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No Date News Title

Page Sentiment Media

Summary

1. 28 Cuti Bersama 12
April Tidak
2022 Hilangkan Hak
Cuti Tahunan

Positive

Kaltim Post . Cuti Bersama Tidak Hilangkan Hak Cuti Tahunan.
Presiden Joko Widodo me- nandatangani Keppres tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara
Tahun 2022 itu pada 26 April. Cuti bersama yang
ditetapkan SKB tersebut, sama jumlahnya dengan yang
diputuskan melalui Keppres Nomor 4/2022 ini. Hak cuti
tahunan tambahan tersebut sesuai dengan jumlah cuti
bersama yang tidak diberikan.

2. 28 BPJamsostek; 6
April Klaim Program
2022 JKP Adaa
Masa
Berlakunya

Neutral

Duta
BPJamsostek: Klaim Pogram JKP Ada Masa Berlakunya.
Masyarakat SURABAYA- Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) sangat
membantu pekerja saat mengalami PHK. "Dan baru
124 pakerja yang mendapatkan manfaat JKP ini.
Masalah-masalah yang terjadi itu kata Deny biasanya
karena pemberi kerja yang belum me- lapor ke Dinas
Tenaga Kerja (Disnaker) atau masih belum ada
kesepakatan antara kedua belah pihakmengenai
konpensasi dari PHKtersebut.

3. 28 173
April Perusahaan
2022 Nunggak
Bayar THR

14

Negative Bandung
Ekspres

BANDUNG- Sebanyak 173 perusahaan di Jawa Barat
tercatat belum membayar Tunjangan Hari Raya atau
THR Lebaran 2022. . ILUSTRASI/ISTIMEWA. OLAH
BAHAN: Karyawan tengah memproduksi barang
setengah jadi atau barang jadi, dalam skala produksi
yang besar. Hasil produksinya berupa barang jadi dapat
dijual langsung ke konsumen akhir.

4. 28 PENCAIRAN
April THR BANJIR
2022 ADUAN

10

Negative Bisnis
Indonesia

. I HUBUNGAN INDUSTRIAL |. PENCAIRAN THR BANJIR
ADUAN. Bisnis, BANDUNG Aduan dari pekerja terkait
pembayaran tunjangan hari raya atau THR masih terus
berdatangan meskipemerintah mewajibkan pengusaha
untuk menuntaskannya paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan. M. Faisal Nur Ikhsan.
HYPERLINK "mailto:redaksi@bisnis.com"
redaksi@bisnis.com. B. Erdasarkan data Posko THR
Keagamaan 2022, Kementerian Ketenagakerjaan
{Kemenaker) mencatat ada 4.058 laporan terkait THR
hingga 26 April 2022.
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5. 28 Disnakertrans 18
April Barsel Buka
2022 Posko
Pengaduan
THR

Negative Kalteng Pos Disnakertrans Barsel Buka Posko Pengaduan THR. Serta
menindaklanjuti pencabutan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/3/EIK.04/ IH/2020 tentang
pelindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid19," ujar Makhfudin, kepala Bidang Hubungan
Industrial dan Jamsostek pada Disnakertrans Barsel,
Rabu (27/4). Jamsostek Disnakertrans Barsel. . FOTO
KOMINFO UNTUK KALTENG POS.

6. 28 Posko THR
2
April Jawa Tengah
2022 Terima 127
Aduan

Neutral

Radar
Semarang

7. 28 64 Aduan THR, 2
April Tujuh
2022 Terselesaikan

Positive

Radar Jogja 64 Aduan THR, Tujuh Terselesaikan. SLEMAN, Radar
Iogja- Pasca posko tunjangan hari raya (THR) ditutup,
Oinas Tenaga Kerja (Oisnaker) Sleman menerima
sebanyak 64 aduan. 57 Pengaduan Proses Penegakan
Hukum. Sebanyak 57 aduan diantaranya sedang
dilakukan proses penegakkan hukum oleh pengawas
ketenagakerjaan OIJ dan tujuh aduan lainnya sudah
terselesaikan..

8. 28 Gunakan Dana 1
April Keistimewaan
2022 untuk Jaminan
Sosial

Positive

Radar Jogja Gunakan Dana Keistimewaan untuk Jaminan Sosial.
228155583439000. 2292985385000500.
7040880382714500. Menyikapi situasi itu, MPBI ingin
agar di DIY dibangun Jarninan Sosial Daerah (Iamsosda)
yang bersifat istimewa.. Dengan adanya Jarnsosda
yang dibiayai dengan dana keistimewaan diharapkan
Keistimewaan DIY dapat dirasakan secara nyata oleh
masyarakat kecil.. Aspirasi Majelis Pekerja Buruh
Indonesia DIY.

9. 28 Kemenaker
April Ada 1.828
2022 Pengaduan
THR

Negative Republika

10

Jawa Tengah Terima. 127 Aduan. SEMARANG, Radar
Semarang- Sampai hari ini terdapat 127 pengaduan
yang telah masuk ke Posko THR Disnakertrans Jawa
Tengah. Kepala Keasistenan Peneri- maan dan
Verifikasi Laporan Perwakilan Ombudsman RI Jawa
Tengah Elyna Nazia menyam- paikan sampai saat ini
belum ada pengaduan masyarakat terkait penerimaan
THR yang dilaporkan kepada Ombudsman. Elyna
mengimbau kepada masyarakat agar menyampaikan
ke Posko THR yang dibentuk oleh Disnakertrans Jawa
Tengah ter- lebih dahulu.

JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
lewat Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
2022 me- nerima 1.828 pengaduan pekerja terkait
pembayaran THR berma- salah. . Kemenaker: Ada
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1.828. Pengaduan THR. KSPI sebut ribuan pekerja
kontrak dipecat tanpa THR. FEBRYAN A,.
10. 28 Ganjar
5
April Diminta
2022 Selesaikan
Polemik THR

Positive

Solopos

Ganjar Diminta Selesaikan Polemik THR. SEMARANGKelompok pekerja yanq tergabung dalam Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah (Jawa
Tengah) meminta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar
Pranowo, segera mengambil tindakan terkait aduan
pembayaran tunjangan hari raya (THR). Aulia meminta
Ganjar memberi instruksi instansi terkait agar
menindaklanjuti aduan yang disampaikan kelompok
pekerja soal polemik THR tersebut.

11. 28 Kemenaker 8
April Persiapan
2022 EWG G20 ke-2
di Yogyakarta
Capai 90
Persen

Neutral

Kedaulatan Kemenaker: Persiapan EWG G20 ke-2 di Yogyakarta
Rakyat
Capai 90 Persen. Pemilihan Yogyakarta sebagai tuan
rumah EWG G20 ke-2 berkaitan dengan dengan salah
satu isu yang diangkat, yaitu Penciptaan Lapangan
KeIja Berkelanjutan Menuju Perubahan Dunia KeIja
(Sustainable Job Creation towards Changing World of
Work).. JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) mengatakan persiapan pelaksanaan
Employment Working Group (EWG) atau Kelompok
KeIja KetenagakeIjaan G20 ke-2 yang akan
diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
pada 10-12 Mei 2022, sudah menca.

12. 28 Ratusan Buruh 6
April Mengadu Soal
2022 THR ke
Disnakertrans

Negative Kedaulatan Ratusan Buruh Mengadu Soal THR ke Disnakertrans. Rakyat
Pengawas Ketenagakezjaan Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengahmulai
melakukan penindakan terkait pelanggaran pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran2022.. Hingga Selasa
(26/4), tercatat ada no aduan dari buruh terkait THR
yang diterima posko Disnakertrans Jawa Tengah...
Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans
Jawa Tengah Mumpuniati mengatakan, kebanyakan
perusahaan yang belum membayarkan THR pekerja
beralasan terdampak Covid-19.

13. 28 Karyawan
1
April Laporkan Satu
2022 Hotel Cicil THR

Negative Banjarmasin . Karyawan Laporkan Satu Hotel Cicil THR.
Post
BANJARMASIN, BPOST- Dinas Koperasi. Usaha Mikro
dan Tenaga Kerja Banjarmasin lelah membuka Posko
Pengaduan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
sejak beberapa hari ini. Dan beberapa hari menjelang
Idulfitri. 1443 H Ini.
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Title

PENCAIRAN THR BANJIR ADUAN

Media

Bisnis Indonesia

Reporter

Date

28 April 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0428/BISNIS_INDONESIA1/PENCAIRAN%20THR%20BANJIR%20ADUAN=1=10=1.jpg

Negative

Summary . I HUBUNGAN INDUSTRIAL |. PENCAIRAN THR BANJIR ADUAN. Bisnis, BANDUNG Aduan dari
pekerja terkait pembayaran tunjangan hari raya atau THR masih terus berdatangan
meskipemerintah mewajibkan pengusaha untuk menuntaskannya paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan. M. Faisal Nur Ikhsan. HYPERLINK "mailto:redaksi@bisnis.com"
redaksi@bisnis.com. B. Erdasarkan data Posko THR Keagamaan 2022, Kementerian
Ketenagakerjaan {Kemenaker) mencatat ada 4.058 laporan terkait THR hingga 26 April 2022.
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Title

Cuti Bersama Tidak Hilangkan Hak Cuti Tahunan

Media

Kaltim Post

Reporter

Date

28 April 2022

Tone

Page

12

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0428/KALTIM_POST1/Cuti%20Bersama%20Tidak%20Hilangkan%20Hak%20Cuti%20Tahunan=1=
12=1.jpg

Positive

Summar . Cuti Bersama Tidak Hilangkan Hak Cuti Tahunan. Presiden Joko Widodo me- nandatangani
y
Keppres ten- tang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 itu pada 26 April.
Cuti bersama yang ditetapkan SKB tersebut, sama jumlahnya dengan yang diputuskan melalui
Keppres Nomor 4/2022 ini. Hak cuti tahunan tambahan tersebut sesuai dengan jumlah cuti
bersama yang tidak diberikan.
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Title

173 Perusahaan Nunggak Bayar THR

Media Bandung Ekspres

Reporter

Date

28 April 2022

Tone

Page

14

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0428/BANDUNG_EKSPRES1/173%20Perusahaan%20%20%20%20Nunggak%20%20%20%20Bayar
%20THR=1=14=1.jpg

Negative

Summa BANDUNG- Sebanyak 173 perusahaan di Jawa Barat tercatat belum membayar Tunjangan Hari
ry
Raya atau THR Lebaran 2022. . ILUSTRASI/ISTIMEWA. OLAH BAHAN: Karyawan tengah
memproduksi barang setengah jadi atau barang jadi, dalam skala produksi yang besar. Hasil
produksinya berupa barang jadi dapat dijual langsung ke konsumen akhir.
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Title

BPJamsostek; Klaim Program JKP Adaa Masa Berlakunya

Media

Duta Masyarakat

Reporter

Date

28 April 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-04-28/DUTA_MASYARAKAT1/BPJamsostek

Link 2

%20Klaim%20Program%20JKP%20Adaa%20Masa%20Berlakunya%20=1=6=1.jpg

Neutral

Summary BPJamsostek: Klaim Pogram JKP Ada Masa Berlakunya. SURABAYA- Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) sangat membantu pekerja
saat mengalami PHK. "Dan baru 124 pakerja yang mendapatkan manfaat JKP ini. Masalahmasalah yang terjadi itu kata Deny biasanya karena pemberi kerja yang belum me- lapor ke
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) atau masih belum ada kesepakatan antara kedua belah
pihakmengenai konpensasi dari PHKtersebut.
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Title

Disnakertrans Barsel Buka Posko Pengaduan THR

Media

Kalteng Pos

Reporter

Date

28 April 2022

Tone

Page

18

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0428/KALTENG_POS1/Disnakertrans%20Barsel%20Buka%20Posko%20Pengaduan%20THR=1=18
=1.jpg

Negative

Summar Disnakertrans Barsel Buka Posko Pengaduan THR. Serta menindaklanjuti pencabutan Surat
y
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/EIK.04/ IH/2020 tentang pelindungan
pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid19," ujar Makhfudin, kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Disnakertrans
Barsel, Rabu (27/4). Jamsostek Disnakertrans Barsel. . FOTO KOMINFO UNTUK KALTENG POS.

9

Title

Posko THR Jawa Tengah Terima 127 Aduan

Media

Radar Semarang

Reporter

Date

28 April 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0428/RADAR_SEMARANG1/Posko%20THR%20Jateng%20Terima%20127%20Aduan=1=2=1.jpg

Neutral

Summary Jawa Tengah Terima. 127 Aduan. SEMARANG, Radar Semarang- Sampai hari ini terdapat 127
pengaduan yang telah masuk ke Posko THR Disnakertrans Jawa Tengah. Kepala Keasistenan
Peneri- maan dan Verifikasi Laporan Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Elyna Nazia
menyam- paikan sampai saat ini belum ada pengaduan masyarakat terkait penerimaan THR
yang dilaporkan kepada Ombudsman. Elyna mengimbau kepada masyarakat agar
menyampaikan ke Posko THR yang dibentuk oleh Disnakertrans Jawa Tengah ter- lebih dahulu.
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Title

64 Aduan THR, Tujuh Terselesaikan

Media

Radar Jogja

Reporter

Date

28 April 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0428/RADAR_JOGJA1/64%20Aduan%20THR,%20Tujuh%20Terselesaikan%20=1=2=1.jpg

Positive

Summary 64 Aduan THR, Tujuh Terselesaikan. SLEMAN, Radar Iogja- Pasca posko tunjangan hari raya
(THR) ditutup, Oinas Tenaga Kerja (Oisnaker) Sleman menerima sebanyak 64 aduan. 57
Pengaduan Proses Penegakan Hukum. Sebanyak 57 aduan diantaranya sedang dilakukan
proses penegakkan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan OIJ dan tujuh aduan lainnya sudah
terselesaikan..
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Title

Gunakan Dana Keistimewaan untuk Jaminan Sosial

Media Radar Jogja

Reporter

Date

28 April 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0428/RADAR_JOGJA1/Gunakan%20Dana%20Keistimewaan%20untuk%20Jaminan%20Sosial%20=
1=1=1.jpg

Positive

Summar Gunakan Dana Keistimewaan untuk Jaminan Sosial. 228155583439000. 2292985385000500.
y
7040880382714500. Menyikapi situasi itu, MPBI ingin agar di DIY dibangun Jarninan Sosial
Daerah (Iamsosda) yang bersifat istimewa.. Dengan adanya Jarnsosda yang dibiayai dengan
dana keistimewaan diharapkan Keistimewaan DIY dapat dirasakan secara nyata oleh
masyarakat kecil.. Aspirasi Majelis Pekerja Buruh Indonesia DIY.
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Title

Kemenaker Ada 1.828 Pengaduan THR

Media

Republika

Reporter

Date

28 April 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0428/REPUBLIKA1/Kemenaker%20Ada%201.828%20Pengaduan%20THR=1=10=1.jpg

Negative

Summary JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) lewat Posko Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan 2022 me- nerima 1.828 pengaduan pekerja terkait pembayaran THR berma- salah.
. Kemenaker: Ada 1.828. Pengaduan THR. KSPI sebut ribuan pekerja kontrak dipecat tanpa THR.
FEBRYAN A,.
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Title

Ganjar Diminta Selesaikan Polemik THR

Media

Solopos

Reporter

Date

28 April 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0428/SOLOPOS1/Ganjar%20Diminta%20Selesaikan%20Polemik%20THR%20=1=5=1.jpg

Positive

Summary Ganjar Diminta Selesaikan Polemik THR. SEMARANG-Kelompok pekerja yanq tergabung dalam
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah (Jawa Tengah) meminta Gubernur
Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, segera mengambil tindakan terkait aduan pembayaran
tunjangan hari raya (THR). Aulia meminta Ganjar memberi instruksi instansi terkait agar
menindaklanjuti aduan yang disampaikan kelompok pekerja soal polemik THR tersebut.
Meskipun Ganjar menyebut ada setidaknya 78 aduan terkait pembayaran THR di Jawa Tengah,
tetapi KSPI memperkirakan jumlah perusahaan yang bermasalah terkait THR bisa lebih dari
angka tersebut.
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Title

