesia Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://fin.co.id/read/95351/Lapor-Ibu-Menaker-93-Perusahaan-di-Banten-Belum-Bayar-

THR-ke-Karyawan 

Summary Di Banten ada 93 perusahaan telah diadukan pekerja/buruh karena hingga 25 April 2022 

belum membayarkan THR Idul Fitri 1443/2022 sesuai dengan ketentuan. Menaker Ida 

Fauziyah menegaskan perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat H-7 lebaran.-

Istimewa-. Padahal Menaker Ida Fauziyah sudah menegaskan perusahaan wajib membayar 

THR minimal tujuh hari sebelum hari raya. Hingga hari ini, dari 93 perusahaan yang diadukan 

terkait THR, sebagian besar berasal dari wilayah Tangerang, yakni Kota Tangerang, 

Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. 

 

 

 

Menaker Ida Fauziyah menegaskan perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat H-7 lebaran.-

Istimewa-SERANG, FIN.CO.ID - Masih banyak perusahaan yang belum membayarkan tunjangan hari raya 

(THR) pada karyawannya.Padahal Menaker Ida Fauziyah sudah menegaskan perusahaan wajib membayar 

THR minimal tujuh hari sebelum hari raya. Dan Pembayaran harus dilakukan secara kontan atau tidak 

dicicil.Di Banten ada 93 perusahaan telah diadukan pekerja/buruh karena hingga 25 April 2022 belum 

membayarkan THR Idul Fitri 1443/2022 sesuai dengan ketentuan.Salah satunya dengan melakukan 

mediasi mediasi antara pelapor dengan perusahaan. "Kita mediasi dulu selama tiga kali. Kalau memang 

mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan pada langkah berikutnya, diselesaikan melalui tripartit hingga 

pemberian sanksi berupa denda hingga pencabutan ijin operasional jika perusahaan terbukti salah," 

katanya, Selasa, 26 April 2022."Tentu nanti dilakukan verifikasi ke lapangan atau audit untuk memastikan, 

benar tidaknya ketidakmampuan keuangan perusahaan atau alasan lain," kata Septo.Hingga hari ini, dari 

93 perusahaan yang diadukan terkait THR, sebagian besar berasal dari wilayah Tangerang, yakni Kota 

Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.Adapun alasan perusahaan tersebut 

diadukan ke posko pengaduan THR Disnakertrans Banten karena belum membayarkan THR kepada 

karyawannya dengan alasan ketidakmampuan keuangan perusahaan."Rata-rata ketidakmampuan 

keuangan perusahaan. Ada juga alasan lain seperti masa kerja belum satu tahun dan alasan lainnya," kata 
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SeptoMenaker Ida Fauziyah menegaskan perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat H-7 

lebaran.-Istimewa- Pihaknya akan membuka posko pengaduan THR tersebut dan tindak lanjutnya hingga 

nanti sekitar 9 Mei 2022"Mulai hari ini langsung kita tindak lanjuti, sampai nanti setelah Lebaran," kata 

Septo.Pihaknya berharap perusahaan mematuhi aturan pemerintah untuk memberikan hak THR bagi 

karyawannya, disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan keuangan perusahaan."Kalau ternyata 

hasil audit keuangan dan tindak lanjut di lapangan ternyata perusahaan akal-akalan. Tentu kita berikan 

sanksi hingga pencabutan ijin operasional," katanya. 
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Title Asyik, BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta Otomatis Masuk 

Rekening jika Penuh Syarat Ini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094353708/asyik-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-

rp1-juta-otomatis-masuk-rekening-jika-penuh-syarat-ini 

Summary Adapun nominal BLT subsidi gaji yakni senilai Rp1 juta per penerima, hanya cair kepada 

pekerja yang telah memenuhi syarat dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022. Apabila telah 

memenuhi syarat dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, maka secara otomatis dana BLT 

subsidi gaji Rp1 juta bakal langsung masuk ke rekening. Sementara itu untuk berkesempatan 

dapat BLT Subsidi Gaji Rp1 juta dari program BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, ada sejumlah 

syarat yang wajib dipenuhi pekerja. Terkait hal tersebut, hingga kini Kemnaker masih 

mematangkan mengenai syarat dan kriteria pekerja yang bakal dapat BLT subsidi gaji Rp1 

juta dari program BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan dikabarkan cair dalam waktu dekat pada April 

2022.Adapun nominal BLT subsidi gaji yakni senilai Rp1 juta per penerima, hanya cair kepada pekerja 

yang telah memenuhi syarat dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.Apabila telah memenuhi syarat dapat 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, maka secara otomatis dana BLT subsidi gaji Rp1 juta bakal langsung 

masuk ke rekening.Sementara itu untuk berkesempatan dapat BLT Subsidi Gaji Rp1 juta dari program 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi pekerja.Terkait hal tersebut, 

hingga kini Kemnaker masih mematangkan mengenai syarat dan kriteria pekerja yang bakal dapat BLT 

subsidi gaji Rp1 juta dari program BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.Menaker Ida Fauziyah menyebut, 

pihaknya sedang merampungkan regulasi teknis pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, serta 

mengajukan dan melakukan revisi anggaran bersama Kemenkeu."Serta tidak kalah penting adalah 

mereview data calon penerima BSU tahun 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi 

dengan bank Himbara selaku penyalur," katanya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari 

Antara.Adapun kuota penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 yakni sebanyak 8,8 juta orang yang 

merupakan pekerja atau karyawan atau buruh yang bakal dapat BLT Subsidi Gaji Rp1 juta per pekerja. 
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Title Aduan THR Jawa Tengah Capai 110 Laporan, Terbanyak 

Perusahaan di Solo dan Semarang 

Author _noname 

Media Inews Portal Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://jateng.inews.id/berita/aduan-thr-jateng-capai-110-laporan-terbanyak-perusahaan-

di-solo-dan-semarang 

Summary Meskipun aduan terkait THR di Jawa Tengah mencapai 110 laporan, namun adapula 

perusahaan yang tertib aturan. Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah 

mulai melakukan penindakan terkait pelanggaran pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 

Lebaran 2022. Hingga Selasa (26/4/2022), tercatat ada 110 aduan terkait THR yang diterima 

posko Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, aduan tentang pemberian THR semakin banyak 

menjelang Lebaran. 

 

 

 

Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah mulai melakukan penindakan terkait pelanggaran 

pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2022. Hingga Selasa (26/4/2022), tercatat ada 110 aduan 

terkait THR yang diterima posko Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah.Kepala 

Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, aduan tentang pemberian THR semakin 

banyak menjelang Lebaran. Dari pertengahan April aduan yang masuk hanya 22 laporan, lalu 

berkembang menjadi 78 laporan di hari Minggu (24/4)."Senin (25/4) kemarin ada tambahan jadi total 

110 aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi Jawa Tengah. Kami juga bekerjasama dengan pemerintah 

kabupaten/kota untuk menyelesaikan aduan tersebut," ujarnya, saat melakukan monitoring pemberian 

THR, di Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.Dia menyebut sesuai peraturan, THR 

diberikan perusahaan maksimal tujuh hari sebelum hari lebaran atau tanggal 25 April 2022. Jika melebihi 

tenggat tersebut, artinya perusahaan telah melanggar SE Menaker RI no M/1/HK.04/IV/2022. Selain itu, 

perusahaan juga dinilai melanggar PP 36 tentang pengupahan.Sakina menyebut, sesuai peraturan THR 

pekerja di tahun ini harus diberikan penuh sesuai regulasi. Bagi pekerja yang telah mencapai masa satu 

tahun, harus diberi satu kali gaji. Sedangkan yang belum mencapai masa kerja satu tahun, diberikan 

secara proporsional.Dia mengatakan, aduan pekerja yang masuk ke posko THR rerata mengeluhkan 

pembayaran yang telat atau dicicil. Selain itu ada keluhan THR yang dibayar tidak sesuai ketentuan atau 
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bahkan tidak memberikan tunjangan."Kami tanggal 26 menerjunkan pengawas. Kemudian mereka akan 

mengeluarkan nota riksa. Nota itu harus direspon dalam waktu tujuh hari. Jika tidak dipenuhi nanti akan 

ada nota riksa 2, jangka juga tujuh hari. Kalau tidak ada respon, baru ada sanksi administrasi sesuai 

regulasi PP 36 2021," jelasnya.Sesuai peraturan, sanksi administrasi tersebut mulai dari teguran tertulis, 

pembatasan kegiatan usaha. Adapula pemberhentian usaha sebagjan atau keseluruhan alat produksi, 

sampai dengan pembekuan usaha.Menurutnya, pemberian sanksi tidak serta merta mengugurkan 

kewajiban pemberian THR. Bahkan, perusahaan bisa dikenakan denda sebesar 5 persen dari jumlah THR 

yang diterima setiap buruh. Besaran denda lima persen tersebut, nantinya bisa dikelola oleh serikat 

pekerja demi kesejahteraan pekerja.Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah 