Kemenaker Persiapan EWG G20 ke-2 di Yogyakarta Capai 90 Persen

Media

Kedaulatan Rakyat

Reporter

Date

28 April 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0428/KEDAULATAN_RAKYAT1/Kemenaker%20Persiapan%20EWG%20G20%20ke2%20di%20Yogyakarta%20Capai%2090%20Persen%20=1=8=1.jpg

Neutral

Summary Kemenaker: Persiapan EWG G20 ke-2 di Yogyakarta Capai 90 Persen. Pemilihan Yogyakarta
sebagai tuan rumah EWG G20 ke-2 berkaitan dengan dengan salah satu isu yang diangkat, yaitu
Penciptaan Lapangan KeIja Berkelanjutan Menuju Perubahan Dunia KeIja (Sustainable Job
Creation towards Changing World of Work).. JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) mengatakan persiapan pelaksanaan Employment Working Group (EWG) atau
Kelompok KeIja KetenagakeIjaan G20 ke-2 yang akan diselenggarakan di Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) pada 10-12 Mei 2022, sudah menca.
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Title

Ratusan Buruh Mengadu Soal THR ke Disnakertrans

Media Kedaulatan Rakyat

Reporter

Date

28 April 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0428/KEDAULATAN_RAKYAT1/Ratusan%20Buruh%20Mengadu%20Soal%20THR%20ke%20Disnak
ertrans%20=1=6=1.jpg

Negative

Summa Ratusan Buruh Mengadu Soal THR ke Disnakertrans. - Pengawas Ketenagakezjaan Dinas
ry
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengahmulai melakukan penindakan
terkait pelanggaran pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran2022.. Hingga Selasa (26/4),
tercatat ada no aduan dari buruh terkait THR yang diterima posko Disnakertrans Jawa Tengah...
Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah Mumpuniati mengatakan,
kebanyakan perusahaan yang belum membayarkan THR pekerja beralasan terdampak Covid-19.
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Title

Karyawan Laporkan Satu Hotel Cicil THR

Media

Banjarmasin Post

Reporter

Date

28 April 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0428/BANJARMASIN_POST1/Karyawan%20Laporkan%20Satu%20Hotel%20Cicil%20THR=1=1=1.j
pg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0428/BANJARMASIN_POST1/Karyawan%20Laporkan%20Satu%20Hotel%20Cicil%20THR=2=1=1.j
pg

Negative

Summar . Karyawan Laporkan Satu Hotel Cicil THR. BANJARMASIN, BPOST- Dinas Koperasi. Usaha Mikro
y
dan Tenaga Kerja Banjarmasin lelah membuka Posko Pengaduan Pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR) sejak beberapa hari ini. Dan beberapa hari menjelang Idulfitri. 1443 H Ini.
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Table Of Contents : 27 April 2022 - 28 April 2022
No Date News Title

Tone

Media

1.

27 Hingga 26 April, Kemnaker
April Terima 4.058 Laporan Soal
202 THR 2022
2

Neutral Rakyatku.com

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) melalui Posko
Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2022 telah
menerima 4.058 laporan
pemberian THR selama periode
8 hingga 26 April 2022. "Untuk
laporan konsultasi yang masih
dalam proses, 100 persen akan
kita selesaikan," kata Anwar,
Selasa (26/4/2022). Sekretaris
Jenderal Kemnaker, Anwar
Sanusi, dalam keterangan
tertulis mengatakan jumlah itu
mencakup 2.230 konsultasi
daring dan 1.828 pengaduan
daring. Laporan itu hasil
pemeriksaan kinerja tersebut
berada di wilayah Jawa Tengah
dan Kalimantan Timur.

2.

27 Kemnaker Catat Terdapat
April 4.058 Laporan THR 2022
202 hingga 26 April
2

Neutral Suara.com

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mencatat, Posko
Tunjangan Hari Raya (THR) telah
menerima 4.058 laporan selama
periode 8-26 April 2022. Sekjen
Kemnaker, Anwar Sanusi
memaparkan, dari laporan
konsultasi yang berjumlah 2.230,
pihaknya sudah menyelesaikan
sebanyak 1.779 laporan,
sedangkan sisanya masih dalam
proses. 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

20

Summary

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," lugasnya.
3.

27 Penerima Kartu Prakerja
Neutral Tribun News Jakarta
April Gelombang 25-26 Segera Beli
202 Pelatihan, Ini Rekomendasi
2
Platformnya

4.

27 Jelang Pengumuman Hasil
April Kartu Prakerja Gelombang
202 27, Begini Cara Cek Lolos
2
atau Tidak

Penerima Kartu Prakerja
gelombang 25-26 segera beli
pelatihan. Bagi peserta Kartu
Prakerja harap segera memberi
pelatihan, khususnya bagi
penerima Kartu Prakerja
gelombang 25 dan 26. Melansir
akun Instagram @prakerja.go.id,
Selasa (26/04/2022) kemarin
merupakan batas akhir membeli
pelatihan bagi penerima Kartu
Prakerja gelombang 24. Khusus
untuk mereka yang sampai hari
ini belum menggunakan saldo
untuk membeli pelatihan."

Positive Tribun News Jakarta Menanti pengumuman hasil
Kartu Prakerja gelombang 27,
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
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gelombang 27 dirangkum
TribunJakarta:.
5.

27 Cek Penerima BSU BPJS
Neutral Tribun News
April Ketenagakerjaan 2022 &
Pontianak
202 Login bsu.kemnaker.go.id
2
Cek Penerima BSU Karyawan

Sebelumnya pemerintah telah
mengumumkan pencairan BLT
BPJS Ketenagakerjaan bulan
April 2022. Penerima BSU ini
nantinya tetap mengacu pada
basis data peserta BPJS
Ketenagakerjaan, dikutip dari
laman Kominfo. Berikut ini 4
cara cek data peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang mungkin
menerima Bantuan Subsidi
Gaji/Upah Rp 1 juta:. Tunggu
hingga muncul nama dan data
diri peserta yang menunjukkan
status aktif atau tidaknya
sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan serta nomor
rekening.

6.

27 Perusahaan Wajib Salurkan Neutral Curup Ekspress
April THR H-7 Lebaran
202
2

Ini sesuai dengan instruksi dari
Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor
M/I/HK.04/IV/2022 Tentang
Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2022 Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Rejang Lebong melalui
Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi (Nakertrans)
menghimbau kepada seluruh
pelaku usaha yang ada
diwilayahnya, untuk segera
memberikan Tunjangan Hari
Raya (THR) Keagamaan kepada
pekerja/buruh paling lambat 7
hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Dimana THR menjadi kewajiban
yang harus dilakukan pengusaha
kepada Pekerja/Buruh. "Kalau
ingin ikut aturan, mestinya
pelaku usaha sudah memberikan
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THR nya kepada pekerja 7 hari
sebelum lebaran," sampai Kabid
Hubungan Industrial dan Syarat
Kerja pada Nakertrans RL, Ibnu
Mas'ud, S.Sos MM.
7.

27 Dukung Kompetensi Pekerja Positive Jambi Independent
April UMKM Kemnaker Punya
202 Banyak Jurusan Pelatihan
2

Untuk mendukung bantuan
kewirausahaan yang diberikan
pada kelompok UMKM di
berbagai daerah, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
terus melakukan program
pengembangan perluasan
kesempatan kerja. Dikatakan Ida
bahwa banyak jurusan pelatihan
yang dimiliki oleh Kemnaker
merupakan jurusan yang
menunjang kompetensi bagi
pekerja di sektor UMKM. Hal ini
disampaikan oleh 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 April
2022 lalu. "Hal ini sejalan
dengan upaya pemerintah
menjadikan sektor UMKM
sebagai salah satu prioritas
utama dalam program
pemulihan ekonomi nasional
(PEN)," jelasnya.

8.

27 Survei Indikator: Ida Fauziah Positive Voi
April dan Sri Mulyani Jadi Dua
202 Menteri Berkinerja Baik
2

Lembaga survei Indikator Politik
Indonesia (IPI) merilis dua
menteri perempuan pada
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin
memiliki kinerja baik. "Dua
menteri teratas adalah
perempuan yang dipilih oleh
responden," kata Direktur
Eksekutif Indikator Politik
Indonesia Burhanuddin Muhtadi
melalui kanal youtube, di
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Jakarta, Selasa 26 April.
Sebanyak 8,5 persen responden
spontan menjawab Tri
Rismaharini sebagai Menteri
Sosial, 7,8 persen menjawab Sri
Mulyani sebagai Menteri
Keuangan, 7,2 persen menjawab
Prabowo Subianto sebagai
Menteri Petahanan, 6,5 persen
menjawab Erick Thohir sebagai
Menteri BUMN, dan 6,3 persen
menjawab Sandiaga Uno sebagai
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif. Dia menjelaskan
responden diminta
menyebutkan dengan spontan,
dengan pertanyaan di antara
menteri-menteri dalam kabinet
kerja Presiden Jokowi, sebutkan
kementerian yang paling baik
kinerjanya.
9.

27 BSU Gaji 2022 Tak Kunjung
April Cair, BPJS Ketenagakerjaan
202 dan Kemenaker Beri
2
Penjelasan Begini

10. 27 BSU Gaji 2022 Tak Kunjung
April Cair, BPJS Ketenagakerjaan
202 dan Kemenaker Beri
2
Penjelasan Begini

Negativ Batu Times
e

Pertanyaan kapan BSU cair
banyak ditemukan di akun
Instagram resmi BPJS
Ketenagakerjaan dan
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). Hal serupa juga
disampaikan admin akun
Instagram BPJS
Ketenagakerjaan. Dalam akun
tersebut, BPJS Ketenagakerjaan
menulis bahwa pihaknya tidak
bisa memberikan informasi lebih
lanjut terkait BSU. Dalam hal
penyaluran BSU 2022, BPJS
Ketenagakerjaan yang menjadi
penyedia data akan
mempersiapkan data sesuai
dengan kriteria yang diatur
dalam regulasi.

Negativ Sumenep Times
e

Pertanyaan kapan BSU cair
banyak ditemukan di akun
Instagram resmi BPJS
Ketenagakerjaan dan
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Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). Hal serupa juga
disampaikan admin akun
Instagram BPJS
Ketenagakerjaan. Dalam akun
tersebut, BPJS Ketenagakerjaan
menulis bahwa pihaknya tidak
bisa memberikan informasi lebih
lanjut terkait BSU. Dalam hal
penyaluran BSU 2022, BPJS
Ketenagakerjaan yang menjadi
penyedia data akan
mempersiapkan data sesuai
dengan kriteria yang diatur
dalam regulasi.
11. 27 BSU Gaji 2022 Tak Kunjung
April Cair, BPJS Ketenagakerjaan
202 dan Kemenaker Beri
2
Penjelasan Begini

Negativ Sampang Times
e

Pertanyaan kapan BSU cair
banyak ditemukan di akun
Instagram resmi BPJS
Ketenagakerjaan dan
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). Hal serupa juga
disampaikan admin akun
Instagram BPJS
Ketenagakerjaan. Dalam akun
tersebut, BPJS Ketenagakerjaan
menulis bahwa pihaknya tidak
bisa memberikan informasi lebih
lanjut terkait BSU. Dalam hal
penyaluran BSU 2022, BPJS
Ketenagakerjaan yang menjadi
penyedia data akan
mempersiapkan data sesuai
dengan kriteria yang diatur
dalam regulasi.

12. 27 BSU Gaji 2022 Tak Kunjung
April Cair, BPJS Ketenagakerjaan
202 dan Kemenaker Beri
2
Penjelasan Begini

Negativ Surabaya Times
e

Pertanyaan kapan BSU cair
banyak ditemukan di akun
Instagram resmi BPJS
Ketenagakerjaan dan
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). Hal serupa juga
disampaikan admin akun
Instagram BPJS
Ketenagakerjaan. Dalam akun
tersebut, BPJS Ketenagakerjaan
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menulis bahwa pihaknya tidak
bisa memberikan informasi lebih
lanjut terkait BSU. Dalam hal
penyaluran BSU 2022, BPJS
Ketenagakerjaan yang menjadi
penyedia data akan
mempersiapkan data sesuai
dengan kriteria yang diatur
dalam regulasi.
13. 27 BSU Gaji 2022 Tak Kunjung
April Cair, BPJS Ketenagakerjaan
202 dan Kemenaker Beri
2
Penjelasan Begini

Negativ Jatim Times
e

Pertanyaan kapan BSU cair
banyak ditemukan di akun
Instagram resmi BPJS
Ketenagakerjaan dan
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). Hal serupa juga
disampaikan admin akun
Instagram BPJS
Ketenagakerjaan. Dalam akun
tersebut, BPJS Ketenagakerjaan
menulis bahwa pihaknya tidak
bisa memberikan informasi lebih
lanjut terkait BSU. Dalam hal
penyaluran BSU 2022, BPJS
Ketenagakerjaan yang menjadi
penyedia data akan
mempersiapkan data sesuai
dengan kriteria yang diatur
dalam regulasi.

14. 27 Kemnaker Terima 4.058
April Laporan THR 2022 per 26
202 April 2022
2

Neutral Liputan 6

Posko Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan Tahun 2022
Kementerian Ketenagakerjaan
telah menerima 4.058 laporan
pemberian THR selama periode
8 s.d 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 Kemnaker,
Anwar Sanusi, Rabu
(27/4/2022). Kemnaker.go.id.
Sebanyak 173 perusahaan di
Jawa Barat tercatat belum
membayar Tunjangan Hari Raya
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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).
15. 27 Kemenaker Terima 4.058
April Aduan Terkait THR 2022
202
2

Neutral Indo Pos

Posko Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan Tahun 2022
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) 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," ujarnya seperti dikutip
Antara, Rabu (27/4/2022).
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).

16. 27 Kemnaker: Periode 8 s.d 26 Neutral Wartapembaruan.co.i Kemnaker: Periode 8 s.d 26
April April, Ada 4.058 Laporan
d
April, Ada 4.058 Laporan
202 Pemberian THR 2022
Pemberian THR 2022. Jakarta,
2
Wartapembaruan.co.id- Posko
Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2022
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah menerima
4.058 laporan pemberian THR
selama periode 8 s.d 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 Kemnaker,
27

Anwar Sanusi di Jakarta, Selasa
(26/4/2022). Jumlah tersebut
mencakup 2.230 konsultasi
online dan 1.828 pengaduan
online.
17. 27 Menaker: Pemerintah
April Jadikan Sektor UMKM
202 sebagai Prioritas Utama
2
dalam Program PEN

Positive Wartapembaruan.co.i Menaker: Pemerintah Jadikan
d
Sektor UMKM sebagai Prioritas
Utama dalam Program PEN.
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," tutur
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.

18. 27 Pemerintah Jadikan Sektor
April UMKM sebagai Prioritas
202 Utama PEN
2

Positive Ekonomi Mikro Indo "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
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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,"
ucapnya. 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.
19. 27 Cara Cek BLT Subsidi Gaji Rp1 Neutral Pikiran Rakyat Depok
April Juta di Link kemnaker.go.id
202 dan Tanda bahwa Anda
2
adalah Penerima BSU 2022

Simak cara cek Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Subsidi
Gaji atau BSU 2022 sebesar Rp1
juta di link kemnaker.go.id. BLT
Subsidi Gaji atau BSU 2022
merupakan salah satu dari tiga
bantuan sosial yang cair pada
bulan April. Adapun BLT Subsidi
Gaji atau BSU 2022 bagi pekerja
dan buruh bertujuan untuk
melindungi, mempertahankan,
dan meningkatkan kemampuan
ekonomi pekerja dan buruh
dalam penanganan dampak
Covid-19. Penyaluran BLT
Subsidi Gaji atau BSU 2022
diberikan kepada pekerja dan
buruh sebesar Rp500 ribu per
bulan selama dua bulan, yang
akan diberikan sekaligus menjadi
Rp1 juta.

20. 27 BSU Gaji 2022 Tak Kunjung
April Cair, BPJS Ketenagakerjaan

Pertanyaan kapan BSU cair
banyak ditemukan di akun

Negativ Mojokerto Times
e
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202 dan Kemenaker Beri
2
Penjelasan Begini

Instagram resmi BPJS
Ketenagakerjaan dan
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). Hal serupa juga
disampaikan admin akun
Instagram BPJS
Ketenagakerjaan. Dalam akun
tersebut, BPJS Ketenagakerjaan
menulis bahwa pihaknya tidak
bisa memberikan informasi lebih
lanjut terkait BSU. Dalam hal
penyaluran BSU 2022, BPJS
Ketenagakerjaan yang menjadi
penyedia data akan
mempersiapkan data sesuai
dengan kriteria yang diatur
dalam regulasi.

21. 27 Hingga 26 April, Kemnaker Neutral Merdeka
April Terima 4.058 Laporan Aduan
202 Soal THR
2
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"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 pada Selasa
(26/4/2022). 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 dilunasi juga maka akan
dikenakan denda dan sanksi
administratif dengan membuat
rekomendasi kepada pejabat
yang berwenang untuk
memberikan sanksi
administratif.
22. 27 Presiden Terbitkan Keppres Neutral Mnc Trijaya
April Cuti Bersama bagi ASN
202
2

Presiden Joko Widodo
mengeluarkan Keputusan
Presiden No. 4/2022 tentang
Cuti Bersama Pegawai Aparatur
Sipil Negara Tahun 2022.
Kebijakan ini menetapkan cuti
bersama bagi ASN sebanyak lima
hari. Bersama dengan Keppres
ini, juga ditetapkan bahwa cuti
bersama tersebut tidak
mengurangi hak cuti tahunan
bagi ASN. Adapun bagi ASN yang
karena jabatannya tidak
diberikan hak atas cuti bersama,
maka jatah cuti tahunannya
bertambah.

23. 27 BSU Gaji 2022 Tak Kunjung
April Cair, BPJS Ketenagakerjaan
202 dan Kemenaker Beri
2
Penjelasan Begini

Pertanyaan kapan BSU cair
banyak ditemukan di akun
Instagram resmi BPJS
Ketenagakerjaan dan
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). Hal serupa juga
disampaikan admin akun
Instagram BPJS
Ketenagakerjaan. Dalam akun
tersebut, BPJS Ketenagakerjaan
menulis bahwa pihaknya tidak
bisa memberikan informasi lebih
lanjut terkait BSU. Dalam hal
penyaluran BSU 2022, BPJS
Ketenagakerjaan yang menjadi
penyedia data akan

Negativ Jember Times
e
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mempersiapkan data sesuai
dengan kriteria yang diatur
dalam regulasi.
24. 27 Lebaran Tinggal Hitung Hari, Neutral Tribun Sulbar
April Bantuan Subsidi Upah Tak
202 Kunjung Cair, Ini Jawaban
2
BPJS Ketenagakerjaan

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.

25. 27 Bagaimana Cara Lapor ke
April Posko Pengaduan THR
202 Lebaran 2022? Ikuti 3 Cara
2
Mudah Ini untuk Atasi THR
yang Tak Cair

Negativ Pikiran Rakyat Depok Perlu diperhatikan, terdapat 3
e
cara lapor aduan kepada
Kemnaker terkait pencairan THR
Lebaran 2022. Dihimpun dari
berbagai sumber, 3 cara lapor
aduan kendala THR Lebaran
2022 ini antara lain dapat
dilakukan melalui Aplikasi
SiapKerja, Call Center, dan via
chat WhatsApp. Bagaimana cara
lapor ke posko pengaduan THR
Lebaran 2022? Silakan ikuti
langkah-langkahnya yang ada di
artikel ini.

26. 27 Data Institusi Pemerintah
April Bocor, Pengamat Berharap
202 BSSN dan Kominfo Seperti
2
NSA

Negativ Tempo.co
e
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Alfons berharap Badan Siber dan
Sandi Negara () dan
Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kominfo)
menjalankan peran seperti
National Security Agency di

Amerika, yaitu melindungi
pemerintah dan masyarakat
Indonesia dari penyalahgunaan
informasi digital. "Data yang
bocor berpotensi digunakan
sebagai jembatan untuk
mendapatkan informasi lain
yang lebih penting dan sensitif,"
tulis Alfons, Rabu, 27 April 2022.
"Institusi yang mengalami
kebocoran data paling banter
mendapatkan malu dan kalau
sportif menyatakan
permohonan maaf," kata Alfons.
Ia berpendapat, RUU
Perlindungan Data Pribadi, jika
sudah diundangkan, memang
sebaiknya dikelola oleh institusi
yang memiliki wewenang lebih
tinggi dari kementerian.
27. 27 Pemerintah Terima 4.058
April Laporan Soal THR, 2 yang
202 Ditindaklanjuti
2

Neutral Jawa Pos
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"Jadi hingga tanggal 26 April
2022 ini, jumlah dari konsultasi
dan pengaduan yang masuk ke
Posko THR 2022 sebanyak 4.058
laporan," katanya. 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). Sekjen
Anwar mengatakan, dari laporan
konsultasi yang berjumlah 2.230,
pihaknya sudah menyelesaikan
sebanyak 1.779 laporan,

sedangkan sisanya masih dalam
proses.
28. 27 Kementerian
April Ketenagakerjaan Terima
202 4.058 Laporan THR 2022
2
Hingga 26 April

Neutral Tribun News

Posko Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan Tahun 2022
Kementerian Ketenagakerjaan
telah menerima 4.058 laporan
pemberian THR selama periode
8 hingga 26 April 2022. Hal ini
disampaikan Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi pada
Selasa (26/4/2022). Jumlah
tersebut mencakup 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," kata
Anwar Sanusi dalam
keterangannya, Selasa
(26/4/2022).

29. 27 Hingga 26 April, Kemnaker
April Terima 4.058 Laporan soal
202 Pemberian THR
2

Neutral Cakaplah

Sebanyak 4.058 laporan soal
pemberian THR (Tunjangan Hari
Raya) Keagamaan Tahun 2022
masuk ke posko pengaduan
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker). "Jadi hingga tanggal
26 April 2022 ini, jumlah dari
konsultasi dan pengaduan yang
masuk ke Posko THR 2022
sebanyak 4.058 laporan,"
katanya. Laporan tersebut
selama periode 8 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
(26/4/2022).
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30. 27 Lapor ke Posko Pengaduan Negativ Jawa Pos
April Disperinaker, Akhirnya THR e
202 Dibayar Penuh
2

Posko pengaduan tunjangan hari
raya (THR) bentukan Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
(Disperinaker) Surabaya mulai
didatangi sejumlah pelapor.
"Empat sudah selesai dengan
pembayaran THR secara penuh,"
jelasnya kemarin (26/4). Jika
benar yang bersangkutan
terdaftar sebagai pekerja dan
memenuhi syarat, THR harus
dibayarkan. Zaini berharap
semua perusahaan bisa
membayarkan THR kepada para
pekerja.

31. 27 Kemnaker terima 4.058
April laporan terkait pemberian
202 THR 2022
2

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

Neutral Antara Sulsel
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tertulis yang diterima di Jakarta
pada Selasa (26/4).
32. 27 Info Loker April 2022: PT
April Indocore Perkasa Buka
202 Lowongan Minimal SMA,
2
Penempatan Pulo Gadung

Positive Pikiran Rakyat Bekasi Satu lowongan kerja yang dibuka
oleh PT Indocore Perkasa untuk
penempatan di Pulo Gadung,
Jakarta Timur. Bingung cari
lowongan kerja untuk bulan
April 2022? Mending simak
artikel ini. Dalam artikel ini akan
terdapat informasi yang Anda
butuhkan mengenai lowongan
kerja terbaru pada April 2022.

33. 27 Ratusan Perusahaan di Jawa Neutral Idn Times Jabar
April Barat Belum Bayar THR
202 Lebaran 2022!
2

36

Sebanyak 308 perusahaan di
Jawa Barat (Jawa Barat)
diadukan oleh buruh mengalami
permasalahan soal pencairan
Tunjangan Hari Raya (THR). Joao
De Araujo Dacosta, Kepala
Bidang Pengawasaan
Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigras
(Disnakertrans) Jawa Barat
mengatakan, pemerintah masih
mencari tahu alasan di balik
tidak cairnya THR tersebut.
Setelah dilakukan identifikasi,
Joao bilang, Disnakertrans Jawa
Barat akan berkoordinasi
dengan pemda kota/kabupaten
guna memfasilitasi pertemuan
bipartid antara perusahaan dan
pekerja. Data laporan itu
didapatkan dari 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.

34. 27 173 Perusahaan di Jawa
Neutral Kompas Tv
April Barat Belum Bayar THR, Ini
202 Tindak Lanjut Disnakertrans
2

BANDUNG, KOMPAS.TV- Ada
173 perusahaan di Jawa Barat
belum membayarkan THR
kepada pekerjanya. Hal itu
berdasarkan laporan yang
masuk ke Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Provinsi Jawa Barat. "Atas
kondisi tersebut, kami dari Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat segera
menindaklanjuti pelaporan
tersebut," kata Kepala Bidang
Pengawasaan Ketenagakerjaan
pada Disnakertrans Jawa Barat
Joao De Araujo Dacosta, seperti
dikutip dari Antara, Rabu
(27/4/2022). Kini, Disnakertrans
Jawa Barat tengah mengecek
kembali data tersebut dan
berkoordinasi dengan dinas
terkait di kabupaten dan kota.

35. 27 Permasalahan Seputar
April Bantuan Subsidi Upah
202 Pekerja 2022 yang Belum
2
Cair Hingga Kini, Apa Saja
Itu?

Neutral Ayo Bandung

Terdapat permasalahan seputar
Bantuan Subsidi Upah Pekerja
2022 yang hingga kini
dikabarkan belum kunjung cair.
Apa saja permasalahan terkait
Bantuan Subsidi Upah Pekerja
2022 tersebut?. Ombudsman RI
adakan konferensi pers terkait
Bantuan Subsidi Upah Pekerja
2022 yang kabarnya cair bulan
April ini, sebelum Hari Raya
Lebaran 2022 tiba. Dilakukan
secara luring sekaligus daring,
konferensi pers Ombudsman RI
dilaksanakan pada umat, 22
April 2022 yang membahas soal
pengawasan pembayaran THR
dan Bantuan Subsidi Upah
Pekerja 2022.

36. 27 Kemenaker Terima 1.828
April Pengaduan THR tak
Dibayarkan atau Dicicil

Negativ Republika
e

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) melalui Posko
Tunjangan Hari Raya (THR)
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202
2

37. 27 Kemnaker Terima 4.508
April Aduan soal THR Lebaran
202 2022, Pengusaha Tak Mau
2
Bayar?

Keagamaan 2022 menerima
1.828 pengaduan pekerja terkait
pembayaran THR bermasalah.
Problemnya beragam, mulai dari
pembayaran THR belum
dilaksanakan, pembayaran tak
penuh, hingga pembayaran
dicicil. "Aduan yang masuk ada
yang terkait (perusahaan) belum
melaksanakan pembayaran THR
pekerja, ada yang
pembayarannya tidak penuh,
dan ada pembayaran yang
dicicil. Padahal batas waktu
pembayaran THR sudah
ditetapkan H-7 Lebaran," ujar
Sekretaris Jenderal Kemenaker,
Anwar Sanusi ketika
dikonfirmasi Rabu (27/4/2022).
Neutral Okezone
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Posko Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan Tahun 2022
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) dikabarkan telah
menerima sebanyak 4.058
laporan pada Selasa
(26/4/2022). "Jadi hingga
tanggal 26 April 2022 ini, jumlah
dari konsultasi dan pengaduan
yang masuk ke Posko THR 2022
sebanyak 4.058 laporan," ujar
Sekretaris Jenderal Kemnaker
Anwar Sanusi dalam
keterangannya. Diketahui,
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.
Terakhir, jika 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.
38. 27 UMKM akan Diprioritaskan
April dalam Program Pemulihan
202 Ekonomi Nasional
2

Positive Kompas

Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) menempatkan
pelaku UMKM sebagai 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)," kata Menaker
sebagaimana dikutip dari
Antara, Rabu (27/4/2022).
"Banyak jurusan pelatihan yang
kami miliki merupakan jurusan
yang menunjang kompetensi
bagi pekerja di sektor UMKM,"
katanya. Menaker menyebutkan
dengan semakin
bertumbuhnyaUMKM terutama
di era digital, diharapkan akan
banyak perempuan yang bisa
ikut masuk ke pasar kerja dan
berkontribusi pada
perekonomian.

39. 27 BSU Gaji 2022 Tak Kunjung
April Cair, BPJS Ketenagakerjaan
202 dan Kemenaker Beri
2
Penjelasan Begini

Negativ Gresik Times
e

Pertanyaan kapan BSU cair
banyak ditemukan di akun
Instagram resmi BPJS
Ketenagakerjaan dan
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Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). Hal serupa juga
disampaikan admin akun
Instagram BPJS
Ketenagakerjaan. Dalam akun
tersebut, BPJS Ketenagakerjaan
menulis bahwa pihaknya tidak
bisa memberikan informasi lebih
lanjut terkait BSU. Dalam hal
penyaluran BSU 2022, BPJS
Ketenagakerjaan yang menjadi
penyedia data akan
mempersiapkan data sesuai
dengan kriteria yang diatur
dalam regulasi.
40. 27 Disnaker Minahasa Tenggara Positive Antara News Manado
April awasi proses pembayaran
202 THR
2

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Kabupaten Minahasa Tenggara,
Sulawesi Utara, melakukan
pengawasan terhadap proses
pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR). "Kami secara serius
melakukan pengawasan
terhadap proses pembayaran
THR bagi para pekerja," kata
Kepala Disnaker Kabupaten
Minahasa Tenggara Ferry Uway
di Ratahan, Rabu. Ia
menegaskan, seluruh pemberi
kerja wajib untuk melakukan
pembayaran THR menjelang
lebaran tahun 2022. "Sesuai
dengan ketentuan, pembayaran
THR itu wajib untuk dibayarkan
kepada para penerima upah,"
ujarnya.

41. 27 Kemnaker Terima 4.058
Neutral Medcom.id
April laporan Pemberian THR,
202 Mayoritas Konsultasi Daring
2

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 26 April 2022 ini, jumlah
dari konsultasi dan pengaduan
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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 dikutip
dari Antara, Rabu, 27 April 2022.
Dia mengatakan dari laporan
konsultasi yang berjumlah 2.230,
pihaknya sudah menyelesaikan
sebanyak 1.779 laporan,
sedangkan sisanya masih dalam
proses.
42. 27 Posko Pengaduan THR
April Kabupaten Bandung Sepi
202 Pelapor
2

Negativ Ayo Bandung
e

43. 27 Apakah BSU 2022 Sudah
Positive Pikiran Rakyat Depok
April Cair? Simak Jadwal Pencairan
202 dan Cara Cek Penerima BLT
2
Subsidi Gaji Rp1 Juta di Sini
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Hingga 5 hari menjelang Idulfitri,
Posko Pengaduan Tunjangan
Hari Raya (THR) Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Bandung sepi
pelapor. Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bandung Rukmana
mengatakan, hingga hari ini
pihaknya belum menerima
adanya aduan THR yang tidak
dibayarkan oleh perusahaan.
Selain masalah tersebut, kata
Rukmana tidak ada lagi
pelaporan yang masuk kepada
pihaknya mengenai pembayaran
THR di Kabupaten Bandung.
"Sampai sekarang tidak ada
pelaporan.
Untuk itu, simak artikel ini
sampai selesai yang akan
mengulas mengenai jadwal
pencairan BSU 2022 dan cara
cek penerima BLT Subsidi Gaji
Rp1 juta, cukup input data ke
kemnaker.go.id. Program BSU
2022 bagi pekerja dari Kemnaker
rencananya bakal cair dalam
waktu dekat dengan nominal
BLT Subsidi Gaji Rp1 juta. BSU
2022 bagi pekerja dengan

nominal BLT Subsidi Gaji Rp1
juta yang rencananya bakal cair
dalam waktu dekat dikabarkan
menyasar pekerja dengan kuota
8,8 juta. Merujuk penyaluran
2021 lalu, bagi pekerja yang
ingin tahu apakah dapat BSU
2022 dengan nominal BLT
Subsidi Gaji Rp1 juta, bisa cek
melalui website resmi
Kemnaker, yakni
kemnaker.go.id, cukup input
data diri. Meski direncanakan
bakal cair dalam waktu dekat,
tetapi hingga kini, pemerintah
belum memberikan informasi
lebih lanjut terkait kapan jadwal
pencairan BSU 2022 dengan
nominal BLT Subsidi Gaji Rp1
juta bagi pekerja.
44. 27 Awasi Pemberian THR,
Neutral Inews Portal
April Disnaker Minta Karyawan
202 Lapor jika Belum Dibayarkan
2
Perusahaan
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Ketentuan pembayaran tersebut
sesuai dengan Surat Edaran
Menaker Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2022 Bagi Pekerja atau
Buruh di Perusahaan.
Pengawasan terhadap proses
pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR) kepada karyawan
dilakukan Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kabupaten Minahasa
Tenggara. Pekerjan diminta
lapor jika belum dibayarkan
perusahaan. "Kami secara serius
melakukan pengawasan
terhadap proses pembayaran
THR bagi para pekerja," kata
Kepala Disnaker Kabupaten
Minahasa Tenggara, Ferry Uway
di Ratahan, Rabu (27/4/2022).