Mumpuniati mengatakan, rerata perusahaan yang masih belum membayarkan THR pekerja beralasan 

terdampak Covid-19."Alasan mereka rata-rata karena terdampak Covid-19. Selain itu juga cash flow, 

uangnya diputar untuk kegiatan yang lain. Tapi mereka berjanji untuk membayar," ungkapnya.Ia 

menyebut, tahun ini banyak di antara perusahaan yang menunda pembayaran THR berasal dari sektor 

garmen. Perusahaan-perusahaan ini, rerata memiliki banyak pekerja.Mumpuniwati mengungkapkan, 

perusahaan yang paling banyak diadukan berasal dari Kota Solo dan Kota Semarang. Bahkan, ada satu 

perusahaan yang diadukan berkali-kali oleh pekerjanya.Meskipun aduan terkait THR di Jawa Tengah 

mencapai 110 laporan, namun adapula perusahaan yang tertib aturan.Perlu diketahui, Di Jawa Tengah 

ada 32.584 perusahaan skala kecil menengah dan besar. Data itu berdasar Wajib Lapor Ketenagakerjaan 

Perusahaan Online (WLKP). Dari jumlah tersebut ada sekitar 5.000 perusahaan besar. 
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Title Terkuak, 173 Perusahaan di Jawa Barat Belum Bayar THR 

Lebaran 2022 

Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/4949239/terkuak-173-perusahaan-di-jawa-barat-

belum-bayar-thr-lebaran-2022 

Summary Sebanyak 173 perusahaan di Jawa Barat tercatat belum membayar Tunjangan Hari Raya atau 

THR Lebaran 2022. Perihal THR Ini diungkapkan Kepala Bidang Pengawasaan 

Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Joao De 

Araujo Dacosta, di Kota Bandung, Selasa (26/4/2022). "Atas kondisi tersebut, kami dari Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat segera menindaklanjuti pelaporan 

tersebut," kata dia melansir Antara. Ditemui seusai menghadiri acara Japri (Jawa Barat Punya 

Informasi) Edisi "Kesiapan Menghadapi Libur Lebaran di Jawa Barat", Joao mengatakan 

temuan tersebut diketahui dari 305 pelaporan melalui website resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan RI berdasarkan update 25 April 2022. 

 

Sebanyak 173 perusahaan di Jawa Barat tercatat belum membayar Tunjangan Hari Raya atau THR 

Lebaran 2022.Perihal THR Ini diungkapkan Kepala Bidang Pengawasaan Ketenagakerjaan pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Joao De Araujo Dacosta, di Kota Bandung, Selasa 

(26/4/2022)."Atas kondisi tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

segera menindaklanjuti pelaporan tersebut," kata dia melansir Antara.Ditemui seusai menghadiri acara 

Japri (Jawa Barat Punya Informasi) Edisi "Kesiapan Menghadapi Libur Lebaran di Jawa Barat", Joao 

mengatakan temuan tersebut diketahui dari 305 pelaporan melalui website resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan RI berdasarkan update 25 April 2022.Dia mengatakan sesuai arahan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang menyatakan pembayaran THR tahun ini wajib dilakukan 

tepat waktu dan dalam jumlah yang utuh atau tidak dicicil.Hal ini, berbeda dengan dua tahun ke belakang 

saat ada keringanan pembayaran THR secara dicicil karena kondisi pandemi."Jadi pemantauan dini 

pembayaran THR yang kami lakukan, sebanyak 1.363 perusahaan menyatakan bersedia bayar THR. Tapi 

kami masih mendapat pengaduan melalui website Kementerian, ada 173 masuk ke website pengaduan 

THR," jelasnya.Saat ini pihaknya sedang melakukan pengecekan kembali data tersebut dan melakukan 

langkah koordinasi dengan dinas terkait di kabupaten dan kota.Nantinya akan dipilah perusahaan mana 

yang menyatakan membayar sesuai aturan, perusahaan mana yang menyatakan akan menunda 

pembayarannya."Yang pertama ialah kami melakukan pembinaan dan secara bipartit, sebelum langkah 

pemeriksaan. Apabila ternyata perusahaan tetap tidak bayar dan tidak patuh akan ada pengawas 

melakukan pemeriksaan. Karena pembayaran THR itu normatif dan ada sanksi kalau tidak dilakukan," 

kata dia.Pada tahun 2021, terdapat 148 perusahaan yang menunda atau mencicil THR, sementara di Jawa 

Barat terdapat total 73.466 perusahaan. * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi 

yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6. com hanya dengan ketik kata kunci yang 

diinginkan.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari 

Raya (THR) keagamaan Tahun 2022. Ribuan konsiltasi dan pengaduan telah masuk. Ombudsman Republik 

Indonesia (RI) pun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Posko THR 2022.Anggota Ombudsman 

RI Robert Na Endi Jaweng mendorong para pekerja untuk aktif melaporkan apabila mengalami kendala 
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dalam penerimaan THR maupun jika tidak terlayani Posko Pengaduan THR. Menurutnya, penyaluran THR 

perlu diawasi agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan."Ombudsman berfokus pada 

pengawasan pelaksanaan Posko THR keagamaan yang dibuat oleh Kemnaker. Masyarakat dapat 

mengadukan layanan Posko THR jika terdapat dugaan maladministrasi dan akan ditindaklanjuti oleh 

Ombudsman," ujarnya dalam Konferensi Pers di Kantor Ombudsman RI, ditulis Sabtu (23/4/2022).Dia 

menekankan terdapat tiga titik krusial dalam pengawasan pembayaran THR. Pertama, perlu dipastikan 

posko pengaduan THR dibentuk mulai pemerintah pusat hingga tingkat provinsi, kota dan 

kabupaten.Kedua, perlu pengawasan yang proaktif dan bekerja secara efektif. Ketiga, mekanisme sanksi 

bagi perusahaan atau pemberi kerja yang tidak memberikan THR sesuai ketentuan.Terkait posko 

pengaduan yang dibuka oleh Kemnaker, Ombudsman meminta Kemnaker memastikan Posko berjalan 

efektif dalam melayani publik. Selain itu, Ombudsman menilai perlu dibuat mekanisme pengendalian dan 

pengawasan posko yang terintegrasi."Posko hendaknya didukung dengan sarana, petugas dan sistem 

yang memadai," imbuhnya.Lebih lanjut, Ombudsman juga meminta Kemnaker untuk melaporkan data 

konsultasi dan pengaduan yang masuk ke Posko THR, termasuk pelaku pelanggaran dan 

menindaklanjutinya sesuai peraturan. Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, THR Keagamaan 

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

buruh.Untuk itu, Robert menyatakan pihaknya bersama Kemnaker akan melakukan pantauan di 

lapangan terkait pelaksanaan pembayaran THR. "Kita akan konfirmasi secara pasti minggu depan 

Ombudsman bersama Kemnaker akan melakukan sidak dan observasi untuk melihat sejauh mana 

pelaksanaannya di lapangan," tutupnya.Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 

Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 3.857 laporan pemberian THR selama periode 8-25 April 

2022. Jumlah tersebut mencakup 2.230 konsultasi online dan 1.627 pengaduan online."Dari 2.230 

konsultasi yang masuk, sebanyak 1.759 konsultasi telah terselesaikan dan masih ada 471 yang masih 

dalam proses," kata Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap, kepada Liputan6.com, Selasa 

(26/4/2022).Sementara itu, dari 1.627 pengaduan yang masuk terdiri dari THR tidak dibayarkan sebanyak 

727 aduan, THR tidak sesuai ketentuan sebanyak 758 aduan, dan THR terlambat dibayarkan sebanyak 

142 aduan.Chairul memastikan, pihaknya akan mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari 

konsultasi dan pengaduan masyarakat.Bagi masyarakat yang berkonsultasi dilayani langsung oleh 

petugas Mediator Hubungan Industrial melalui kolom konsultasi di website 

https://poskothr.kemnaker.go.id. Sedangkan pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan untuk memastikan THR 

dibayarkan sesuai ketentuan.Keberadaan Posko Pengaduan THR ini merupakan bentuk fasilitasi 

pemerintah agar hak pekerja/buruh, untuk mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan sesuai 

ketentuan yang ada.Posko tersebut dapat dimanfaatkan oleh pekerja/buruh dan pengusaha mulai 

tanggal 8 April hingga 8 Mei 2022 selama jam kerja (08.00 WIB s.d 15.00 WIB) dan secara daring (online) 

melalui https://poskothr.kemnaker.go.id.Keberadaan posko THR keagamaan ini adalah bentuk fasilitasi 

Pemerintah, agar hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan, sesuai 

ketentuan yang ada adanya. 

  



 

231 

 

Title Syafril SH : Bagi Yang Berminat Untuk Jadi PUK, Ayo 

Bergabung 

Author _noname 

Media Top Metro Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://topmetro.news/144834/syafril-sh-bagi-yang-berminat-untuk-jadi-puk-ayo-

bergabung 

Summary Ketua DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Langkat Sejarahta Sembiring yang didampingi 

Sekretarisnya Syafril SH, mengatakan bahwa organisasi pekerja yang mereka pimpin sudah 

terbukti merupakan organisasi "Bahwa menurut Surat Direktorat Jendral Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja yang 

diterima Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Langkat, menyatakan DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten 

Langkat yang dipimpin Sejarahta Sembiring dan Sekretaris Syafril SH adalah yang sah," 

ujarnya kepada awak media di Stabat, Selasa (26/4/2022). 