45. 27 1.828 Pengaduan THR tak
April Dibayarkan atau Dicicil di
202 Terima Kemenaker
2

Negativ Maluku News
e

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) melalui Posko
Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan 2022 menerima
1.828 pengaduan pekerja terkait
pembayaran THR bermasalah.
Problemnya beragam, mulai dari
pembayaran THR belum
dilaksanakan, pembayaran tak
penuh, hingga pembayaran
dicicil. "Aduan yang masuk ada
yang terkait (perusahaan) belum
melaksanakan pembayaran THR
pekerja, ada yang
pembayarannya tidak penuh,
dan ada pembayaran yang
dicicil. Padahal batas waktu
pembayaran THR sudah
ditetapkan H-7 Lebaran," ujar
Sekretaris Jenderal Kemenaker,
Anwar Sanusi ketika
dikonfirmasi Republika.co.id,
Rabu (27/4/2022).

46. 27 Sudah 124 Peserta
April BPJAMSOSTEK Jawa Timur
202 Dapatkan Manfaat JKP
2

Positive Realita

Disebutkan, sampai saat ini dari
523 peserta yang mengalami
PHK sudah 124 peserta
BPJAMSOSTEK Jawa Timur yang
mendapatkan manfaat JKP.
Deputi Direktur Wilayah
BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny
Yusyulian, di acara buka puasa
bersama wartawan di Juanda,
Sidoarjo, Selasa (26/4/2022).
Deputi Direktur Wilayah
BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny
Yusyulian, mengemukakan itu di
acara buka puasa bersama
wartawan di sebuah resto di
Juanda, Sidoarjo, Selasa
(26/4/2022). - BPJS
Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) terus
membayarkan manfaat program
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Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP).
47. 27 Jokowi Terbitkan Keppres
April Cuti Bersama ASN, Cuti
202 Tahunan tak Berkurang
2

Neutral Republika

48. 27 Disnaker Minahasa Tenggara Negativ Voi
April Minta Pekerja Bermasalah e
202 dengan THR Segera Lapor
2
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Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menerbitkan Keputusan
Presiden Nomor 4/2022 tentang
Cuti Bersama Pegawai Aparatur
Sipil Negara (ASN) Tahun 2022,
Selasa (26/4/2022). Peraturan
ini menetapkan cuti bersama
bagi ASN sebanyak empat hari.
Keputusan Presiden (Keppres)
tersebut juga menyatakan
bahwa pemberian cuti bersama
tidak mengurangi hak cuti
tahunan ASN. Sedangkan ASN
yang karena jabatannya tidak
diberikan hak atas cuti bersama,
maka jatah cuti tahunannya
bertambah.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Kabupaten Minahasa Tenggara,
Sulawesi Utara, melakukan
pengawasan terhadap proses
pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR). "Kami secara serius
melakukan pengawasan
terhadap proses pembayaran
THR bagi para pekerja," kata
Kepala Disnaker Kabupaten
Minahasa Tenggara Ferry Uway
di Ratahan, Rabu 27 April.
"Sesuai dengan ketentuan,
pembayaran THR itu wajib untuk
dibayarkan kepada para
penerima upah," ujarnya.
Ketentuan pembayaran tersebut
sesuai dengan Surat Edaran
Menaker Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2022 Bagi Pekerja atau
Buruh di Perusahaan.

49. 27 Menaker Sebut Hasil Survei Negativ Akurat.co
April LIPI Terhadap UMKM Alami e
202 Penurunan Penjualan
2

Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziah mengungkap data dari
hasil survey yang dilakukan oleh
Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) terhadap Usaha
Mikro Kecil Menengah
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. Menurutnya, 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
dalam keterangan resminya,
Selasa (26/4/22). Ia menjelaskan
bahwa pihaknya akan terus
melakukan program
pengembangan perluasan
kesempatan kerja yaitu berupa
program bantuan
kewirausahaan yang diberikan
kepada UMKM di berbagai
daerah.

50. 27 Syarat dan Cara Dapatkan
Positive Pikiran Rakyat Depok
April BSU Subsidi Gaji Rp1 Juta, Ini
202 Kriteria Karyawan
2
Penerimanya

Program BSU Subsidi Gaji Rp1
juta merupakan program
lanjutan yang berasal dari
Kemnaker melalui BPJS
Ketenagakerjaan. Sebelumnya,
Kemnaker pernah menyalurkan
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BSU Subsidi Gaji di tahun 2020
dan 2021, dan kabarnya akan
dilanjutkan di tahun 2022.
Penyaluran BSU Subsidi Gaji Rp1
juta akan diterima oleh
karyawan yang memiliki gaji
dibawah Rp3,5 juta yang
terdampak pandemi Covid-19.
Mengacu pada Permenaker
Nomor 16 Tahun 2021, berikut
ini syarat penerima BSU Subsidi
Gaji Rp1 juta.
51. 27 Regulasi Terbaru Pencairan Positive Pikiran Rakyat
April JHT, Manfaat Dibagikan
202 dengan 3 Kondisi
2

46

Kegaduhan, penolakan, dan
polemik berkepanjangan perihal
pencairan Jaminan Hari Tua
(JHT) yang sempat melanda
negeri tercinta, kini tuntas
sudah, menyusul terbitnya
regulasi baru No. 4 Tahun 2022
Tentang Tata Cara dan
Persyaratan Pembayaran
Manfaat JHT, yang efektif
berlaku 26 April 2022. Beleid ini
mencabut Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker)
No. 19 Tahun 2015 dan No. 2
Tahun 2022 Tentang Tata Cara
dan Persyaratan Pembayaran
Manfaat JHT, di mana ketentuan
terakhir ini sebelumnya sempat
menuai demonstrasi di manamana. Manfaat JHT diatur
dibayarkan kepada peserta JHT
dengan tiga kondisi, yakni :
mencapai usia pensiun,
mengalami cacat total tetap,
dan meninggal dunia.
Pemerintah telah mengatur
untuk peserta JHT yang
mengundurkan diri, terkena
proses pemutusan hubungan
kerja (PHK), dan meninggalkan
Indonesia untuk selamalamanya, dikategorikan dan

diatur sebagaimana pihak yang
mencapai usia pensiun.
52. 27 Disnaker Batam Terima 30
April Pangaduan THR Idul Fitri
202 Tahun 2022
2

Neutral Warta Kepri

53. 27 Kemnaker Terima 4.058
Negativ Bumn Inc
April Laporan Terkait Pembayaran e
202 THR, Begini Sanksi Bagi
2
Perusahaan Pelanggar
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( Disnaker Batam ), menerima
sejumlah pengaduan terkait THR
Idul Fitri 1443 hijriah, melalui
posko THR di kantor Disnaker
Kota Batam di Sekupang.
Kadisnaker Kota Batam Rudi
Sakyakirti melalui Kasi Mediator
Hubungan Industrial Disnaker
Batam Hendra Gunadi
mengatakan, saat ini pihaknya
telah menerima 30 aduan
seputar THR dari pekerja. Posko
pengaduan THR di kantor
Disnaker Batam akan dibuka
hingga lebaran Idul Fitri 2022.
Dinas Tenaga Kerja
Posko Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan tahun 2022
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah menerima
4.058 laporan pemberian THR
selama periode 8 sampai 26
April 2022. Melalui keterangan
tertulisnya pada Selasa
(26/4/2022), Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi
menjelaskan, "Hingga tanggal 26
April 2022 ini, jumlah dari
konsultasi dan pengaduan yang
masuk ke Posko THR 2022
sebanyak 4.058 laporan."
Jumlah tersebut mencakup
2.230 konsultasi online dan
1.828 pengaduan online. Ia
memaparkan, dari laporan
konsultasi yang berjumlah 2.230,
pihaknya sudah menyelesaikan
sebanyak 1.779 laporan,
sedangkan sisanya masih dalam
proses.

54. 27 Pemerintah Terima 4.058
April Laporan Soal THR, 2 yang
202 Ditindaklanjuti
2

Neutral Xnews.id

"Jadi hingga tanggal 26 April
2022 ini, jumlah dari konsultasi
dan pengaduan yang masuk ke
Posko THR 2022 sebanyak 4.058
laporan," katanya. 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). Sekjen
Anwar mengatakan, dari laporan
konsultasi yang berjumlah 2.230,
pihaknya sudah menyelesaikan
sebanyak 1.779 laporan,
sedangkan sisanya masih dalam
proses.

55. 27 Lapor ke Posko Pengaduan Negativ Xnews.id
April Disperinaker, Akhirnya THR e
202 Dibayar Penuh
2

JAKARTA (XNews.id)- Posko
pengaduan tunjangan hari raya
(THR) bentukan Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
(Disperinaker) Surabaya mulai
didatangi sejumlah pelapor.
"Empat sudah selesai dengan
pembayaran THR secara penuh,"
jelasnya kemarin (26/4). Jika
benar yang bersangkutan
terdaftar sebagai pekerja dan
memenuhi syarat, THR harus
dibayarkan. Zaini berharap
semua perusahaan bisa
membayarkan THR kepada para
pekerja.

56. 27 THR Dicicil, Diserahkan Pada Neutral Smol.id
April Serikat Pekerja

Perusahaan yang mencicil
pembayaran THR karyawannya,
keputusannya diserahkan pada
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202
2

57. 27 Pemerintah Pastikan THR
April bagi Pekerja di Lumajang
202 Tidak Bermasalah
2

Serikat Pekerja perusahaan
tersebut. Soal jauh-jauh hari itu,
Martadi mnginginkan bahwa
setelah aturan itu diketahui,
Human Resources Development
(HRD) segera berbicara dengan
Serikat Pekerja. Namun
Disdagnakertrans meminta hal
itu dibicarakan dengan Serikat
Pekerja perusahaan, sehingga
apapun keputusannya, itu sudah
hasil kesepakatan bipartit. Jika
pekerja bisa menerima, maka
mencicil THR itu sah dn
dibenarkan, sebab sudah
disepakati.
Positive Infopublik.id
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Saat dimintai keterangan di
kantornya, Rabu (27/4/2022),
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Lumajang Rosyidah
mengungkapkan, bahwa
implementasi SE tersebut di
Kabupaten Lumajang sudah
dilakukan, dan pihaknya juga
telah berkoordinasi dengan
sejumlah perusahaan yang ada
di Kabupaten Lumajang. Selain
itu, diungkapkan Rosyidah,
bahwa pihaknya juga
menyediakan posko pengaduan
terkait pencairan THR sejak dua
minggu lalu di Kantor Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten
Lumajang, dan layanan tersebut
juga bisa dilakukan melalui
hotline 081335266778. Sesuai
surat edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor :
M/1/HK.04/IV/2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan 2022 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan,
Tunjangan Hari Raya diberikan
paling lambat H-7 sebelum hari
raya keagamaan. "THR Pekerja,

seperti arahan Kemenaker,
bahwa THR harus diberikan
mulai H-10 dan maksimal H-7,
dan kami sudah berkoordinasi
dengan semua perusahaan
bahwa mereka komitmen untuk
melaksanakan perintah
kemenaker," ungkap dia.
58. 27 Disnaker Tanjabbar Imbau
April 140 Perusahaan Percepat
202 Berikan THR
2

Neutral Tribun News Jambi

"Untuk pelaksanaan THR kita
sudah menyurati 140
perusahaan, memberikan
imbauan dan mudah-mudahan
mereka sudah memenuhi
imbauan tersebut," kata Kepala
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tanjabbar, Dianda Putra, Selasa
(26/4/2022). Selain itu ia
katakan bahwa 140 perusahaan
yang disurati merupakan
perusahaan dengan finansial
menengah ke atas, sehingga
untuk pembayaran THR di
Kabupaten Tanjabbar dirasa
tidak akan ada masalah.
Tunjangan Hari Raya (THR)
merupakan hak bagi karyawan
dan kewajiban yang harus
diberikan oleh perusahaan
menjelang hari Raya Idul Fitri.
Untuk memastikan hak
karyawan tersebut, Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung
Jabung Barat (Tanjabbar) sudah
menyurati dan memberikan
imbauan kepada perusahaanperusahaan yang ada di Wilayah
Kabupaten Tanjabbar.

59. 27 FSPMI Pastikan THR Seluruh Neutral Tribun News Batam
April Pekerja 36 Perusahaan di
202 Batam Telah Dibayarkan
2

Sebanyak 36 perusahaan yang
tergabung dalam Serikat Pekerja
Metal Indonesia (SPMI) Kota
Batam sudah membayar
tunjangan hari raya (THR)
kepada karyawan. Hal ini
disampaikan Ketua FSPMI Kota
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Batam, Alfatoni. Diakuinya 2 hari
lalu pihaknya mendapat laporan
dari 36 perusahaan tersebut.
Alfatoni berharap perekonomian
di Batam terus kembali
mengalami peningkatan.
60. 27 Apakah Pekerja yang Resign Neutral Tribun News Solo
April Sebelum Lebaran Tetap
202 Dapat THR? Ini Penjelasan
2
Kemnaker

"Kalau Resign Sebelum Hari Raya
Keagamaan Dapat THR Gak Ya?"
tulis @kemnaker pada
keterangan postingannya.
Apakah tetap bakal
mendapatkan THR?. Bagaimana
nasib seorang pekerja yang
mengajukan resign atau
pengunduran diri sebelum
lebaran? Terkait hal tersebut,
pihak Kemnaker menjawab
melalui postingan di akun
Instagram resminya,
@kemnaker.

61. 27 MUFFEST+ 2022 Diharapkan Positive Medcom.id
April Jadi Batu Loncatan Indonesia
202 Menuju Kiblat Fesyen
2
Muslim Dunia

Kesuksesan MUFFEST karena
sinergi dan kolaborasi dari
berbagai pihak, seluruh
stakeholder terkait yang ingin
Indonesia menjadi kiblat muslim
fesyen dunia," kata Windu. Di
panggung penutupan MUFFEST
2022, National Chairman
Indonesian Fashion Chamber
(IFC) Ali Charisma pun
menyatakan perhelatan ini
sukses karena didukung oleh
berbagai pihak. Sebelum resmi
ditutup, gelaran MUFFEST 2022
pada hari terakhir menampilkan
rangkaian Fashion Parade, yaitu
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. Muslim Fashion
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Festival (MUFFEST ) 2022 resmi
ditutup pada Sabtu, 23 April,
usai digelar sejak Kamis, 21
April, di Grand Ballroom Ritz
Carlton Pacific Place, Jakarta.
62. 27 Pemerintah Kabupaten Mitra Negativ Tribun News Manado
April Awasi Pembayaran THR,
e
202 Kadisnaker: Segera Laporkan
2
Jika Belum Dibayar

Lanjut Ferry Uway, pemerintah
Kabupaten Minahasa Tenggara
(Mitra) melalui Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) akan
memastikan pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR)
kepada tenaga kerja harus
sesuai aturan. Demikian
ditegaskan Kepala Dinas Tenaga
Kerja Mitra, Ferry Uway. Selain
itu berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36/2021
tentang Pengupahan, dan
Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6/2021
Tentang THR Keagamaan Bagi
Pekerja atau Buruh di
Perusahaan, THR wajib
dibayarkan paling lama tujuh
hari sebelum hari raya
keagamaan. "Segera laporkan
jika belum ada pembayaran.

63. 27 4 Cara Cek Penerima
April Bantuan Subsidi Upah Rp 1
202 Juta, Menyasar Rp 8,8 Juta
2
Pekerja

"Pemerintah mengalokasikan
anggaran BSU 2022 sebesar
Rp8,8 triliun dengan alokasi
bantuan per penerima sebesar
Rp1 juta," ujar Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah dalam pernyataan
tertulisnya, Rabu (6/4/2022).
Pekerja yang memiliki upah di
bawah Rp 3,5 juta berhak
menerima bantuan subsidi upah
sebesar Rp 1 juta. Diperkirakan,
jumlah pekerja yang memenuhi
syarat sebagai penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU)
2022 adalah 8,8 juta orang.
Dalam waktu dekat, pemerintah

Positive Tribun News Batam
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berencana menyalurkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU)
atau subsidi gaji kepada pekerja.
64. 27 Apindo Purbalingga Klaim
April Sudah Bayarkan THR
202
2

Neutral Radar Banyumas

Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Kabupaten Purbalingga
seluruh perusahaan di
Kabupaten Purbalingga, sudah
membayarkan Tunjangan Hari
Raya (THR). Hal itu diungkapkan
oleh Ketua Apindo Kabupaten
Purbalingga Rocky Djungjunan
kepada Radarmas, Selasa (26/4).
Dijelaskan, berdasarkan
komunikasi yang dilakukan
olehnya dengan sejumlah
perusahaan yang ada di
Purbalingga. Sebelumnya, Dinas
Ketenagakerjaan (Dinnaker)
Kabupaten Purbalingga, sudah
mengirimkan surat kepada
seuruh perusahaan yang ada di
Kabupaten Purbalingga, terkait
pembayaran THR.

65. 27 Elva Hartati: Beri Sanksi ke
April Perusahaan di Malut yang
202 Tak Bayar THR
2

Negativ Teropongnews.com
e

TEROPONGNEWS.COM, Anggota
Komisi IX DPR RI, Elva Hartati
mengatakan, terkait dengan
pemberian Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan haruslah
segera dibayarkan kepada
pekerja perusahaan yang ada di
Ternate, Maluku Utara. 57 total
views (dibaca). Ia meminta
kepada Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker),
agar memberikan sanksi sesuai
dengan Undang terhadap
perusahaan yang tidak
membayarkan THR. "Terkait
dengan Permenaker Nomor 6
Tahun 2016, yaitu tentang THR
Keagamaan, yang mana saya
berharap untuk perusahaan di
Maluku Utara ini segeralah
seminggu sebelum lebaran agar
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THR dibayarkan kepada
pekerjanya," kata Elva dalam
keterangan tertulisnya, yang
diterima Teropongnews.com, di
Ternate, Rabu (27/4/2022).
66. 27 Jangan Lakukan 4 Hal Ini Saat Neutral Akurat.co
April Kelola Dana THR
202
2

Hal ini patut dihindari karena
biaya rutin bulanan seharusnya
sudah dialokasikan pada pos
pengeluaran bulanan di luar
dana THR yang diterima.
Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan pemberi kerja, atau
pengusaha wajib membayar
Tunjangan Hari Raya (THR)
paling lambat 7 hari sebelum
lebaran. Untuk itu sebagaian
orang pasti sudah menerima
THR-nya sebelum lebaran yang
bakal jatuh tanggal 1 Mei 2022.
Berdasarkan Survei Snapcart
tentang rencana penggunaan
Tunjangan Hari Raya (THR),
sebanyak 60% responden
menyatakan akan menggunakan
THR untuk berbelanja.

67. 27 Perempuan Bangsa Bagikan Neutral Sindo News
April 1.000 Sembako untuk Porter
202
2

Para porter menyambut baik
kegiatan sosial yang menjadi
program rutin Perempuan
Bangsa setiap tahun di bulan
suci Ramadhan ini. 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
dikutip dari keterangan tertulis,
Rabu (27/4/2022). Di Stasiun
Pasar Senen, turut hadir
Pembina Perempuan Bangsa
yang juga Menteri Tenaga Kerja
(Menaker) Ida Fauziyah dan
Rustini Muhaimin Iskandar.
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Selain Ida, Fauziyah dan Rustini
Muhaimin Iskandar, turut hadir
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).
68. 27 Hingga H-5 Lebaran,
Negativ Riau Post
April Disnaker Inhu Belum Terima e
202 Pengaduan THR
2

69. 27 BSU 2022 untuk Pekerja
April Belum Juga Cair, Ini Kata
202 Kemnaker dan BPJS
2
Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu)
kembali mengimbau perusahaan
di daerah itu agar membayarkan
Tunjangan Hari Raya (THR)
keagamaan tahun 2022 bagi
pekerja atau buruh di
perusahaan. Menurutnya, jelang
Idulfitri 1443 Hijriah, perusahaan
harus mengeluarkan aturan
mengenai pemberian THR.
Dimana aturan pemberian THR
2022 mengacu Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan
nomor: M/1/HK.04/IV/2022
tentang pelaksanaan pemberian
THR keagamaan tahun 2022 bagi
pekerja atau buruh. Sehingga
dengan aturan tersebut,
pemberian THR keagamaan
merupakan kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh
pengusaha kepada pekerja atau
buruh.

Neutral Tribun News Cirebon 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
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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.
70. 27 Presiden Joko Widodo
April Terbitkan Keppres Tentang
202 Cuti Bersama bagi ASN
2
Tahun 2022

Neutral Sindikat Post

Presiden Joko Widodo
mengeluarkan Keputusan
Presiden No. 4/2022 tentang
Cuti Bersama Pegawai Aparatur
Sipil Negara Tahun 2022.
Kebijakan ini menetapkan cuti
bersama bagi ASN sebanyak lima
hari. Bersama dengan Keppres
ini, juga ditetapkan bahwa cuti
bersama tersebut tidak
mengurangi hak cuti tahunan
bagi ASN. Bagi ASN yang karena
jabatannya tidak diberikan hak
atas cuti bersama, maka jatah
cuti tahunannya bertambah.

71. 27 Disnaker Kepulauan Riau
April Terima Belasan Laporan
202 Pelanggaran Pembayaran
2
THR 2022

Negativ Tribun News Batam
e

Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Kepulauan Riau (Disnaker Kepri)
setidaknya menerima 12 laporan
mengenai pelanggaran
pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR) dari pekerja di Kepri
melalui Kementerian Tenaga
Kerja (Kemenaker). Dari total
laporan yang masuk itu, dirinya
belum mengetahui secara detail
berasal dari kabupaten kota
mana saja di Kepulauan Riau
(Kepri). Ombudsman Perwakilan
Kepulauan Riau (Kepri)
sebelumnya meminta Dinas
Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri
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untuk memperhatikan betul
aduan pekerja terkait
penerimaan Tunjangan Hari
Raya (THR) Idul Fitri. Kepala
Dinas Ketenagakerjaan
(Disnaker) Kepri, Mangara
Simarmata mengatakan bahwa
laporan tersebut dapat diadukan
melalui online.
72. 27 Kemnaker Terima 1.627
April Aduan soal THR
202
2

Neutral Nusabali

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menerima 1.627
pengaduan online dari pekerja
terkait tunjangan hari raya (THR)
dari 8 April 20sampai 25 April
20kemarin. "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
terkait THR, Kemnaker juga
menerima konsultasi online
terkait THR sebanyak 2. Khusus
untuk pengaduan terkait
pembayaran THR, Chairul
mengatakan Kemnaker akan
menindaklanjuti ke proses
verifikasi dan validasi.

73. 27 Penerima JKP Berstatus
April Perjanjian Kerja Waktu
202 Tertentu
2

Neutral Infopublik.id

Deputi Direktur Wilayah BP
Jamsostek Jawa Timur, Deny
Yusyulian, menjelaskan, bahwa
yang berhak mendapat JKP
adalah para pekerja yang
statusnya Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT).
Program JKP diperuntukkan
untuk segmen Penerima Upah
seperti pekerja kantoran dan
buruh pabrik yang memenuhi
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kriteria sebagai berikut :. 1.
Pemerintah baru-baru ini
meluncurkan program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dan
sebelum habis masa kontrak,
pekerja terkena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK).
74. 27 THR 2022: Kemnaker Terima Negativ Ayo Bandung
April 4.058 Laporan Pengaduan e
202 Keterlambatan Pembayaran
2
THR

Saat ini, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mencatat, Posko Tunjangan Hari
Raya (THR) telah menerima
4.058 laporan selama periode 826 April 2022. Kemnaker terima
4058 laporan terkait pengaduan
keterlambatan pembayaran THR
2022. Tunjangan Hari Raya (THR)
2022 yang diberikan kepada
seluruh pegawai atau karyawan
swasta diketahui sudah
dicairkan ke beberapa penerima.
Presiden Jokowi juga
menjelaskan bahwa THR 2022
juga disalurkan paling cepat H10 menjelang hari Raya Idul Fitri,
namun bisa juga setelahnya. :
Lebaran Pemerintah dan
Muhammadiyah Kemungkinan
Sama, Tanggal Berapa?.

75. 27 Posko THR Pemkab Kudus
April Mulai Diwaduli Pekerja
202
2

MURIANEWS, Kudus- Posko
pemantauan pembayaran
tunjangan hari raya (THR) Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian,
Koperasi, dan Usaha Kecil
Menengah (Disnaker Perinkop
UKM) Kabupaten Kudus, Jawa
Tengah mulai terima aduan dan
konsultasi terkait hal tersebut.
Pihak Disnaker per Selasa
(26/4/2022) kemarin telah
mencatat sudah ada sebanyak
934 perusahaan di Kudus yang
membayarkan THR secara penuh
sesuai instruksi Kementerian
Tenaga Kerja. Bahkan umlahnya

Neutral Murianewscom
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mencapai puluhan kasus. Ratarata dari aduan itu adalah terkait
regulasi maupun kesalah
pahaman antara karyawan dan
perusahaan terkait pemberian
THR mereka.
76. 27 THR Tidak Dilunasi,
Negativ Gempita.co
April Kemnaker: Dikenakan Denda e
202 dan Sanksi Administratif
2

"Jadi hingga tanggal 26 April
2022 ini, jumlah dari konsultasi
dan pengaduan yang masuk ke
Posko THR 2022 sebanyak 4.058
laporan," katanya dikutip dari
Antaranews. Menurut dia,
apabila hal tersebut tidak
dihiraukan maka akan diberikan
nota pemeriksaan dua dengan
jangka waktu tujuh 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. Sekjen Anwar
mengatakan dari laporan
konsultasi yang berjumlah 2.230,
pihaknya sudah menyelesaikan
sebanyak 1.779 laporan,
sedangkan sisanya masih dalam
proses. Laporan tersebut hasil
pemeriksaan kinerja tersebut
berada di wilayah Jawa Tengah
dan Kalimantan Timur.

77. 27 Sepekan Jelang Lebaran, 40 Neutral Kompas
April Perusahaan di Jakarta Barat
202 Belum Bayar THR Karyawan
2

Sebanyak 40 perusahaan di
Jakarta Barat dilaporkan belum
membayar tunjangan hari raya
(THR) kepada karyawannya
meski Hari Raya Idul Fitri 1443 H
semakin dekat. Sebanyak 40
perusahaan di Jakarta Barat
dilaporkan belum membayar
tunjangan hari raya (THR)
kepada karyawannya meski Hari
Raya Idul Fitri 1443 H semakin
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dekat. Com dengan judul "Sudah
Mau Lebaran, 40 Perusahaan di
Jakarta Barat Ketahuan Belum
Bayar THR Karyawan". Hal itu
diketahui dari laporan yang
diterima Suku Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Energi
Jakarta Barat.
78. 27 Resmi! Presiden Jokowi
April Terbitkan Keppres Tentang
202 Cuti Bersama ASN Tahun
2
2022

Positive Pikiran Rakyat Bekasi Akhirnya, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) mengeluarkan
Keputusan Presiden No. 4/2022
tentang Cuti Bersama Pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Tahun 2022. Selain itu,
keputusan Presiden No. 4/2022
menjadi landasan bagi instansi
pemerintah melaksanakan cuti
bersama tahun 2022. Keputusan
Presiden No. 4/2022 yang
diteken pada 26 April 2022 ini
menetapkan cuti bersama bagi
ASN sebanyak lima hari.
Kemenpan RB memastikan bila
presiden memutuskan bila cuti
bersama tidak akan mengganggu
jumlah cuti tahunan milik ASN.

79. 27 Ada 173 Perusahaan
Negativ Bisnis Jabar
April Dilaporkan Soal THR, Apindo e
202 Jawa Barat Pastikan
2
Anggotanya Patuh
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Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Jawa Barat memastikan
anggotanya tidak terkait dengan
adanya pengaduan terkait
tunjangan hari raya (THR) oleh
173 perusahaan di Jawa Barat.
Ketua Apindo Jawa Barat Ning
Wahyu Astutik memastikan
seluruh anggota Apindo Jawa
Barat sudah memenuhi
kewajibannya membayarkan
THR pada para pekerja. "Hampir
bisa dipastikan bahwa 99,9
persen perusahaan yang
tergabung dalam Apindo Jawa
Barat bayar THR tepat waktu
dan full," ujarnya. Terkait masih
adanya laporan pengaduan THR

pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Jawa Barat, Ning
memastikan itu tidak terkait
dengan anggota Apindo,
mengingat sampai saat ini tidak
ada laporan keterlambatan
pembayaran THR.
80. 27 Pos Pengaduan Pembayaran Negativ Tribun News
April THR di Banjarmasin Terima e
Banjarmasin
202 Satu Laporan, Bayar THR
2
Dicicil

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Tenaga Kerja Banjarmasin telah
membuka Posko Pengaduan
Pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR) sejak beberapa hari
ini. "Kan anjuran dari
pemerintah THR harus dibayar
H-7 sebelum Idul Fitri dan
dibayarkan tidak dicicil. Seperti
diketahui sebelumnya Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
mengatakan, THR Keagamaan
wajib dibayarkan paling lambat
tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan. Aturan ini diteken
pada 6 April 2022 dan
mewajibkan pengusaha untuk
memberi THR sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

81. 27 Presiden Terbitkan Kepres Neutral Ini Balikpapan
April Cuti Bersama Lima Hari Bagi
202 ASN
2

Dalam Keputusan Presiden
tersebut, menetapkan cuti
bersama bagi ASN sebanyak lima
hari. Resmi, Presiden Joko
Widodo mengeluarkan
Keputusan Presiden (Kepres)
Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Cuti Bersama Pegawai Aparatur
Sipil Negara (ASN) Tahun 2022.
Bersama dengan Keppres ini,
juga ditetapkan bahwa cuti
bersama tersebut tidak
mengurangi hak cuti tahunan
bagi ASN. Bagi ASN yang karena
jabatannya tidak diberikan hak
atas cuti bersama, maka jatah
cuti tahunannya bertambah.
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82. 27 Terima 110 Aduan THR,
Neutral Mitra Post
April Disnakertrans Jawa Tengah
202 Mulai Lakukan Penindakan
2

Posko Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Jawa Tengah menerima
sebanyak 110 aduan tunjangan
hari raya (THR), yang tercatat
hingga Selasa (26/4/2022).
"Senin (25/4/2022) kemarin ada
tambahan jadi total 110 aduan
yang masuk ke Posko THR
Provinsi Jawa Tengah.
Menanggapi adanya hal ini,
pengawas ketenagakerjaan
Disnakertrans Jawa Tengah
mulai melakukan penindakan,
terkait dengan adanya
pelanggaran pemberian THR
pada lebaran tahun 2022 ini.
Kepala Disnakertrans Jawa
Tengah Sakina Rosellasari
mengatakan, aduan tentang
pemberian THR semakin banyak
menjelang lebaran.