 

Ketua DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Langkat Sejarahta Sembiring yang didampingi Sekretarisnya Syafril 

SH, mengatakan bahwa organisasi pekerja yang mereka pimpin sudah terbukti merupakan organisasi 

(DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Langkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku."Bahwa menurut Surat Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja yang diterima Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Langkat, 

menyatakan DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Langkat yang dipimpin Sejarahta Sembiring dan Sekretaris 

Syafril SH adalah yang sah," ujarnya kepada awak media di Stabat, Selasa (26/4/2022).Pernyataan kami 

ini, tambah Sekretaris DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Langkat, Syafril SH, bukan asal ngomong. "Sudah jelas 

bahwa sebagaimana isi surat dari Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Nomor : 4/173/HI.03.00/IV/2022 Tanggal 1 April 2022 yang 

ditandatangani Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial C.Heru 

Widianto SE MM, yang dialamatkan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat, organisasi 

yang kami pimpin ini yang legal," tambahnya.Sebagaimana diketahui, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 

Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F.SPTI)-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

(K.SPSI) telah menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar di Hotel Grand Cempaka, 

Jakarta pada 15 hingga 17 Desember 2015 lalu.Pemimpin Yang SahDari hasil Rapimnas tersebut, saat itu 

Surya Bakti Batubara dan Sekretaris Jendral Syafril Arsyad terpilih sebagai nahkoda organisasi pekerja 

yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk masa periode 2016-2021 lalu.Ketua Umum DPP 

K.SPSI Yorrys Raweyai dan Sekjen Rudy Prayitno, dalam kesempatan itu juga mengungkapkan bahwa jika 

masih ada pihak-pihak yang mengklaim merupakan pengurus dan anggota K.SPSI-F.SPTI lain, itu di luar 

tanggungjawab mereka.Dalam Surat Keputusan No. KEP-36/ORG/DPD-SU/X/2020 tentang Pengukuhan 

Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Langkat, juga dijelaskan 

secara gamblang tentang pembubaran PC F.SPTI-K.SPSI Langkat di bawah kepemimpianan Terbit Rencana 

PA.Surat tersebut menjelaskan bahwa, Pertama: Mencabut Surat Keputusan DPD-F.SPTI-K.SPSI Provinsi 

Sumatra Utara No. Kep-12/ORG/DPD-SU/IV/2018,Tanggal 9 APRIL 2018 tentang Pengesahan Komposisi 

dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Kabupaten Langkat 

di bawah Pimpinan Terbit Rencana PA SE (dibubarkan) tidak berlaku lagi.Dari Surat Keputusan DPD F.SPTI-

K.SPSI Sumatera Utara ini jelas dan terang benderang secara otomatis PUK-PUK yang ada di Kabupaten 
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Langkat dibawah kepemimpinan Terbit Rencana PA yang selanjutnya secara sepihak menyerahkan 

kepemimpinan organisasi pekerja kepada abang kandungnya, Iskandar PA dan belakangan diserahkan 

kepada Edi Bahagia Sinuraya, secara otomatis gugur dengan sendirinya."Jadi, bagi yang ingin menjadi 

Pimpinan Unit Kecamatan (PUK) F.SPTI-K.SPSI dibawah naungan organisasi kita yang resmi, silahkan 

menghubungi Ketua atau saya selaku Sekretaris," ujar Safril SH. 
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Title Kemnaker Terus Perluas Kesempatan Kerja Lewat Program 

Kewirausahaan 

Author John Doe 

Media Onews.me Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://onews.me/kemnaker-terus-perluas-kesempatan-kerja-lewat-program-

kewirausahaan-70536.html 

Summary Suara.com- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong pengembangan 

perluasan kesempatan kerja. Salah satunya melalui program bantuan kewirausahaan yang 

diberikan pada kelompok UMKM di berbagai daerah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 

Ida Fauziyah mengatakan, banyak dari paket bantuan tersebut diberikan kepada kelompok 

perempuan. Dengan begitu, mereka dapat kembali terberdayakan serta membantu 

membangkitkan perekenomian keluarga dan masyarakat di daerahnya masing-masing. 

 

 

 

Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong pengembangan perluasan 

kesempatan kerja. Salah satunya melalui program bantuan kewirausahaan yang diberikan pada 

kelompok UMKM di berbagai daerah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, 

banyak dari paket bantuan tersebut diberikan kepada kelompok perempuan. Dengan begitu, mereka 

dapat kembali terberdayakan serta membantu membangkitkan perekenomian keluarga dan masyarakat 

di daerahnya masing-masing. "Kami juga akan terus menggenjot pelatihan untuk peningkatan 

kompetensi dan kualitas pekerja di masa pandemi. Banyak jurusan pelatihan yang kami miliki merupakan 

jurusan yang menunjang kompetensi bagi pekerja di sektor UMKM," ujar Ida saat memberikan sambutan 

pada acara Focus Group Discussion dengan tema "Gema Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa Timur" 

secara virtual, Selasa, (26/4/2022). Diketahui, Pandemi Covid-19 memberikan pukulan berat pada 

perekonomian, termasuk bagi sektor UMKM. Survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) terhadap UMKM menunjukkan 94 persen usaha mengalami penurunan penjualan, 

bahkan penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami oleh lebih dari 40 persen UMKM dari berbagai 

kelas usaha. Hal ini berdampak pada tenaga kerja yang bergerak di sektor UMKM, khususnya tenaga kerja 

wanita yang cukup besar jumlah dan proporsinya di sektor UMKM. 
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Title H-7 Lebaran, Disnakertrans Jawa Tengah Terima 110 Aduan 

Terkait THR - Kabarku 

Author Joko Sulistyo 

Media Kabarku.net Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kabarku.net/kabar-jawa-tengah/pr-1393282404/h-7-lebaran-disnakertrans-

jawa-tengah-terima-110-aduan-terkait-thr 

Summary "Senin 25 April 2022 kemarin ada tambahan laporan aduan THR sehingga total ada 110 

aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi Jawa Tengah. KABARKU.NET- Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Jawa Tengah menerima 110 laporan 

aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ). 

 

 

 

KABARKU.NET - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Jawa Tengah menerima 110 

laporan aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ). Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina 

Rosellasari mengatakan, hingga saat ini tercatat ada 110 laporan aduan terkait THR, yang diterima posko 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah. Menurutnya, aduan tentang pemberian THR 

semakin bertambah menjelang Lebaran. Dari pertengahan April, aduan THR yang masuk hanya 22 

laporan, lalu berkembang menjadi 78 laporan pada Minggu 24 April 2022."Senin 25 April 2022 kemarin 

ada tambahan laporan aduan THR sehingga total ada 110 aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi Jawa 

Tengah. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/ kota untuk menyelesaikan aduan 

tersebut," ujarnya, saat melakukan monitoring pemberian THR, di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, 

dan Kota Salatiga, Selasa 26 April 2022. Sakina menyebut, sesuai peraturan, THR diberikan perusahaan 

maksimal tujuh hari sebelum hari Lebaran atau tanggal 25 April 2022. "Jika melebihi tenggat tersebut, 

artinya perusahaan telah melanggar SE Menaker RI no M/1/HK.04/IV/2022. Selain itu, perusahaan juga 

dinilai melanggar PP 36 tentang pengupahan," tuturnya. Dia menembahkan, sesuai peraturan, THR 

pekerja di tahun ini harus diberikan penuh sesuai regulasi. Bagi pekerja yang telah mencapai masa satu 

tahun, harus diberi satu kali gaji.Selasa, 26 April 2022 | 16:12 WIBSelasa, 26 April 2022 | 12:34 WIBSenin, 

25 April 2022 | 19:13 WIBSenin, 25 April 2022 | 17:06 WIBSenin, 25 April 2022 | 16:01 WIBMinggu, 24 

April 2022 | 18:38 WIBMinggu, 24 April 2022 | 08:22 WIBSabtu, 23 April 2022 | 21:00 WIBSabtu, 23 April 

2022 | 10:06 WIBSabtu, 23 April 2022 | 09:26 WIBJumat, 22 April 2022 | 11:21 WIBJumat, 22 April 2022 

| 04:22 WIBKamis, 21 April 2022 | 23:21 WIBKamis, 21 April 2022 | 16:32 WIBRabu, 20 April 2022 | 23:57 
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WIBRabu, 20 April 2022 | 12:54 WIBSelasa, 19 April 2022 | 19:34 WIB"Sedangkan yang belum mencapai 

masa kerja satu tahun, diberikan secara proporsional," katanya. Aduan pekerja yang masuk ke posko THR, 

lanjutnya, mengeluhkan pembayaran yang telat atau dicicil. Selain itu, ada keluhan THR yang dibayar 

tidak sesuai ketentuan, atau bahkan tidak memberikan tunjangan. "Kami tanggal 26 April 2022 ini 

menerjunkan pengawas. Kemudian mereka akan mengeluarkan nota riksa. Nota itu harus direspon dalam 

waktu tujuh hari. Jika tidak dipenuhi nanti akan ada nota riksa 2, jangka juga tujuh hari. Kalau tidak ada 

respon, baru ada sanksi administrasi sesuai regulasi PP 36/ 2021," paparnya. Sakina menjelaskan, sesuai 

peraturan, sanksi administrasi tersebut mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha. Adapula 

pemberhentian usaha sebagjan atau keseluruhan alat produksi, sampai dengan pembekuan 

usaha."Pemberian sanksi tidak serta merta mengugurkan kewajiban pemberian THR. Bahkan, 

perusahaan bisa dikenakan denda sebesar lima persen dari jumlah THR yang diterima setiap buruh. 

Besaran denda lima persen tersebut, nantinya bisa dikelola oleh serikat pekerja demi kesejahteraan 

pekerja ," paparnya. Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah Mumpuniati 

mengatakan, rerata perusahaan yang masih belum membayarkan THR pekerja beralasan terdampak 

Covid 19. "Alasan mereka rata-rata karena terdampak Covid 19. Selain itu juga cash flow, uangnya diputar 

untuk kegiatan yang lain. Tapi mereka berjanji untuk membayar," ujarnya. 
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Title H-6 Lebaran, Disnakertrans Jawa Tengah Terima 110 Aduan 

Terkait THR - Kabarku 

Author Joko Sulistyo 

Media Kabarku.net Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kabarku.net/kabar-jawa-tengah/pr-1393282404/h-6-lebaran-disnakertrans-

jawa-tengah-terima-110-aduan-terkait-thr 

Summary "Senin 25 April 2022 kemarin ada tambahan laporan aduan THR sehingga total ada 110 

aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi Jawa Tengah. KABARKU.NET- Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Jawa Tengah menerima 110 laporan 

aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ). Kepala Disnakertrans Jawa Tengah 

Sakina Rosellasari mengatakan, hingga saat ini tercatat ada 110 laporan aduan terkait THR, 

yang diterima posko Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah. Kabid 

Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah Mumpuniati mengatakan, rerata 

perusahaan yang masih belum membayarkan THR pekerja beralasan terdampak Covid 19. 

 

 

 

KABARKU.NET - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Jawa Tengah menerima 110 

laporan aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ). Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina 

Rosellasari mengatakan, hingga saat ini tercatat ada 110 laporan aduan terkait THR, yang diterima posko 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah. Menurutnya, aduan tentang pemberian THR 

semakin bertambah menjelang Lebaran. Dari pertengahan April, aduan THR yang masuk hanya 22 

laporan, lalu berkembang menjadi 78 laporan pada Minggu 24 April 2022."Senin 25 April 2022 kemarin 

ada tambahan laporan aduan THR sehingga total ada 110 aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi Jawa 

Tengah. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/ kota untuk menyelesaikan aduan 

tersebut," ujarnya, saat melakukan monitoring pemberian THR, di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, 

dan Kota Salatiga, Selasa 26 April 2022. Sakina menyebut, sesuai peraturan, THR diberikan perusahaan 

maksimal tujuh hari sebelum hari Lebaran atau tanggal 25 April 2022. "Jika melebihi tenggat tersebut, 

artinya perusahaan telah melanggar SE Menaker RI no M/1/HK.04/IV/2022. Selain itu, perusahaan juga 

dinilai melanggar PP 36 tentang pengupahan," tuturnya. Dia menembahkan, sesuai peraturan, THR 

pekerja di tahun ini harus diberikan penuh sesuai regulasi. Bagi pekerja yang telah mencapai masa satu 

tahun, harus diberi satu kali gaji.Selasa, 26 April 2022 | 16:12 WIBSelasa, 26 April 2022 | 12:34 WIBSenin, 
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25 April 2022 | 19:13 WIBSenin, 25 April 2022 | 17:06 WIBSenin, 25 April 2022 | 16:01 WIBMinggu, 24 

April 2022 | 18:38 WIBMinggu, 24 April 2022 | 08:22 WIBSabtu, 23 April 2022 | 21:00 WIBSabtu, 23 April 

2022 | 10:06 WIBSabtu, 23 April 2022 | 09:26 WIBJumat, 22 April 2022 | 11:21 WIBJumat, 22 April 2022 

| 04:22 WIBKamis, 21 April 2022 | 23:21 WIBKamis, 21 April 2022 | 16:32 WIBRabu, 20 April 2022 | 23:57 

WIBRabu, 20 April 2022 | 12:54 WIBSelasa, 19 April 2022 | 19:34 WIB"Sedangkan yang belum mencapai 

masa kerja satu tahun, diberikan secara proporsional," katanya. Aduan pekerja yang masuk ke posko THR, 

lanjutnya, mengeluhkan pembayaran yang telat atau dicicil. Selain itu, ada keluhan THR yang dibayar 

tidak sesuai ketentuan, atau bahkan tidak memberikan tunjangan. "Kami tanggal 26 April 2022 ini 

menerjunkan pengawas. Kemudian mereka akan mengeluarkan nota riksa. Nota itu harus direspon dalam 

waktu tujuh hari. Jika tidak dipenuhi nanti akan ada nota riksa 2, jangka juga tujuh hari. Kalau tidak ada 

respon, baru ada sanksi administrasi sesuai regulasi PP 36/ 2021," paparnya. Sakina menjelaskan, sesuai 

peraturan, sanksi administrasi tersebut mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha. Adapula 

pemberhentian usaha sebagjan atau keseluruhan alat produksi, sampai dengan pembekuan 

usaha."Pemberian sanksi tidak serta merta mengugurkan kewajiban pemberian THR. Bahkan, 

perusahaan bisa dikenakan denda sebesar lima persen dari jumlah THR yang diterima setiap buruh. 

Besaran denda lima persen tersebut, nantinya bisa dikelola oleh serikat pekerja demi kesejahteraan 

pekerja ," paparnya. Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah Mumpuniati 

mengatakan, rerata perusahaan yang masih belum membayarkan THR pekerja beralasan terdampak 

Covid 19. "Alasan mereka rata-rata karena terdampak Covid 19. Selain itu juga cash flow, uangnya diputar 

untuk kegiatan yang lain. Tapi mereka berjanji untuk membayar," ujarnya. 
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Title H-6 Lebaran Belum Dapat THR? Lapor ke Sini! Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793282429/h-6-lebaran-belum-dapat-thr-lapor-

ke-sini 

Summary 6 Lebaran dan Anda belum dapat THR? Segera lapor atau adukan hal tersebut kepada 

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Adapun dalam Peraturan THR 2022 yang 

tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022, disebutkan bahwa maksimal 

pencairan THR H-7 sebelum hari H Lebaran. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan 

mengimbau kepada pengusaha atau pemberi kerja untuk memperhatikan dua hal, yakni:. : 

Jadwal Lebaran NU, Muhammadiyah, dan Pemerintah Sama 2 Mei?. 

 

 

 

6 Lebaran dan Anda belum dapat THR? Segera lapor atau adukan hal tersebut kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan atau Kemnaker.Adapun dalam Peraturan THR 2022 yang tertuang dalam Surat Edaran 

(SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 

Tahun 2022, disebutkan bahwa maksimal pencairan THR H-7 sebelum hari H Lebaran.Sebelumnya, 

Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau kepada pengusaha atau pemberi kerja untuk memperhatikan 

dua hal, yakni:: Jadwal Lebaran NU, Muhammadiyah, dan Pemerintah Sama 2 Mei?Perusahaan diimbau 

segera melakukan pembayaran atau memberikan THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh. 

Perusahaan yang memiliki profit tinggi dan ekspansi yang terus membaik, diimbau untuk memberikan 

THR lebih kepada pekerja atau buruh.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, besaran THR 

2022 dikembalikan kepada aturan semula seiring situasi ekonomi yang membaik. Besaran yang dimaksud 

yakni 1 bulan gaji bagi yang sudah bekerja minimal 12 bulan.Adapun bagi yang kurang dari 12 bulan, 

besarannya dihitung secara proporsional.Aturan pembayaran THR 2022 ini harus kontan atau tidak 

dicicil.: Guru Honorer Madrasah di KBB Bisa Dapat THR, Begini Penjelasan KemenagTHR tidak hanya 

diberikan kepada pekerja tetap. Pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, buruh harian lepas di 

kebun-kebun, supir, bahkan pekerja rumah tangga atau ART berhak mendapatkan THR. 
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Title 40 Perusahaan di Jakbar Dilaporkan Belum Bayarkan THR 

Karyawan 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idxchannel.com/economics/40-perusahaan-di-jakbar-dilaporkan-belum-

bayarkan-thr-karyawan 

Summary Kemnaker.go.id. Pihaknya saat ini sudah memberikan surat imbauan kepada 40 perusahaan 

tersebut untuk membayar hak THR karyawan. Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat 

menerima 40 laporan dari masing-masing karyawan yang diduga tidak mendapatkan hak 

Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan. Puluhan laporan itu saat ini sedang ditangani. 

"Kita terima sekitar 40 laporan sejak minggu lalu," kata Kepala Seksi (Kasie) Pengawas Suku 

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertrans) Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto 

di Jakarta, Selasa (26/4/2022). 

 

 

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menerima 40 laporan dari masing-masing karyawan yang diduga 

tidak mendapatkan hak Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan. Puluhan laporan itu saat ini sedang 

ditangani."Kita terima sekitar 40 laporan sejak minggu lalu," kata Kepala Seksi (Kasie) Pengawas Suku 

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertrans) Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto di Jakarta, 

Selasa (26/4/2022).Laporan itu masuk ke pihaknya sejak Kementerian Tenaga Kerja membuka posko 

pengaduan karyawan yang tidak mendapat hak THR di https://poskothr. kemnaker.go.id.Pihaknya saat 

ini sudah memberikan surat imbauan kepada 40 perusahaan tersebut untuk membayar hak THR 

karyawan. Tri mengatakan, bagi pihak perusahaan dan karyawan yang memiliki masalah terkait THR juga 

bisa bermediasi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja.Jika beberapa perusahaan ada yang tidak bisa 

membayarkan THR dengan penuh lantaran keuangan perusahaan yang tidak memadai, maka pihak Suku 

Dinas Tenaga Kerja akan mencarikan jalan tengah. 
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Title Telat Bayar THR Perusahaan Bakal Disanksi Author _noname 

Media Kota Waringin News Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://www.kotawaringinnews.co.id/telat-bayar-thr-perusahaan-bakal-disanksi 

Summary Dalam kesempatan Abdul Razak menjelaskan perihal Surat Edaran (SE) Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian 

THR Hari Raya Keagamaan 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Lazimnya, Tunjangan 

Hari Raya (THR) sepatutnya diberikan kepada para pekerja. Misalnya untuk Idul Fitri 1443 

Hijrah, maka THR harus dicairkan sebelum hari tersebut tiba. Diungkapkan Abdul Razak, 

pembayaran THR untuk pekerja atau buruh wajib dilaksanakan pembayarannya H-7. 