83. 27 FGD Venteny dan UMKM
April Hadirkan Menteri
202 Ketenagakerjaan, Ajak
2
Pelaku Usaha Bangkit dari
Keterpurukan

Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, berkesempatan
menjadi pembicara dalam acara
Gema Ramadhan Bersama
UMKM Kartini Jawa Timur, Mall
Grand City Surabaya, Selasa
(26/4/2022). Venteny hadir
membantu pelaku usaha
sekaligus para karyawan agar
bisa mendapatkan akses untuk
pengembangan usaha lebih baik.
Damar Raditya COO Group
Venteny, dalam Focus Group
Discussion dengan tema, Cerdas
Kelola Modal Dengan Strategi
Finansial Tepat, menjelaskan,
kendala permodalan masih
menjadi momok menakutkan,
dalam menjalankan roda usaha.
Venteny, kata dia,
menghadirkan empat pilar besar

Positive Tribun News Jatim
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yang ditawarkan bagi
masyarakat.
84. 27 Kemnaker: Persiapan
Neutral Suara.com
April Penyelenggaraan EWG G20
202 ke-2 Sudah Capai 90 Persen
2

EWG G20 ke-2, rencananya akan
diselenggarakan di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY), pada
10-12 Mei 2022. Menurut
Hindun, demi kelancaran
pelaksanaan EWG G20, pihaknya
telah membentuk tim teknis
sejak sebelum pelaksanaan EWG
G20 ke-1. Kita juga berkoodinasi
dengan pihak kepolisian terkait
antisipasi jika ada hal-hal yang
bisa mengganggu jalannya EWG
G20 ke-2 ini. Staf Khusus
Menteri Ketenagakerjaan,
Hindun Anisah mengatakan,
hingga kini persiapan yang telah
dilakukan Kementerian
Ketenagakerjaan dalam
persiapan penyelenggaraan
Employment Working Group
(EWG) G20 ke-2 sudah mencapai
90 persen.

85. 27 Jelang Lebaran, Posko
Neutral Liputan 6
April Kemnaker Terima Total 4058
202 Aduan soal THR
2

"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). Posko Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun 2022 Kementerian
Ketenagakerjaan telah
menerima 4.058 laporan
pemberian THR selama periode
8 sampai 26 April 2022. Ia
menjelaskan, dalam hal laporan
pengaduan, pengawas
ketenagakerjaan akan
menindaklanjuti laporan
pengaduan yang terlambat
membayar THR kepada
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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.
86. 27 Kabar Kemnaker: Persiapan Neutral Reverasite.com
April Penyelenggaraan EWG G20
202 ke-2 Sudah Capai 90 Persen
2
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EWG G20 ke-2, rencananya akan
diselenggarakan di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY), pada
10-12 Mei 2022. Menurut
Hindun, demi kelancaran
pelaksanaan EWG G20, pihaknya
telah membentuk tim teknis
sejak sebelum pelaksanaan EWG
G20 ke-1. Kita juga berkoodinasi
dengan pihak kepolisian terkait
antisipasi jika ada hal-hal yang
bisa mengganggu jalannya EWG
G20 ke-2 ini. Staf Khusus
Menteri Ketenagakerjaan,
Hindun Anisah mengatakan,
hingga kini persiapan yang telah
dilakukan Kementerian
Ketenagakerjaan dalam
persiapan penyelenggaraan
Employment Working Group
(EWG) G20 ke-2 sudah mencapai
90 persen.

87. 27 Ombudsman Jawa Tengah
April Pantau Posko Pengaduan
202 THR
2

Negativ Republik Merdeka
e
Jateng

88. 27 30 Keluhan Masuk ke Posko Neutral Tribun News Batam
April Pengaduan Disnaker Batam,
202 Ngaku tak Dikasih THR
2
Perusahaan
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Kepala Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Jawa
Tengah, Siti Farida bersama tim
melakukan kunjungan koordinasi
dan pemantauan Posko
Pengaduan Tunjangan Hari Raya
(THR) di Kantor Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Tengah, Rabu (27/4).
Farida mengatakan, Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia
Jawa Tengah melakukan
pengawasan atas pelaksanaan
tugas posko THR yang dibentuk
oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa
Tengah dalam proses
penyelesaian pengaduan yang
diterima terkait pembayaran
THR oleh perusahaan kepada
pekerja. "Peluncuran posko THR
ini perlu diapresiasi karena
menunjukkan keseriusan
PemerintahProvinsi Jawa Tengah
dalam menyelesaikan
permasalahan terkait hak-hak
tenaga kerja" ujar Siti Farida.
Ditegaskan, Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia
Jawa Tengah akan melakukan
koordinasi secara berkala
dengan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa
Tengah untuk memastikan
seluruh pengaduan yang masuk
ditangani sesuai prosedur.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Kota Batam mengaku telah
menerima sejumlah pengaduan
terkait THR Idul Fitri yang belum
dibayarkan perusahaan
terhadap karyawannya.
Kadisnaker Kota Batam Rudi
Sakyakirti melalui Mediator
Hubungan Industrial Disnaker

Batam Hendra Gunadi
mengatakan, saat ini pihaknya
telah menerima 30 aduan
seputar THR dari pekerja. Posko
pengaduan THR di kantor
Disnaker Batam sudah dibuka
hingga Lebaran Idul Fitri 2022.
Sementara itu, sebanyak 36
perusahaan yang tergabung
dalam Serikat Pekerja Metal
Indonesia (SPMI) Kota Batam
sudah membayar tunjangan hari
raya (THR) kepada karyawan.
89. 27 Menengok Persiapan EWG
April G20 di Yogyakarta
202
2

Positive Liputan 6

"Kita sudah berkomunkasi dan
berkoordinasi dengan Pemprov
Yogyakarta, kita juga
berkoodinasi dengan pihak
kepolisian terkait antisipasi jika
ada hal-hal yang bisa
mengganggu jalannya EWG G20
ke-2 ini. Sebagaimana diketahui,
EWG G20 ke-2 ini akan
diselenggarakan di Yogyakarta.
Kementerian Ketenagakerjaan
terus mematangkan persiapan
pelaksanaan Employment
Working Group (EWG) G20 ke-2
yang akan diselenggarakan di
Daerah Istimewa Yogyakarta
pada 10-12 Mei 2022.
Menurutnya, guna kelancaran
pelaksanaan EWG G20, pihaknya
telah membentuk tim teknis
sejak sebelum pelaksanaan EWG
G20 ke-1.

90. 27 Kemnaker: Persiapan EWG
April G20 ke-2 Sudah 90 Persen
202
2

Neutral Merdeka

Menurutnya, guna kelancaran
pelaksanaan EWG G20, pihaknya
telah membentuk tim teknis
sejak sebelum pelaksanaan EWG
G20 ke-1. "Kita sudah
berkomunikasi dan
berkoordinasi dengan Pemprov
Yogyakarta, kita juga
berkoordinasi dengan pihak
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kepolisian terkait antisipasi jika
ada hal-hal yang bisa
mengganggu jalannya EWG G20
ke-2 ini. Sebagaimana diketahui,
EWG G20 ke-2 ini akan
diselenggarakan di Yogyakarta.
Kementerian Ketenagakerjaan
terus mematangkan persiapan
pelaksanaan Employment
Working Group (EWG) G20 ke-2
yang akan diselenggarakan di
Daerah Istimewa Yogyakarta
pada 10-12 Mei 2022.
91. 27 Kemnaker: Hingga 26 April, Neutral Merdeka
April Ada 4.058 Laporan THR 2022
202
2
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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," kata
Sekretaris Jenderal Kemnaker,
Anwar Sanusi di pada Selasa
(26/4). Adapun dari 1.828
laporan pengaduan yang masuk,
pihaknya telah menindaklanjuti
2 laporan. 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.

92. 27 Kemnaker Sudah Terima
April 1.828 Pengaduan THR
202 Bermasalah
2

Negativ Vivanews
e

93. 27 PLT Walikota Tanjungbalai
April Sidak Gudang Ekspor Ikan
202 terkait Aduan THR Belum
2
Dibayarkan

Neutral Tribun News Medan Terkait dengan surat edaran
kementerian tenaga kerja
Republik Indonesia tentang
pembayaran tunjangan hari raya
(THR) yang mengharuskan
perusahaan membayarkan thr
kepada pegawai, PLT Walikota
Tanjungbalai, Waris Thalib
melakukan sidak ke berbagai
perusahaan di Kota
Tanjungbalai, Rabu(27/4/2022).
Hal itu dilakukan atas adanya
laporan masyarakat kepada
dinas ketenagakerjaan Kota
Tanjungbalai yang mengaku
salah satu perusahaan belum
membayarkan thr ke
pegawainya. Dalam sidak
tersebut, Walikota Tanjungbalai
mendatangi beberapa gudang
pengekspor dan penyimpanan
ikan di Jalan Yos Sudarso,
Kecamatan Teluk Nibung, Kota
Tanjungbalai. Katanya, bila
kedapatan ada perusahaan yang
membandel dan tidak
membayarkan THR karyawan,
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"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, dikutip Rabu,
27 April 2022. Kementerian
Ketenagakerjaan mencatat,
Posko Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan Tahun 2022
telah menerima 4.058 laporan
terkait pemberian THR selama
periode 8-26 April 2022. Jumlah
tersebut mencakup 2.230
konsultasi online dan 1.828
pengaduan online. Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi.

maka Pemko Tanjungbalai akan
tindak tegas hingga pembekuan
izin usaha.
94. 27 Kemenaker: Persiapan EWG Neutral Antara
April G20 ke-2 di Yogyakarta capai
202 90 persen
2
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Kemenaker juga sudah
berkomunikasi dan
berkoordinasi dengan
Pemerintah Provinsi Yogyakarta
dan pihak kepolisian untuk
mengantisipasi hal-hal yang bisa
mengganggu jalannya EWG G20
ke-2. Pemilihan Yogyakarta
sebagai tuan rumah EWG G20
ke-2 berkaitan dengan dengan
salah satu isu yang diangkat,
yaitu Penciptaan Lapangan Kerja
Berkelanjutan Menuju
Perubahan Dunia Kerja
(Sustainable Job Creation
towards Changing World of
Work). Persiapan kita saat ini
sudah 90 persen karena kita
memang persiapannya sejak
sebelum EWG pertama kita
sudah menyiapkan untuk EWG
yang ke-2 Jakarta (ANTARA)Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) mengatakan
persiapan pelaksanaan
Employment Working Group
(EWG) atau Kelompok Kerja
Ketenagakerjaan G20 ke-2 yang
akan diselenggarakan di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) pada
10-12 Mei 2022, sudah
mencapai 90 persen. Untuk
mendukung kelancaran
pelaksanaan EWG G20,
Kemenaker telah membentuk
tim teknis sejak sebelum
pelaksanaan EWG G20 pertama,
seperti tim logistik, media, dan
kesehatan.

95. 27 Kemenaker: Persiapan EWG Neutral Antara Sulteng
April G20 ke-2 di Yogyakarta capai
202 90 persen
2

Kemenaker juga sudah
berkomunikasi dan
berkoordinasi dengan
Pemerintah Provinsi Yogyakarta
dan pihak kepolisian untuk
mengantisipasi hal-hal yang bisa
mengganggu jalannya EWG G20
ke-2. Pemilihan Yogyakarta
sebagai tuan rumah EWG G20
ke-2 berkaitan dengan dengan
salah satu isu yang diangkat,
yaitu Penciptaan Lapangan Kerja
Berkelanjutan Menuju
Perubahan Dunia Kerja
(Sustainable Job Creation
towards Changing World of
Work). Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengatakan persiapan
pelaksanaan Employment
Working Group (EWG) atau
Kelompok Kerja
Ketenagakerjaan G20 ke-2 yang
akan diselenggarakan di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) pada
10-12 Mei 2022, sudah
mencapai 90 persen. Untuk
mendukung kelancaran
pelaksanaan EWG G20,
Kemenaker telah membentuk
tim teknis sejak sebelum
pelaksanaan EWG G20 pertama,
seperti tim logistik, media, dan
kesehatan.

96. 27 Kemenaker: Persiapan EWG Neutral Antara Riau
April G20 ke-2 di Yogyakarta capai
202 90 persen
2

Kemenaker juga sudah
berkomunikasi dan
berkoordinasi dengan
Pemerintah Provinsi Yogyakarta
dan pihak kepolisian untuk
mengantisipasi hal-hal yang bisa
mengganggu jalannya EWG G20
ke-2. Pemilihan Yogyakarta
sebagai tuan rumah EWG G20
ke-2 berkaitan dengan dengan
salah satu isu yang diangkat,
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yaitu Penciptaan Lapangan Kerja
Berkelanjutan Menuju
Perubahan Dunia Kerja
(Sustainable Job Creation
towards Changing World of
Work). Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengatakan persiapan
pelaksanaan Employment
Working Group (EWG) atau
Kelompok Kerja
Ketenagakerjaan G20 ke-2 yang
akan diselenggarakan di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) pada
10-12 Mei 2022, sudah
mencapai 90 persen. Untuk
mendukung kelancaran
pelaksanaan EWG G20,
Kemenaker telah membentuk
tim teknis sejak sebelum
pelaksanaan EWG G20 pertama,
seperti tim logistik, media, dan
kesehatan.
97. 27 Kemenaker: Persiapan EWG Neutral Antara Papua
April G20 ke-2 di Yogyakarta capai
202 90 persen
2
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Kemenaker juga sudah
berkomunikasi dan
berkoordinasi dengan
Pemerintah Provinsi Yogyakarta
dan pihak kepolisian untuk
mengantisipasi hal-hal yang bisa
mengganggu jalannya EWG G20
ke-2. Pemilihan Yogyakarta
sebagai tuan rumah EWG G20
ke-2 berkaitan dengan dengan
salah satu isu yang diangkat,
yaitu Penciptaan Lapangan Kerja
Berkelanjutan Menuju
Perubahan Dunia Kerja
(Sustainable Job Creation
towards Changing World of
Work). Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengatakan persiapan
pelaksanaan Employment
Working Group (EWG) atau
Kelompok Kerja

Ketenagakerjaan G20 ke-2 yang
akan diselenggarakan di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) pada
10-12 Mei 2022, sudah
mencapai 90 persen. Untuk
mendukung kelancaran
pelaksanaan EWG G20,
Kemenaker telah membentuk
tim teknis sejak sebelum
pelaksanaan EWG G20 pertama,
seperti tim logistik, media, dan
kesehatan.
98. 27 Presiden Jokowi Terbitkan
April Keppres tentang Cuti
202 Bersama ASN Tahun 2022,
2
Begini Isinya

Neutral Kontan

Presiden Jokowi terbitkan
Keppres No. 4/2022 tentang Cuti
Bersama ASN Tahun 2022. Isi
Keppres tersebut, pada Diktum
Pertama menetapkan cuti
bersama Pegawai Aparatur Sipil
Negara (ASN) tahun 2022 yaitu
pada tanggal 29 April, 4, 5, dan 6
Mei 2022 (Jumat, Rabu, Kamis,
dan Jumat) sebagai cuti bersama
Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah.
Dikutip dari laman Sekretariat
Kabinet, aturan yang
ditandatangani pada tanggal 26
April 2022 ini diterbitkan dengan
pertimbangan, dalam rangka
mewujudkan efisiensi dan
efektivitas hari kerja serta
memberi pedoman bagi instansi
pemerintah dalam
melaksanakan cuti bersama
tahun 2022. Pada Diktum Kedua
ditegaskan bahwa cuti bersama
sebagaimana dimaksud tidak
mengurangi hak cuti tahunan
pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN).