 

 

 

Idul Fitri 1443 Hijrah segera tiba dalam waktu 2 minggu lagi. Lazimnya, Tunjangan Hari Raya (THR) 

sepatutnya diberikan kepada para pekerja.Hal itu wajib diberikan oleh pihak perusahaan atau instansi 

menjelang hari besar keagamaan karyawannya.Misalnya untuk Idul Fitri 1443 Hijrah, maka THR harus 

dicairkan sebelum hari tersebut tiba.Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Abdul Razak dan Zubair Arifin, 

Brian Iskandar, dan Wisman dari Dapil 3 DPRD Kalimantan Tengah saat kunjungan kerja di Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotawaringin Barat dan menggelar tatap muka bersama Kepala 

Dinas Nakertrans Kobar Rusliansyah bersama Kepala Bidang (Kabid).Dalam kesempatan Abdul Razak 

menjelaskan perihal Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 

tentang Pelaksanaan Pemberian THR Hari Raya Keagamaan 2021 Bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan.Diungkapkan Abdul Razak, pembayaran THR untuk pekerja atau buruh wajib dilaksanakan 

pembayarannya H-7. Paling lambat sehari sebelum lebaran.Sehingga, perusahaan yang terdampak Covid-

19 harus menyertakan bukti berupa laporan keuangan perusahaan. Serta melakukan dialog dengan 

pekerja untuk mencapai suatu kesepakatan, kata Razak, saat diwawancarai wartawan, Selasa 

(26/4/2022).Laporan keuangan harus dilampirkan. Misalkan mengalami penurunan signifikan, hal itu 

harus disampaikan kepada pekerja agar bisa memahami situasi yang ada."Apakah itu nanti 

perusahaannya menangguhkan atau setelah lebaran baru akan dibayarkan, atau dicicil 2 kali. Itu 

tergantung kesepakatan."Jadi harus ada musyawarah antar pekerja dan perusahaan yang kondisinya 

memang terdampak Covid-19," ungkap Razak.Sementara itu Kepala Dinas Nakertrans Kobar Rusliansyah, 

menyebutkan untuk perihal THR tahun ini, sampai sejauh ini ia menyebutkan belum ada perusahaan yang 
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mengajukan penangguhan. Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, pengaduan terkait THR datang H 7 

Idul Fitri."Kalau sekarang ini belum. Karena batas akhir itu kan H-7 atau H-1. Jadi setelah itu baru ada 

pengaduan," jelas Rusliansyah.Dari 153 perusahaan yang ada di Kotawaringin Barat, baru satu 

perusahaan yang sudah membuat laporan pengajuan THR, ratusan perusahaan ini bukan hanya 

perkebunan tapi banyak perusahaan.Tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa pekerja yang mengadu ke 

posko pengaduan THR. Pada 2022 ini pun, pihaknya kembali menginstruksikan untuk mendirikan posko 

pengaduan di kabupaten Kotawaringin Barat.Pengaduan yang datang dari pekerja biasanya karena belum 

dibayarkan THR-nya oleh perusahaan. Akhirnya setelah pengaduan masuk di posko, akan ditindak lanjuti 

langsung oleh Disnakertrans pegawai pengawas."Saat ini posko sudah mulai dibuka. Memang belum ada 

pengaduan karena memang belum waktunya. Misalnya hampir mau lebaran atau setelah lebaran, baru 

pengaduan itu mulai ramai yang masuk. Buka setiap hari dan jam kerja. Tapi kalau H-7, kami buka sampai 

Sabtu," bebernya lagi.Tahun lalu, tidak ada perusahaan yang terkena sanksi administrasi terkait 

pembayaran THR. Sekalipun ada, yang berhak menindaklanjuti itu adalah pegawai pengawas dan turun 

langsung ke lapangan.Seandainya ditemukan perusahaan yang tidak membayar THR ke pekerja sampai 

waktu yang ditentukan, Rusliansyah menegaskan ada sanksi yang diberikan."Sanksi administrasi jelas 

ada. Pengawas itu akan mengeluarkan surat nota khusus. Ancamannya denda 5 persen," 

tambahnya.Peraturan pemerintah tentang pengupahan jadi ada bentuk sanksi administrasi, administrasi 

itu sendiri sampai dengan pemberhentian perusahaan untuk operasionaldalam pelaksanaanLanjut 

Rusliansyah, sampai saat ini belum ada perusahaan yang tidak mentaati aturan, kalau ada akan kita tindak 

lanjuti, pungkasnya. 
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Title Akibat Pandemi, Perempuan Indonesia Alami Beban Tiga Kali 

Lipat 

Author Hilda Julaika 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://mediaindonesia.com/humaniora/488788/akibat-pandemi-perempuan-indonesia-

alami-beban-tiga-kali-lipat 

Summary PEREMPUAN mengalami beban hingga tiga kali lipat saat pandemi covid-19. "Perempuan 

mengalami beban triple (tiga kali lipat). Apalagi, perempuan harus bekerja untuk membantu 

finansial keluarga yang jatuh akibat guncangan pandemi. Selain itu, ada juga perempuan 

atau ibu yang memang menjadi kepala keluarga dan tulang punggung keluarga. 

 

 

 

PEREMPUAN mengalami beban hingga tiga kali lipat saat pandemi covid-19. Hal ini berkaitan juga dengan 

beban ekonomi dan psikologis dalam satu keluarga.Temuan itu mengacu studi terhadap sejumlah 

responden yang dilakukan Plan Indonesia. "Perempuan mengalami beban triple (tiga kali lipat). Ada yang 

menjadi tuang punggung dan peyangga kewarasan rumah tangga," ujar Direktur Eksekutif Yayasan Plan 

International Indonesia Dini Widiastuti dalam seminar virtual, Selasa (26/4).Apalagi, perempuan harus 

bekerja untuk membantu finansial keluarga yang jatuh akibat guncangan pandemi. Selain itu, ada juga 

perempuan atau ibu yang memang menjadi kepala keluarga dan tulang punggung keluarga.Di lain sisi, 

akibat kebijakan sekolah dari rumah, perempuan pun dituntut terkait pengasuhan dan pendampingan. 

Sehingga, menambah beban bagi perempuan, sekaligus memperlihatkan ketidaksetaraan gender di 

dalam keluarga."Temuan studi responden ini terus menantang norma gender. Lebih sadar akan peran 

yang setara dalam pengasuhan anak, pandangan lebih progresif, pemisahan pekerjaan sebagian besar 

pekerjaan terkait identitas gender," imbuhnya.Dosen Filsafat FIB Universitas Indonesia Ikhaputri 

Widiantini menyebut perempuan cenderung lebih rentan di-PHK ketimbang laki-laki saat pandemi. 

Khususnya, pada bidang pekerjaan yang dianggap tidak strategis.Berdasarkan data Kementerian 

Ketenagakerjaan pada 2021, sebanyak 623. 407 perempuan terpaksa dirumahkan atau diputus hubungan 

kerja selama pandemi covid-19.Namun, pihaknya menemukan para perempuan tetap berusaha untuk 

menjaga kestabilan perekonomian. Salah satunya dengan masuk ke sektor informal, terutama industri 

rumahan."Banyaknya keterlibatan perempuan pada sektor informal justru menunjukkan peran yang 

signifikan dalam perekonomian di masa pandemi," jelas Ikhaputri."Namun, masih banyak kebijakan yang 
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tidak berpihakpada perempuan yang memegang pimpinan atau kepala sektor informal tersebut. Apakah 

jaminan investasi, pinjaman yang mempersulit perempuan," sambungnya.Oleh karena itu, sebagai solusi, 

penting untuk mendengarkan pengalaman perempuan. Kemudian, melakukan tramsformasi 

pengetahuan atas pengalaman perempuan yang perlu dipahami dan dibagi. 
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Title Ratusan Perusahaan di Jawa Barat Dilaporkan Belum Bayar 

THR, Disnakertrans Bakal Lakukan Ini 

Author Ari Syahril 

Ramadhan 

Media Suara.com Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://jabar.suara.com/read/2022/04/26/173744/ratusan-perusahaan-di-jawa-barat-

dilaporkan-belum-bayar-thr-disnakertrans-bakal-lakukan-ini 

Summary Sebanyak 173 perusahaan di Jawa Barat dilaporkan belum membayar tunjangan hari raya 

(THR) Idul Fitri 1443 Hijriah/Lebaran 2022. Merespon hal tersebut Dinas Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat bakal segera menindaklanjuti laporan 

tersebut. "Atas kondisi tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Barat segera menindaklanjuti pelaporan tersebut," kata Kepala Bidang Pengawasaan 

Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Joao De 

Araujo Dacosta, di Kota Bandung, Selasa (26/4/2022) dikutip dari Antara. Ditemui seusai 

menghadiri acara Japri (Jawa Barat Punya Informasi) Edisi "Kesiapan Menghadapi Libur 

Lebaran di Jawa Barat", Joao mengatakan temuan tersebut diketahui dari 305 pelaporan 

melalui website resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI berdasarkan update 25 April 2022. 

 

 

 

Sebanyak 173 perusahaan di Jawa Barat dilaporkan belum membayar tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 

1443 Hijriah/Lebaran 2022.Merespon hal tersebut Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat bakal segera menindaklanjuti laporan tersebut."Atas kondisi 

tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat segera menindaklanjuti 

pelaporan tersebut," kata Kepala Bidang Pengawasaan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Joao De Araujo Dacosta, di Kota Bandung, Selasa (26/4/2022) dikutip 

dari Antara.Ditemui seusai menghadiri acara Japri (Jawa Barat Punya Informasi) Edisi "Kesiapan 

Menghadapi Libur Lebaran di Jawa Barat", Joao mengatakan temuan tersebut diketahui dari 305 

pelaporan melalui website resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI berdasarkan update 25 April 2022.Dia 

mengatakan sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang menyatakan 

pembayaran THR tahun ini wajib dilakukan tepat waktu dan dalam jumlah yang utuh atau tidak dicicil.Hal 

ini, kata dia, berbeda dengan dua tahun ke belakang saat ada keringanan pembayaran THR secara dicicil 

karena kondisi pandemi."Jadi pemantauan dini pembayaran THR yang kami lakukan, sebanyak 1.363 
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perusahaan menyatakan bersedia bayar THR. Tapi kami masih mendapat pengaduan melalui website 

Kementerian, ada 173 masuk ke website pengaduan THR," kata dia.Saat ini pihaknya sedang melakukan 

pengecekan kembali data tersebut dan melakukan langkah koordinasi dengan dinas terkait di kabupaten 

dan kota.Nantinya akan dipilah perusahaan mana yang menyatakan membayar sesuai aturan, 

perusahaan mana yang menyatakan akan menunda pembayarannya."Yang pertama ialah kami 

melakukan pembinaan dan secara bipartit, sebelum langkah pemeriksaan. Apabila ternyata perusahaan 

tetap tidak bayar dan tidak patuh akan ada pengawas melakukan pemeriksaan. Karena pembayaran THR 

itu normatif dan ada sanksi kalau tidak dilakukan," kata dia.Pada tahun 2021, kata dia, terdapat 148 

perusahaan yang menunda atau mencicil THR, sementara di Jawa Barat terdapat total 73.466 

perusahaan.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS 
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Title BSU 2022 Bakal Cair, Simak Cara Cek Penerima untuk Dapatkan 

BLT Gaji Rp1 Juta bagi Pekerja 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094352832/bsu-2022-bakal-cair-simak-cara-

cek-penerima-untuk-dapatkan-blt-gaji-rp1-juta-bagi-pekerja 

Summary Informasi tentang BSU 2022 bakal cair, serta cara cek penerima bagi pekerja/buruh untuk 

mendapatkan BLT gaji Rp1 juta telah tersedia dalam artikel ini. BSU 2022 atau BLT gaji Rp1 

juta akan kembali disalurkan oleh pemerintah kepada para pekerja atau buruh. Nantinya, 

BSU 2022 tersebut akan disalurkan kepada para pekerja yang telah memenuhi syarat, atau 

termasuk ke dalam sejumlah kategori yang telah ditentukan. Pemerintah dan Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), telah mengumumkan akan menyalurkan 

kembali, Bantuan Subsidi Upah atau (BSU) 2022 kepada para pekerja atau buruh dengan 

beberapa kategori tertentu. 

 

 

 

Informasi tentang BSU 2022 bakal cair, serta cara cek penerima bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan 

BLT gaji Rp1 juta telah tersedia dalam artikel ini.BSU 2022 atau BLT gaji Rp1 juta akan kembali disalurkan 

oleh pemerintah kepada para pekerja atau buruh.Nantinya, BSU 2022 tersebut akan disalurkan kepada 

para pekerja yang telah memenuhi syarat, atau termasuk ke dalam sejumlah kategori yang telah 

ditentukan.Pemerintah dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), telah 

mengumumkan akan menyalurkan kembali, Bantuan Subsidi Upah atau (BSU) 2022 kepada para pekerja 

atau buruh dengan beberapa kategori tertentu.Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari laman 

bsu.kemnaker.go.id, para pekerja atau buruh harus memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta, untuk 

mendapatkan BSU 2022 dari Kemnaker.Bantuan subsidi upah 2022 ini dikabarkan akan disalurkan kepada 

sekitar 8,8 juta pekerja atau buruh, yang bakal cair April ini.Dana bantuan subsidi upah 2022 ini akan 

disalurkan kepada para pekerja/buruh sebesar Rp1 juta dengan Rp500. 000 selama per bulan. 
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Title Pemerintah Jadikan UMKM Prioritas Utama PEN Author Lpp Rri 

Media Assets.rri.co.id Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://assets.rri.co.id/ekonomi/1437800/pemerintah-jadikan-umkm-prioritas-utama-pen 

Summary KBRN, Jakarta: Pemerintah berkomitmen menjadikan sektor Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) sebagai salah satu prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN). "Melihat besarnya dampak yang dialami oleh sektor UMKM dan besarnya 

signifikansi sektor UMKM bagi perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah 

menjadikan sektor UMKM sebagai salah satu prioritas utama dalam program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN)," katanya, ketika memberikan sambutan pada acara Focus Group 

Discussion dengan tema "Gema Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa Timur" secara 

virtual, Selasa, (26/4/2022). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, hal itu 

karena pandemi Covid-19 memberikan pukulan berat pada perekonomian, termasuk sektor 

UMKM. Survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UMKM 

menunjukkan 94 persen usaha mengalami penurunan penjualan, bahkan penurunan 

penjualan lebih dari 75 persen dialami oleh lebih dari 40 persen UMKM dari berbagai kelas 

usaha. 

 

 

 

KBRN, Jakarta: Pemerintah berkomitmen menjadikan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

sebagai salah satu prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, hal itu karena pandemi Covid-19 memberikan pukulan berat 

pada perekonomian, termasuk sektor UMKM. "Melihat besarnya dampak yang dialami oleh sektor 

UMKM dan besarnya signifikansi sektor UMKM bagi perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah 

menjadikan sektor UMKM sebagai salah satu prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN)," katanya, ketika memberikan sambutan pada acara Focus Group Discussion dengan tema 

"Gema Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa Timur" secara virtual, Selasa, (26/4/2022). Survei yang 

dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UMKM menunjukkan 94 persen usaha 

mengalami penurunan penjualan, bahkan penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami oleh lebih 

dari 40 persen UMKM dari berbagai kelas usaha. Hal ini juga berdampak pada tenaga kerja yang bergerak 

di sektor UMKM, khususnya tenaga kerja wanita yang cukup besar jumlah dan proporsinya di sektor 
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UMKM. Ida mengungkapkan, Kemnaker terus melakukan program pengembangan perluasan 

kesempatan kerja berupa program bantuan kewirausahaan yang diberikan pada kelompok UMKM di 

berbagai daerah. "Banyak dari paket bantuan tersebut diberikan kepada kelompok perempuan sehingga 

mereka dapat kembali terberdayakan serta membantu membangkitkan perekenomian keluarga dan 

masyarakat di daerahnya masing-masing," ungkapnya. Ia menambahkan, Kemenaker juga terus 

menggenjot pelatihan peningkatan kompetensi dan kualitas pekerja di masa pandemi. "Banyak jurusan 

pelatihan yang kami miliki merupakan jurusan yang menunjang kompetensi bagi pekerja di sektor 

UMKM," ujarnya. Ida menyebut, dengan semakin tumbuh dan majunya UMKM, terutama di era digital 

ini, maka diharapkan akan banyak perempuan ikut masuk ke pasar kerja dan berkontribusi pada 

perekonomian. "Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kegiatan FGD bersama UMKM Kartini Jawa 

Timur sebagai kegiatan konkrit untuk mendukung kiprah UMKM sebagai ujung tombak perekonomian 

Indonesia," ucapnya. 
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Title DPMPTSP Tenaga Kerja Anambas Belum Ada Terima Aduan Soal 

THR 2022 

Author _noname 

Media Tribun News Batam Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://batam.tribunnews.com/2022/04/26/dpmptsp-tenaga-kerja-anambas-belum-ada-

terima-aduan-soal-thr-2022 

Summary Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Tenaga Kerja Anambas 

belum menerima laporan permasalahan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) hingga 

sepekan menjelang Lebaran 2022. "Kalau perusahaan besar seperti di Anambas ini ada 

Migas. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 

Yunizar, saat diwawancarai Selasa (26/4/2022). "Pemberian THR perusahaan ini kan sudah 

diatur Undang-Undang dan SE Menteri Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Tenaga Kerja Anambas belum menerima 

laporan permasalahan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) hingga sepekan menjelang Lebaran 

2022.Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Yunizar, saat 

diwawancarai Selasa (26/4/2022)."Pemberian THR perusahaan ini kan sudah diatur Undang-Undang dan 

SE Menteri Ketenagakerjaan. Sampai sekarang tidak ada keluhan ataupun aduan dari karyawan. Artinya 

mereka sudah bayar semua dan tidak ada masalah sampai sekarang," ucapnya.Selain itu, pihaknya juga 

belum ada menerima laporan permintaan keringanan dari perusahaan untuk tidak membayar penuh THR 

karyawannya."Kalau dulu itu ada aturan perusahaan dapat meminta keringanan untuk tidak membayar 

full, tapi kondisi sekarang pun tidak ada juga yang mengeluh," terangnya.Ia mengatakan, permasalahan 

pemberian THR ini lebih rentan dialami oleh para karyawan perusahaan menengah ke bawah."Kalau 

perusahaan besar seperti di Anambas ini ada Migas. Biasanya ikut aturan karena dipantau oleh SKK 