99. 27 Cek Nama Penerima BSU
April 2022 Lewat 3 Cara Ini,
202 Pastikan Nama Anda
2
Terdaftar

Neutral Ayo Bandung

Berikut ini akan diulas cara cek
nama penerima BSU 2022 atau
Bantuan Subsidi Upah lewat
WhatsApp, NIK KTP atau laman
resmi BSU Kemnaker. Bagi anda

72

yang menantikan BSU kapan cair
pastikan terlebih dahulu nama
anda terdaftar dengan cara cek
penerima BLT gaji 2022 yang
dapat dilakukan melalui
WhatsApp, Nik KTP dan laman
resmi BSU Kemnaker. Adapun
syarat penerima BLT gaji 2022
atau BSU BPJS Ketenagakerjaan
ini adakah sebagai berikut:.
Berikut ini adalah cara cek
penerima BLT gaji 2022 melalui
WhatsApp, NIK KTP dan laman
resmi Kemnaker:.
100 27 THR Pekerja Menunggak, PLT Negativ Tribun News Medan
.
April Walikota Tanjungbalai Sidak e
202 Gudang Ekspor Ikan
2
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Terkait dengan surat edaran
kementerian tenaga kerja
Republik Indonesia tentang
pembayaran tunjangan hari raya
(THR) yang mengharuskan
perusahaan membayarkan thr
kepada pegawai, PLT Walikota
Tanjungbalai, Waris Thalib
melakukan sidak ke berbagai
perusahaan di Kota
Tanjungbalai, Rabu(27/4/2022).
Hal itu dilakukan atas adanya
laporan masyarakat kepada
dinas ketenagaan kerjaan Kota
Tanjungbalai yang mengaku
salah satu perusahaan belum
membayarkan thr ke
pegawainya. Dalam sidak
tersebut, Walikota Tanjungbalai
mendatangi beberapa gudang
pengekspor dan penyimpanan
ikan di Jalan Yos Sudarso,
Kecamatan Teluk Nibung, Kota
Tanjungbalai. Katanya, bila
kedapatan ada perusahaan yang
membandel dan tidak
membayarkan thr karyawan,
maka Pemko Tanjungbalai akan
tindak tegas hingga pembekuan
izin usaha.

101 27 Presiden Terbitkan Keppres Neutral The Jambi Times
.
April Cuti Bersama bagi ASN
202
2

Presiden Terbitkan Keppres Cuti
Bersama bagi ASN The Jambi
Times Wednesday, April 27,
2022 0 Presiden Joko Widodo
mengeluarkan Keputusan
Presiden No. 4/2022 tentang
Cuti Bersama Pegawai Aparatur
Sipil Negara Tahun 2022.
Kebijakan ini menetapkan cuti
bersama bagi ASN sebanyak lima
hari. Bersama dengan Keppres
ini, juga ditetapkan bahwa cuti
bersama tersebut tidak
mengurangi hak cuti tahunan
bagi ASN. Adapun bagi ASN yang
karena jabatannya tidak
diberikan hak atas cuti bersama,
maka jatah cuti tahunannya
bertambah.

102 27 Tak Bayar THR, Tiga
Negativ Progresnews.info
.
April Karyawati Adukan Pimpinan e
202 PT.Dutapendawa Kharisma
2
ke Kemnaker

Info- Tiga orang karyawati
PT.Dutapendawa Kharisma,
Neneng Syafriani, Yosephine
Angel dan Sari Novianti
mendatangi kantor Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) di
Jalan Gatot Subroto, Jakarta,
Rabu (27/4/2022). Keterangan
foto : Yosephine Angel (kiri) dan
Neneng Satriani (kanan)
didampingi kuasa hukum
mereka Siprianus Edi Hardum,
SH, MH, melaporkan
manajemen PT.Dutapendawa
Kharisma (tengah) ke Posko THR
Kemnaker, di Jakarta, Rabu
(27/4/2022) karena mereka tak
diberi THR. Edi mendesak pihak
Kemnaker agar mendesak pihak
PT.Dutapendawa Kharisma agar
membayar hak ketiga kliennya di
atas. Ketiganya didampingi
kuasa hukum mereka hukum
dari Kantor Hukum "Edi Hardum
and Partners" Siprianus Edi
Hardum, SH.MH. Keduanya
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mengadukan pihak managemen
PT. Dutapendawa Kharisma ke
Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah karena sampai saat ini
mereka tidak diberi uang
Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan.
103 27 H-5 Lebaran, DPMTSP-Naker Negativ Karimatafm.com
.
April Belum Terima Laporan
e
202 Masalah THR
2

Menurutnya, hingga H-5 Hari
Raya Idul Fitri 1443 H tidak ada
laporan atau pengaduan dari
karyawan berkaitan dengan
pembayaran THR. Dinas
Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja (DPMPTSP- Naker)
Kabupaten Pamekasan, telah
membuka Posko layanan
pengaduan Tunjangan Hari Raya
(THR), bagi karyawan swasta
yang tidak mendapat THR dari
perusahaan tempat bekerja.
Ahmad Supriyanto, Kepala
DPMTSP dan Naker Pamekasan
mengatakan, posko layanan
tersebut untuk memberikan
pelayanan kepada karyawan
swasta yang tidak menerima
THR. "Itu seusai dengan surat
edaran (SE) Menteri
ketenagakerjaan bernomor
M/1/ HK.04/IV/2022 tentang
pelaksanaan pemberian
tunjangan hari raya (THR)
keagamaan tahun 2022.

104 27 Tak Bayar THR, Tiga
Negativ Bisnistoday.co.id
.
April Karyawati Adukan Pimpinan e
202 PT Dutapendawa Kharisma
2
ke Kemnaker

Tiga orang karyawati PT
Dutapendawa Kharisma, Neneng
Syafriani, Yosephine Angel dan
Sari Novianti mendatangi kantor
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) di Jalan Gatot
Subroto, Jakarta, Rabu (27/4).
Uang catering = Rp 9.000 x 14
hari = Rp126.000. Jadi total yang
harus dibayar oleh PT
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Dutapendawa Kharisma kepada
Neneng Syariani sebesar =
Rp98.386.000. Sedangkan Sari
Novianti sampai saat tidak
dipecat namun tidak diberi THR
dimana THR-nya sebesar Rp
6.500.000,00. "Selain itu, Sari
Novianti juga dibuat tidak
tenang bekerja di perusahaan
tersebut," kata Edi. Edi
mendesak pihak Kemnaker agar
mendesak pihak PT
Dutapendawa Kharisma agar
membayar hak ketiga kliennya di
atas. "Kalau tidak bayar, cabut
usaha PT Dutapendawa
Kharisma yang bergerak di
bidang perhotelan di Jakarta
itu," tegas alumnus S2 Hukum
Bisnis UGM ini.
105 27 Plt Wali Kota Tanjungbalai Neutral Sumut 24
.
April Monitoring PT Mitra Bahari
202 dan PT Halindo Teluk Nibung
2
Terkait Pencairan THR
Karyawan
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Plt Wali Kota Tanjungbalai, H
Waris Tholib kembali melakukan
kunjungan dan monitoring, Kali
ini Waris melakukan sidak dan
monitoring terkait pencairan
Tunjangan Hari Raya (THR) ke
gudang ikan PT Mitra Bahari
yang berlokasi di jalan besar
Pematang Pasir, Teluk Nibung,
Rabu (27/4/2022). Selain ke PT
Mitra Bahari, Plt Wali Kota Waris
Tholib juga melakukan kegiatan
yang sama ke PT Halindo. Saat
tiba di PT Mitra Bahari, Plt Wali
Kota diterima Pengusaha Yulius
Chai sementara di PT Halindo
diterima Direktur, Sinta. Tiba
dilokasi, Plt Wali Kota Waris
Tholib langsung mengecek
kondisi gudang ikan milik PT
Mitra Bahari dan juga berdialog
dengan para karyawan
perusahaan.

106 27 UMKM Jadi Prioritas Utama Positive Mata Indonesia
.
April Pemulihan Ekonomi Nasional
202
2

"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.
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. Menaker
mengungkapkan, Kemnaker
terus melakukan program
pengembangan perluasan
kesempatan kerja berupa
program bantuan
kewirausahaan yang diberikan
pada kelompok UMKM di
berbagai daerah.

107 27 BPJS Ketenagakerjaan
.
April Bayarkan Manfaat JKP Bagi
202 Pekerja Terkena PHK
2

BPJS Ketenagakerjaan atau biasa
dipanggil BPJamsostek terus
membayarkan manfaat program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP). SURABAYA- BPJS
Ketenagakerjaan atau biasa
dipanggil BPJamsostek terus
membayarkan manfaat program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP). JKP sendiri merupakan
bentuk perlindungan jangka

Negativ Radar Surabaya
e
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pendek bagi pekerja/buruh yang
terdampak pemutusan
hubungan kerja (PHK). Dengan
adanya JKP, mereka yang
terkena PHK untuk sementara
waktu dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup sampai
nantinya mendapatkan
pekerjaan kembali.
108 27 40 Perusahaan di Jakarta
.
April Barat Belum Bayar THR
202 Karyawan
2

Neutral Medcom.id

109 27 Akibat THR Tidak Dibayar
Negativ Bualbual.com
.
April Perusahaan, Puluhan
e
202 Karyawan PT Proton Liftindo
2
Mogok Kerja
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Sebanyak 40 perusahaan di
Jakarta Barat dilaporkan belum
membayar tunjangan hari raya
(THR) kepada karyawannya.
Kepala Seksi Pengawas Suku
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Energi Jakarta Barat, Tri Yuni
Wanto, mengatakan pihaknya
sudah menerima sedikitnya 40
laporan terkait perusahaan yang
belum membayarkan THR
sampai Selasa, 26 April 2022.
Padahal, Hari Raya Idulfitri 1443
H semakin dekat. "Kita terima
sekitar 40 laporan sejak Minggu
lalu," kata Tri dilansir Media
Indonesia, Rabu, 27 April 2022.
Akibat Tunjangan Hari Raya
(THR) tidak dibayar oleh
perusahaan, puluhan karyawan
PT Proton Liftindo melakukan
aksi mogok kerja. "Kami sebagai
karyawan sangat sedih, sampai
detik ini kami tidak menerima
THR dari perusahaan, padahal
lebaran 4 hari lagi," ungkap
Mukhtar salah satu karyawan
PT. Proton, Rabu (27/04/2022).
"Kami menilai perusahaan
kangkangi aturan pemerintah.
Sudah ada Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari
Raya keagamaan bagi pekerja
atau buruh di perusahaan.

110 27 PLT Wali Kota Tanjungbalai
.
April Waris Thalib Sidak Gudang
202 Ekspor Ikan terkait Aduan
2
THR Belum Dibayarkan

Neutral Tribun News Medan PLT Wali Kota Tanjungbalai
Belum Dibayarkan. - Terkait
dengan surat edaran
kementerian tenaga kerja
Republik Indonesia tentang
pembayaran tunjangan hari raya
(THR) yang mengharuskan
perusahaan membayarkan thr
kepada pegawai, PLT Wali Kota
Tanjungbalai, melakukan sidak
ke berbagai perusahaan di Kota
Tanjungbalai, Rabu(27/4/2022).
Hal itu dilakukan atas adanya
laporan masyarakat kepada
dinas ketenagakerjaan Kota
Tanjungbalai yang mengaku
salah satu perusahaan belum
membayarkan thr ke
pegawainya. "Kami kemari atas
surat edaran kementerian
tenaga kerja dan adanya laporan
masyarakat yang mengatakan
bahwa thr mereka belum
dibayarkan," kata Waris.

111 27 Gema Ramadhan 2022
Neutral Tribun News Malang
.
April Kemenaker Sebut UMKM
202 Sangat Berperan Besar Bagi
2
Indonesia
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"Berdasarkan data yang
dihimpun 60,5 persen Produk
Domestik Bruto atau PDB
Indonesia berasal dari UMKM,"
ujarnya. Kemudian, lanjut dia,
99, 99 persen unit usaha di
Indonesia semuanya adalah
UMKM dengan jumlah 65 juta
unit usaha. "96 persen total
tenaga kerja di Indonesia
berhasil diserap oleh UMKM.
SURYAMALANG.COM|SURABAY
A-Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, berkesempatan
menjadi pembicara dalam acara
Gema Ramadhan Bersama
UMKM Kartini Jawa Timur, Mall
Grand City Surabaya, Selasa
(26/4/2022).

112 27 BSU 2022 Cair Tanggal
.
April Berapa? Ini Penjelasan
202 Kemnaker dan BPJS
2
Ketenagakerjaan Soal BLT
Subsidi Gaji

Neutral Pikiran Rakyat Depok Simak penjelasan Kemnaker dan
BPJS Ketenagakerjaan terkait
pencairan BLT subsidi gaji
berikut ini. Baru-baru ini, pihak
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) dan BPJS
Ketenagakerjaan lantas
memberikan tanggapan
mengenai jadwal pencairan BSU
2022 cair untuk pekerja. BSU
2022 atau Bantuan Subsidi Upah
kapan cair lagi? Pemerintah
pada bulan April sudah
mengumumkan bahwa BSU
2022 atau BLT subsidi gaji akan
cair sebesar Rp1 juta bagi
pekerja/karyawan.

113 27 Presiden Teken Keppres Cuti Neutral Republik Merdeka
.
April Bersama ASN 5 Hari
Jakarta
202
2

Bersama dengan Keppres ini,
juga ditetapkan bahwa cuti
bersama tersebut tidak
mengurangi hak cuti tahunan
bagi ASN," demikian bunyi
Keppres tersebut sebagaimana
dilansir dari siaran pers
Kementerian PAN RB, Rabu
(27/4). Sementara bagi ASN
yang karena jabatannya tidak
diberikan hak atas cuti bersama,
maka jatah cuti tahunannya
bertambah. Pertimbangan
terbitnya beleid yang
ditandatangani pada 26 April
2022 ini adalah dalam rangka
mewujudkan efisiensi dan
efektivitas hari kerja bagi ASN.
"Adapun cuti bersama dalam
rangka Hari Raya Idulfitri 1443
Hijriah tersebut jatuh pada 29
April dan 4-6 Mei 2022.

114 27 Info Terbaru dari Stafsus
Neutral Jawa Post National
.
April Menaker Soal Persiapan
Network
202 EWG G20 ke-2 di Yogyakarta
2

Staf Khusus Menteri
Ketenagakerjaan (Stafsus
Menaker) Hindun Anisah
menyampaikan info terbaru
mengenai persiapan

80

Employment Working Group
(EWG) G20 ke-2 yang akan
diselenggarakan di Yogyakarta
pada 10-12 Mei. "Kami sudah
berkomunkasi dan berkoordinasi
dengan Pemprov Yogyakarta
maupun dengan pihak kepolisian
terkait antisipasi jika ada hal-hal
yang bisa mengganggu jalannya
EWG G20 ke-2 ini. Sebagaimana
diketahui, EWG G20 ke-2 ini
akan diselenggarakan di
Yogyakarta. "Persiapan saat ini
sudah 90 persen," kata Stafsus
Menaker Hindun Anisah di
Jakarta, Rabu (27/4).
115 27 Tak Bayar THR, Kemnaker
Negativ Suarakarya.co.id
.
April Diminta Cabut Izin Usaha PT e
202 Dutapendawa Kharisma
2

126.000. Jadi total yang harus
dibayar oleh PT Dutapendawa
Kharisma kepada Neneng
Syariani sebesar = Rp. Tiga orang
karyawati PT.Dutapendawa
Kharisma, Neneng Syafriani,
Yosephine Angel dan Sari
Novianti mendatangi kantor
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) di Jalan Gatot
Subroto, Jakarta, Rabu
(27/4/2022). Mereka meminta
Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, menindak dan
mencabut izin perusahaan
tempatnya bekerja karena
manajemen tidak mau
memberikan uang Tunjangan
Hari Raya (THR). Anehnya,
perlakuan itu hanya diberikan
manajemen kepada tiga orang
itu saja, sedangkan pekerja
lainnya mendapatkan THR yang
sesuai dengan masa kerja.