Migas. Jadi kita sebenarnya lebih cenderung memantau perusahaan menengah kecil dan perusahan 

lokal," sebutnya.Hingga sepekan ini, pihaknya masih membuka layanan aduan atau keluhan pemberian 

THR antara perusahaan dan karyawan."Kita di kantor selalu stand by di hari kerja, tapi alhamdulillah 

hingga saat ini belum ada laporan yang kita terima. Mudah-mudahan harapan kita tidak terjadi dan saya 

harap pelaku usaha patuh dan taat dengan aturan serta membayar THR sesuai dengan regulasi yang 

berlaku," tutupnya.  
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Title Pemerintah Jadikan UMKM Prioritas Utama PEN Author Chairul Umam 

Media Rrinews Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Positive 

Link http://rri.co.id/ekonomi/1437800/pemerintah-jadikan-umkm-prioritas-utama-pen 

Summary Pemerintah berkomitmen menjadikan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

sebagai salah satu prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

"Melihat besarnya dampak yang dialami oleh sektor UMKM dan besarnya signifikansi sektor 

UMKM bagi perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah menjadikan sektor UMKM 

sebagai salah satu prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," 

katanya, ketika memberikan sambutan pada acara Focus Group Discussion dengan tema 

"Gema Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa Timur" secara virtual, Selasa, (26/4/2022). 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, hal itu karena pandemi Covid-19 

memberikan pukulan berat pada perekonomian, termasuk sektor UMKM. Survei yang 

dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UMKM menunjukkan 94 

persen usaha mengalami penurunan penjualan, bahkan penurunan penjualan lebih dari 75 

persen dialami oleh lebih dari 40 persen UMKM dari berbagai kelas usaha. 

 

 

 

Pemerintah berkomitmen menjadikan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah 

satu prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menjelaskan, hal itu karena pandemi Covid-19 memberikan pukulan berat pada perekonomian, 

termasuk sektor UMKM."Melihat besarnya dampak yang dialami oleh sektor UMKM dan besarnya 

signifikansi sektor UMKM bagi perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah menjadikan sektor 

UMKM sebagai salah satu prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," katanya, 

ketika memberikan sambutan pada acara Focus Group Discussion dengan tema "Gema Ramadhan 

Bersama UMKM Kartini Jawa Timur" secara virtual, Selasa, (26/4/2022).Survei yang dilakukan Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UMKM menunjukkan 94 persen usaha mengalami 

penurunan penjualan, bahkan penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami oleh lebih dari 40 persen 

UMKM dari berbagai kelas usaha.Hal ini juga berdampak pada tenaga kerja yang bergerak di sektor 

UMKM, khususnya tenaga kerja wanita yang cukup besar jumlah dan proporsinya di sektor UMKM.Ida 

mengungkapkan, Kemnaker terus melakukan program pengembangan perluasan kesempatan kerja 
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berupa program bantuan kewirausahaan yang diberikan pada kelompok UMKM di berbagai 

daerah."Banyak dari paket bantuan tersebut diberikan kepada kelompok perempuan sehingga mereka 

dapat kembali terberdayakan serta membantu membangkitkan perekenomian keluarga dan masyarakat 

di daerahnya masing-masing," ungkapnya.Ia menambahkan, Kemenaker juga terus menggenjot 

pelatihan peningkatan kompetensi dan kualitas pekerja di masa pandemi."Banyak jurusan pelatihan yang 

kami miliki merupakan jurusan yang menunjang kompetensi bagi pekerja di sektor UMKM," ujarnya.Ida 

menyebut, dengan semakin tumbuh dan majunya UMKM, terutama di era digital ini, maka diharapkan 

akan banyak perempuan ikut masuk ke pasar kerja dan berkontribusi pada perekonomian."Oleh karena 

itu, saya sangat mengapresiasi kegiatan FGD bersama UMKM Kartini Jawa Timur sebagai kegiatan konkrit 

untuk mendukung kiprah UMKM sebagai ujung tombak perekonomian Indonesia," ucapnya. 
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Title 173 Perusahaan di Jawa Barat Dilaporkan Tak Bayar THR Author _noname 

Media Bisnis Jabar Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Negative 

Link http://bandung.bisnis.com/read/20220426/550/1527550/173-perusahaan-di-jabar-

dilaporkan-tak-bayar-thr 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat per 25 April 2022 atau H-7 Lebaran 

telah menerima 305 pengaduan dari pekerja di seluruh Jawa Barat terkait pencairan 

tunjangan hari raya (THR). Ada sebanyak 173 perusahaan menjadi terlapor karena dianggap 

tidak memenuhi hak pekerja. Laporan ini didapat dari Posko Pengaduan THR 2022 di kantor 

Disnekertrans Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta No 532, Kota Bandung dan lima unit 

pelaksana teknis daerah yakni UPTD Wasnaker Wilayah I Bogor, UPTD Wasnaker Wilayah II 

Karawang, UPTD Wasnaker Wilayah III Cirebon, UPTD Wasnaker Wilayah IV Bandung, dan 

UPTD Wasnaker Wilayah V Tasikmalaya. Kepala Bidang Pengawasaan Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Jawa Barat Joao De Araujo Dacosta menjelaskan Disnakertrans Jawa Barat 

masih mengidentifikasi kategori pengaduan apakah karena perusahaan terlambat 

membayar THR, mencicil THR, atau tidak membayar THR sama sekali. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat per 25 April 2022 atau H-7 Lebaran telah 

menerima 305 pengaduan dari pekerja di seluruh Jawa Barat terkait pencairan tunjangan hari raya 

(THR).Ada sebanyak 173 perusahaan menjadi terlapor karena dianggap tidak memenuhi hak 

pekerja.Laporan ini didapat dari Posko Pengaduan THR 2022 di kantor Disnekertrans Jawa Barat Jalan 

Soekarno Hatta No 532, Kota Bandung dan lima unit pelaksana teknis daerah yakni UPTD Wasnaker 

Wilayah I Bogor, UPTD Wasnaker Wilayah II Karawang, UPTD Wasnaker Wilayah III Cirebon, UPTD 

Wasnaker Wilayah IV Bandung, dan UPTD Wasnaker Wilayah V Tasikmalaya.Kepala Bidang Pengawasaan 

Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Barat Joao De Araujo Dacosta menjelaskan Disnakertrans Jawa 

Barat masih mengidentifikasi kategori pengaduan apakah karena perusahaan terlambat membayar THR, 

mencicil THR, atau tidak membayar THR sama sekali."Dari laporan tersebut kami tengah memilah dan 

mengidentifikasi laporan," kata Joao De Araujo Dacosta usai acara JAPRI (Jawa Barat Punya Informasi) di 

Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (26/4/2022).Menurut Joao, usai identifikasi mereka akan 

berkoordinasi dengan pemda kota/kabupaten guna memfasilitasi pertemuan bipartit antara perusahaan 
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dan pekerja. Apa yang didapat dari bipartit akan jadi acuan untuk tindakan preventif di masa 

mendatang."Tapi kalau perusahaan tidak membayar dan kami anggap tidak patuh nanti akan kami 

turunkan pengawas untuk lakukan pemeriksaan karena kita tahu bahwa pembayaran atau tidak bayar 

THR itu normatif dan ada sanksi administratif," katanya.Menurutnya secara aturan batas pembayaran 

THR paling lambat tujuh hari sebelum hari H. Artinya Senin (25/4/2022) merupakan batas akhir 

pembayaran THR. Bahkan, mestinya mulai Selasa ini ke depan harus ada pemeriksaan apabila memang 

tidak patuh.Di sisi lain, Joao mengakui perusahaan yang diadukan tahun ini lebih banyak ketimbang tahun 

lalu. Pada tahun lalu tercatat 148 perusahaan dilaporkan sementara tahun ini 173 perusahaan.Di Jawa 

Barat terdapat 73.000-an perusahaan. Dari jumlah tersebut baru 1.363 perusahaan yang telah 

melaporkan pembayaran THR sesuai aturan secara jumlah dan waktu. Data tersebut akan terus 

bertambah karena pelaporan terus berlangsung mengingat posko aktif hingga H 7.Pekerja yang merasa 

dirugikan dapat melayangkan laporan secara online ke posko THR Jawa Barat melalui hotline 0811-2121-

444, atau Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 0812 - 2238 - 4384, atau Bidang Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial 0822 -1801 -1304. Pekerja juga dapat mengakses Konsultas dan Pengaduan Terintegrai 

Kemenaker RI di https://poskothr.kemenaker.go.id. 
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Title Disnakertrans Terima Puluhan Aduan THR Author Edy Setyawan 

Media Sorot Bantul Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://bantul.sorot.co/berita-9802-disnakertrans-terima-puluhan-aduan--thr.html 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul menerima puluhan 

aduan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Kepala Disnakertrans Bantul Istirul 

Widilastuti, mengatakan ada 37 orang pekerja yang tersebar di 10 perusahaan yang 

mengadukan pembayaran THR. Namun dari total itu sebanyak 30 orang pekerja telah 

menerima haknya. Sementara sisanya 7 orang sampai saat ini masih dalam proses mediasi 

dengan perusahaan yang bersangkutan. 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul menerima puluhan aduan terkait 

pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).Kepala Disnakertrans Bantul Istirul Widilastuti, mengatakan ada 

37 orang pekerja yang tersebar di 10 perusahaan yang mengadukan pembayaran THR. Namun dari total 

itu sebanyak 30 orang pekerja telah menerima haknya. Sementara sisanya 7 orang sampai saat ini masih 

dalam proses mediasi dengan perusahaan yang bersangkutan." Totalnya ada 10 perusahaan melibatkan 

37 orang pekerja kemudian yang sudah selesai 30 orang pekerja dan dalam proses 7 orang," kata Istirul, 

Selasa (27/4/2022).Penyebab terlambatnya pemberian THR, bervariasi mulai dari ada pekerja yang tidak 

mengetahui kontrak kerjanya habis, pihak perusahaan memang terlambat memberikan THR, hingga 

pekerja yang sistem bayar THR nya dengan dicicil. Adapun 10 perusahaan yang mengalami keterlambatan 

itu bergerak di bidang ekspedisi, transportasi, jasa pendidikan, manufakturing, dan boga." Semuanya 

kemudian sudah selesai yang 30 itu sudah selesai. Yang 7 orang sedang diproses. Cuma pola komunikasi 

aja. Misalnya pelapor itu ada laporan online pelapor alamat tidak jelas. Jadi kita telpon dia tidak 

kooperatif atau tidak mau angkat. Padahal dia melaporkan," terangnya.Istirul mengungkapkan 

setidaknya di Bantul total ada 1.647 perusahaan yang wajib lapor. Ini sebagian besar telah melakukan 

kewajibannya membayar THR. Ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan. Namun bagi 

perusahaan yang belum mematuhi ketentuan pemberian THR paling lambat H-7 atau 25 April 2020, 

pihaknya jauh hari telah mengantisipasi dengan mendirikan pos pengaduan persoalan THR." Ini sudah 

kami antisipasi dengan sejak adanya pengaduan sudah langsung ke perusahaan perusahaan yang kita 

adukan kita ingatkan. Ada yang dibayar tadi malam. Ada yang baru pagi ini," jelasnya. 
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Title BSU 2022 Segera Cair, Simak Syarat Penerima BLT Gaji Rp1 Juta 

dari Kemnaker untuk Pekerja 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094353238/bsu-2022-segera-cair-simak-

syarat-penerima-blt-gaji-rp1-juta-dari-kemnaker-untuk-pekerja 

Summary Informasi tentang BSU 2022 yang akan segera cair, serta syarat penerima bagi pekerja/buruh 

untuk mendapatkan BLT gaji Rp1 juta telah tersedia dalam artikel ini. BSU 2022 atau BLT gaji 

Rp1 juta akan kembali disalurkan oleh pemerintah untuk para pekerja atau buruh yang 

masuk kategori tertentu. Nantinya, BSU 2022 tersebut akan disalurkan kepada para pekerja 

yang telah memenuhi syarat penerima yang telah ditentukan oleh Kemnaker. Pemerintah 

melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), telah mengumumkan 

akan menyalurkan kembali, Bantuan Subsidi Upah atau (BSU) 2022 kepada para pekerja atau 

buruh pada bulan April ini. 

 

 

 

Informasi tentang BSU 2022 yang akan segera cair, serta syarat penerima bagi pekerja/buruh untuk 

mendapatkan BLT gaji Rp1 juta telah tersedia dalam artikel ini.BSU 2022 atau BLT gaji Rp1 juta akan 

kembali disalurkan oleh pemerintah untuk para pekerja atau buruh yang masuk kategori 

tertentu.Nantinya, BSU 2022 tersebut akan disalurkan kepada para pekerja yang telah memenuhi syarat 

penerima yang telah ditentukan oleh Kemnaker.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia (Kemnaker), telah mengumumkan akan menyalurkan kembali, Bantuan Subsidi Upah 

atau (BSU) 2022 kepada para pekerja atau buruh pada bulan April ini.Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com 

dari laman bsu.kemnaker.go.id, para pekerja atau buruh harus memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta, sebagai 

salah satu syarat untuk mendapatkan BSU 2022 dari Kemnaker.Bantuan subsidi upah 2022 ini dikabarkan 

akan disalurkan kepada sekitar 8,8 juta pekerja atau buruh, yang kabarnya bakal cair April ini.Dana 

bantuan subsidi upah 2022 ini akan disalurkan kepada para pekerja/buruh sebesar Rp1 juta dengan 

Rp500. 000 selama per bulan. 
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Title METRO JATENG Terus Bertambah, Perusahaan Belum Bayar THR di 

Jawa Tengah Kini Jadi 110 

Author _noname 

Media Murianewscom Reporter  

Date 26 April 2022 Tone Neutral 

Link http://www.murianews.com/2022/04/26/287171/terus-bertambah-perusahaan-belum-

bayar-thr-di-jateng-kini-jadi-110 

Summary MURIANEWS, Semarang- Perusahaan yang belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 

di Jawa Tengah terus bertambah. Hal itu diketahui dari layanan aduan yang dibuka 

Disnakertrans Jawa Tengah. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari 

mengatakan, aduan tentang pemberian THR semakin banyak menjelang lebaran. Baca: 

Ganjar Ungkap Ada 78 Perusahaan di Jawa Tengah Belum Bayar THR, Ada yang dari Kudus. 

 

 

 

MURIANEWS, Semarang - Perusahaan yang belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) di Jawa 

Tengah terus bertambah. Berdasarkan data Disnakertrans, hingga Selasa (26/4/2022) hari ini ada 110 

perusahaan yang menunggak.Hal itu diketahui dari layanan aduan yang dibuka Disnakertrans Jawa 

Tengah. Padahal, Minggu (24/4/2022) kemarin, jumlah aduan yang dilayangkan hanya berada di angka 

78 perusahaan.Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, aduan tentang 

pemberian THR semakin banyak menjelang lebaran. Dari pertengahan April aduan yang masuk hanya 22 

laporan, lalu berkembang menjadi 78 laporan di hari Minggu (24/4/2022).Baca: Ganjar Ungkap Ada 78 

Perusahaan di Jawa Tengah Belum Bayar THR, Ada yang dari Kudus"Senin (25/4/2022) kemarin ada 

tambahan jadi total 110 aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi Jawa Tengah. Kami juga bekerjasama 

dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan aduan tersebut," ujarnya, saat melakukan 

monitoring pemberian THR, di Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.Ia menyebut 

sesuai peraturan, THR diberikan perusahaan maksimal tujuh hari sebelum hari lebaran atau tanggal 25 

April 2022. Jika melebihi tenggat tersebut, artinya perusahaan telah melanggar SE Menaker RI no 

M/1/HK.04/IV/2022. Selain itu, perusahaan juga dinilai melanggar PP 36 tentang pengupahan.Sakina 

menyebut, sesuai peraturan THR pekerja di tahun ini harus diberikan penuh sesuai regulasi. Bagi pekerja 

yang telah mencapai masa satu tahun, harus diberi satu kali gaji. Sedangkan yang belum mencapai masa 

kerja satu tahun, diberikan secara proporsional.Ia menyebutkan, aduan pekerja yang masuk ke posko 

THR rerata mengeluhkan pembayaran yang telat atau dicicil. Selain itu ada keluhan THR yang dibayar 
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tidak sesuai ketentuan atau bahkan tidak memberikan tunjangan."Kami tanggal 26 menerjunkan 

pengawas. Kemudian mereka akan mengeluarkan nota riksa. Nota itu harus direspon dalam waktu tujuh 

hari. Jika tidak dipenuhi nanti akan ada nota riksa 2, jangka juga tujuh hari. Kalau tidak ada respon, baru 

ada sanksi administrasi sesuai regulasi PP 36 2021," jelasnya.Baca: 4.302 THL Pemkab Sragen Tak Dapat 

THR, Termasuk Guru HonorerSesuai peraturan, sanksi administrasi tersebut mulai dari teguran tertulis, 

pembatasan kegiatan usaha. Adapula pemberhentian usaha sebagjan atau keseluruhan alat produksi, 

sampai dengan pembekuan usaha.Ditambahkan Sakina, pemberian sanksi tidak serta merta 

mengugurkan kewajiban pemberian THR. Bahkan, perusahaan bisa dikenakan denda sebesar 5 persen 

dari jumlah THR yang diterima setiap buruh.Besaran denda lima persen tersebut, nantinya bisa dikelola 

oleh serikat pekerja demi kesejahteraan pekerja.Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa 

Tengah Mumpuniati mengatakan, rerata perusahaan yang masih belum membayarkan THR pekerja 

beralasan terdampak Covid-19.Baca: Kerja Belum Setahun Bisa Terima THR, Ini Penjelasan Disnakertrans 

Grobogan"Alasan mereka rata-rata karena terdampak Covid-19. Selain itu juga cash flow, uangnya 

diputar untuk kegiatan yang lain. Tapi mereka berjanji untuk membayar," sebutnya.Ia menyebut, tahun 

ini banyak di antara perusahaan yang menunda pembayaran THR berasal dari sektor garmen. 

Perusahaan-perusahaan ini, rerata memiliki banyak pekerja.Mumpuniwati mengungkapkan, perusahaan 

yang paling banyak diadukan berasal dari Surakarta dan Kota Semarang. Bahkan, ada satu perusahaan 

yang diadukan berkali-kali oleh pekerjanya.Reporter: SupriyadiEditor: Supriyadi 
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