116 27 Cuti Bersama Lebaran Tak
.
April Kurangi Hak Cuti Tahunan
202 Pegawai ASN
2

Kebijakan ini menetapkan cuti
bersama bagi ASN sebanyak lima
hari. Bersama dengan Keppres
ini, juga ditetapkan bahwa cuti

Neutral Kompas
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bersama tersebut tidak
mengurangi hak cuti tahunan
bagi ASN. Pada Diktum Kedua
ditegaskan bahwa cuti bersama
sebagaimana dimaksud tidak
mengurangi hak cuti tahunan
pegawai ASN. Dalam Keppres
tersebut juga dijelaskan, bagi
ASN yang karena jabatannya
tidak diberikan hak atas cuti
bersama maka jatah cuti
tahunannya bertambah.
117 27 Kemnaker Matangkan
.
April Persiapan Employment
202 Working Group G20
2

Neutral Rrinews
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Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) terus mematangkan
persiapan pelaksanaan
Employment Working Group
(EWG) G20 ke-2 yang akan
diselenggarakan di Daerah
Istimewa Yogyakarta pada 10-12
Mei 2022. Kita memulai EWG ke2 itu nanti di tanggal 10-12 Mei
2022, setelah itu pada 13 Mei
kita ada seminar nasional
tentang EWG juga dengan
Universitas Gajah Mada," kata
Hindun Anisah di Jakarta pada
Rabu (27/4/2022) dalam siaran
pers Kemnaker yang diterima
RRI.co.id. Menurutnya, guna
kelancaran pelaksanaan EWG
G20, pihaknya telah membentuk
tim teknis sejak sebelum
pelaksanaan EWG G20 ke-1.
"Persiapan kita saat ini sudah 90
persen karena kita memang
persiapannya sejak sebelum
EWG pertama kita sudah
menyiapkan untuk EWG yang
ke-2. "Kita sudah berkomunkasi
dan berkoordinasi dengan
Pemprov Yogyakarta, kita juga
berkoodinasi dengan pihak
kepolisian terkait antisipasi jika
ada hal-hal yang bisa

mengganggu jalannya EWG G20
ke-2 ini.
118 27 31 Perusahaan Tidak Bayar Neutral Suara.com
.
April THR, Disnakertrans DIY Sebut
202 Alasannya Klasik
2

Kepala Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) Disnakertrans DIY
Amin Subargus menuturkan
sudah melakukan klarifikasi atau
pemeriksaan terhadap 31
perusahaan yang tak membayar
THR tersebut. Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) DIY mencatat
ada 31 perusahaan di
wilayahnya yang tidak
membayarkan tunjangan hari
raya (THR) sesuai aturan kepada
karyawannya pada Lebaran 2022
ini. Sehingga 31 perusahaan
yang belum melaksanakan
kewajibannya tersebut sudah
masuk ke ranah penegakan
hukum. Disnakertrans DIY
sendiri sebelumnya telah
memberikan nota atau semacam
surat peringatan kepada
perusahaan yang bersangkutan
untuk segera membayarkan
THR.

119 27 Modus Berulang Jelang
.
April Lebaran: Perusahaan PHK
202 Pekerja Kontrak, Hindari
2
Kewajiban Bayar THR

Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) menyatakan,
ada ribuan pekerja kontrak yang
menjadi korban pemutusan
hubungan kerja (PHK) jelang
Lebaran 2022. "Mem-PHK
pekerja kontrak atau
outsourcing sebelum Lebaran
adalah modus perusahaan
supaya tidak membayar THR,"
kata Presiden KSPI Said Iqbal
kepada Republika, Rabu
(27/4/2022). Said menjelaskan,
berdasarkan pemantauan dan
laporan yang diterima pihaknya,

Negativ Republika
e
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terdapat ribuan pekerja kontrak
yang di-PHK tanpa dibayarkan
THR. Padahal, Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2016 telah
menyatakan bahwa pekerja yang
di-PHK pada 30 hari jelang
Lebaran berhak mendapatkan
THR.
120 27 Modus Berulang Jelang
.
April Lebaran: Perusahaan PHK
202 Pekerja Kontrak, Hindari
2
Kewajiban Bayar THR

Negativ Harian Aceh
e

121 27 Kepala Ombudsman RI
Neutral Bratapos.com
.
April Perwakilan Jawa Tengah
202 Bersama Tim, Pantau Posko
2
THR Pada Disnakertrans

84

Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) menyatakan,
ada ribuan pekerja kontrak yang
menjadi korban pemutusan
hubungan kerja (PHK) jelang
Lebaran 2022. "Mem-PHK
pekerja kontrak atau
outsourcing sebelum Lebaran
adalah modus perusahaan
supaya tidak membayar THR,"
kata PresidenSaid Iqbal kepada
Republika, Rabu (27/4/2022).
Said menjelaskan, berdasarkan
pemantauan dan laporan yang
diterima pihaknya, terdapat
ribuan pekerja kontrak yang diPHK tanpa dibayarkan THR.
Padahal, Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun
2016 telah menyatakan bahwa
pekerja yang di-PHK pada 30
hari jelang Lebaran berhak
mendapatkan THR.
Kepala Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Jawa
Tengah, Siti Farida bersama tim
melakukan kunjungan koordinasi
dan pemantauan Posko
Pengaduan Tunjangan Hari Raya
(THR) pada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Tengah, Rabu (27/04/2022).
Farida mengatakan, Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia
Jawa Tengah melakukan

pengawasan atas pelaksanaan
tugas posko THR yang dibentuk
oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa
Tengah dalam proses
penyelesaian pengaduan yang
diterima terkait pembayaran
THR oleh perusahaan kepada
pekerja. "Peluncuran posko THR
ini perlu diapresiasi karena
menunjukkan keseriusan
Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dalam menyelesaikan
permasalahan terkait hak-hak
tenaga kerja," ujar Siti Farida.
Perwakilan Ombudsman
Republik Indonesia Jawa Tengah
akan melakukan koordinasi
secara berkala dengan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah untuk
memastikan seluruh pengaduan
yang masuk ditangani sesuai
prosedur.
122 27 Buka Posko Pengaduan THR, Negativ Bangka Post
.
April Lima Laporan Masuk ke
e
202 Dinas Tenaga Kerja Kota
2
Pangkalpinang
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Kepala Bidang Tenaga Kerja
DPMPTSP dan Naker Kota
Pangkalpinang, Amrah Sakti,
menyebut, sejak dibukanya
posko pengaduan THR
keagamaan tahun 2022 mulai
Kamis (21/4/2022) lalu,
setidaknya sudah terdapat lima
pengaduan tentang pemberian
THR. Kami berharap perusahaan
di Kota Pangkalpinang bisa
memenuhi kewajibannya sesuai
dengan surat edaran itu,"
ucapnya. Terdapat sejumlah
topik pelaporan yang masuk ke
Posko THR 2022. Topik-topik
tersebut di antaranya mengenai
perhitungan THR yang tidak
sesuai ketentuan.

123 27 Gema Ramadhan 2022,
.
April Ajang UMKM Kartini Jawa
202 Timur Bangkit dari
2
Keterpurukan

Positive Tribun News Malang SURYAMALANG.COM|SURABAY
A- Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, berkesempatan
menjadi pembicara dalam acara
Gema Ramadhan Bersama
UMKM Kartini Jawa Timur, Mall
Grand City Surabaya, Selasa
(26/4/2022). "Kami berharap
para pelaku UMKM di seluruh
Indonesia, khususnya di Jawa
Timur harus siap dengan market
yang lebih luas. Dalam
sambutannya secara daring, Ida
menyebut, Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) sangat
berperan besar dalam
Kementerian Tenaga kerja.
"Berdasarkan data yang
dihimpun 60,5 persen Produk
Domestik Bruto atau PDB
Indonesia berasal dari UMKM,"
ujarnya.

124 27 Jelang Lebaran,
.
April Disnakertrans Kulon Progo
202 Terima 1 Aduan Terkait
2
Pembayaran THR

Neutral Tribun Jogja
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Sub Koordinator Kesejahteraan
Perlindungan Tenaga Kerja,
Disnakertrans Kulon Progo, Ritus
Widyanurti mengatakan
perusahaan itu bergerak di
bidang perdagangan batik secara
online di wilayah Sentolo.
Berdasarkan laporan yang
masuk ke Disnakertrans Kulon
Progo hingga Rabu (27/4/2022)
siang, ada 55 perusahaan yang
sudah memberikan THR sesuai
ketentuan. Mendekati lebaran
2022, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans)
Kabupaten Kulon Progo
menerima aduan dari pekerja
terkait pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR). Sebelumnya
Bupati Kulon Progo, Sutedjo
meminta para pengusaha di

wilayahnya agar THR segera
dibayarkan secara ketentuan.
125 27 Posko THR LBH Surabaya
.
April Terima 989 Aduan dari
202 Pekerja, Minta Pemerintah
2
Sanksi Perusahaan

Negativ Surya
e

"Hingga H-5 Hari raya lebaran
Idul Fitri, masih banyak laporan
pelanggaran hak atas THR yang
masuk ke posko THR Jawa
Timur," kata Koordinator Posko
THR LBH Surabaya, Dimas
Prasetyo di Surabaya, Rabu
(27/4/2022). Posko THR Jawa
Timur telah memberikan
rekomendasi kepada
pemerintah. Posko pengaduan
soal pelanggaran Tunjangan Hari
Raya (THR) yang didirikan
Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia (YLBHI)- LBH
Surabaya masih mendapatkan
banyak aduan. Dibuka sejak
Selasa (12/4/2022) hingga Rabu
(27/4/2022), posko ini
mendapat 989 aduan dugaan
pelanggaran.

126 27 Disnaker Minahasa Kawal
.
April Permenaker RI Tentang
202 Pembayaran THR
2

Neutral Manadoterkini.com

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Kabupaten Minahasa terus
mengawal Peraturan Menteri
Tenaga Kerja (Permenaker)
Republik Indonesia (RI) terkait
pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR) keagamaan bagi para
tenaga kerja. Hal itu dibuktikan
dengan dibukanya posko
pengaduan THR jelang hari raya
Idul Fitri 1443 Hijriyah bagi para
pekerja beragama Islam yang
ada di Kabupaten Minahasa.
"Jadi tujuan dari dibukanya
posko pengaduan ini supaya
bagi tenaga kerja yang
mengalami hambatan dalam
pencairan THR, bisa datang
konsultasi atau bahkan mengadu
kepada kami di posko
pengaduan THR yang bertempat
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di kantor Disnaker Minahasa,"
ujar Kepala Disnaker, Djefry
Sajow melalui Sekretaris Jein
Turang, Rabu (27/04/2022) siang
tadi. Lanjutnya, pembayaran
THR keagamaan bagi para
tenaga kerja telah diatur dalam
Permenaker RI nomor enam
tahun 2016.
127 27 Login
Neutral Pikiran Rakyat Depok
.
April sso.bpjsketenagakerjaan.go.i
202 d untuk Dapat BSU 2022,
2
Peserta BPJS
Ketenagakerjaan Bisa
Cairkan Rp1 Juta

Para pekerja bisa cek status
nama aktif atau tidak sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan di
situs
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
agar mendapatkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022. Jika
status nama aktif di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan, maka Anda
bisa dapat BSU 2022. Seperti
diketahui, basis data penerima
BSU 2022 masih menggunakan
data BPJS Ketenagakerjaan.
Sehingga, status kepesertaan
harus aktif di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Selain status nama aktif di BPJS
Ketenagakerjaan, kriteria
penerima BSU 2022 adalah
pekerja dengan gaji di bawah
Rp3,5 juta per bulan.

128 27 Duh, 1 Pekerja di Bontang
.
April Lapor Tak Terima THR,
202 Disnaker Buka Layanan Via
2
WhatsApp

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan
Industrial Disnaker Bontang,
Andi Kurnia, mengatakan akan
menindaklanjuti aduan yang
masih bersifat informasi tunggal
melalui siaran singkat. Cara
kedua yakni mendatangi posko
aduan di lantai dua gedung
Disnaker Bontang, Jalan Awang
Long, Kelurahan Bontang Baru.
Kemudian, pihak Disnaker
Bontang akan melanjutkan

Neutral Suarabali.id
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laporan itu ke pengawas
Pemprov Kalimantan Timur.
Dinas Ketenagakerjaan
(Disnaker) Kota Bontang
menerima satu aduan dari
pekerja yang belum menerima
Tunjangan Hari Raya (THR) Idul
Fitri.
129 27 Pastikan THR Dicairkan, Plt Positive Harian Umum Sinar
.
April Wali Kota Tanjungbalai Sidak
Indonesia Baru
202 ke Perusahaan
2

Memastikan Tunjangan Hari
Raya (THR) dicairkan tepat
waktu, Plt Wali Kota Tanjugbalai,
H Waris Tholib kembali
melakukan inspeksi mendadak
(sidak) dan monitoring ke
sejumlah perusahaan di
daerahnya. "Pemkot
Tanjungbalai meminta
perusahaan yang belum
memberikan THR untuk segera
membayarkan kepada para
karyawannya. Dalam monitoring
itu, Waris didampingi Plt
Kadisnaker Irfan Zuhri dan
Kadiskanla Nefri Siregar. Waris
juga menyampaikan kepada
pengusaha untuk segera
merealisasikankan THR sesuai
aturan dan peraturan yang
ditetapkan pemerintah dalam
menyambut Hari Raya Idul Fitri.

130 27 Kemnaker Sudah Terima
.
April 4.058 Laporan THR
202
2

"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
April 2022. Posko Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun 2022 Kementerian
Ketenagakerjaan telah
menerima 4.058 laporan
pemberian THR selama 8-26
April 2022. Ia menjelaskan,

Neutral Tempo.co
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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 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.
131 27 Pekerja Terkena PHK Tetap
.
April Dapat Gaji lewat JKP BPJS
202 Ketenagakerjaan
2

Neutral Jawa Pos
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BPJS Ketenagakerjaan atau
BPJamsostek telah
membayarkan manfaat program
jaminan kehilangan pekerjaan
(JKP). Program itu bertujuan
untuk mempertahankan derajat
kehidupan yang layak pada saat
pekerja/buruh kehilangan
pekerjaan. Pekerja dapat
memenuhi kebutuhan dasar
hidup yang layak saat terjadi
risiko akibat pemutusan
hubungan kerja seraya berusaha
mendapatkan pekerjaan
kembali. Deputi Direktur
Wilayah BPJamsostek Jawa
Timur Deny Yusyulian
mengatakan, sampai saat ini,
tercatat sebanyak 523 peserta
yang mengalami PHK dan sudah
ada 124 orang peserta

BPJamsostek Jawa Timur yang
sudah mendapatkan manfaat
JKP.
132 27 Disnaker Minahasa Warning Negativ Tribun News Manado
.
April Perusahaan Soal
e
202 Pembayaran THR Bagi
2
Karyawan

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Kabupaten Minahasa
menegaskan akan memberikan
Sanksi bagi perusahaan yang
tidak membayarkan Tunjangan
Hari Raya (THR) bagi karyawan.
Lanjut Sajow, disiapkannya
tempat pengaduan bagi para
pekerja Minahasa untuk
pemberian THR keagamaan
umat Islam dalam menghadapi
lebaran. "Posko pengaduan ini
dibentuk bertujuan untuk
membantu para pekerja yang
mengalami hambatan atau
masalah dalam menerima THR,
dalam menyambut lebaran Idul
Fitri tahun 2022 silahkan datang
melapor atau konsultasi ke
posko bertempat di kantor
Disnaker Minahasa," jelasnya.
Sanksinya yang dikenakan,
melihat tingkat kesalahan
perusahan seperti teguran,
administrasi hingga jenis lain,"
pungkas Kadisnaker Minahasa.

133 27 Kemnaker Pastikan
.
April Persiapan EWG G20 ke-2
202 Sudah 90 Persen
2

Guna kelancaran pelaksanaan
EWG G20, pihaknya telah
membentuk tim teknis sejak
sebelum pelaksanaan EWG G20
ke-1. "Kita sudah berkomunkasi
dan berkoordinasi dengan
Pemprov Yogyakarta, kita juga
berkoodinasi dengan pihak
kepolisian terkait antisipasi jika
ada hal-hal yang bisa
mengganggu jalannya EWG G20
ke-2 ini. Staf Khusus Menteri
Ketenagakerjaan, Hindun
Anisah, menyebutkan bahwa
persiapan sudah 90 persen

Neutral Tempo.co
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untuk pelaksanaan Employment
Working Group (EWG) G20 ke-2
di Daerah Istimewa Yogyakarta
pada 10-12 Mei 2022.
"Persiapan kita saat ini sudah 90
persen karena kita memang
persiapannya sejak sebelum
EWG pertama sudah
menyiapkan untuk EWG yang
ke-2..
134 27 1.500 Buruh di DKI Jakarta
.
April Terima Bantuan Sembako
202 dari Kapolri
2

Positive Liputan 6

135 27 Kemnaker Monitoring
Neutral Tribun News
.
April Pelaksanaan Pembayaran
202 THR 2022 di Dua Perusahaan
2
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Sebanyak 1.500 buruh di DKI
Jakarta hari ini menerima
bantuan sembako dari Kapolri
Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Paket sembako secara simbolis
diserahkan langsung oleh
Wakapolri Komjen Pol Gatot
Eddy Pramono kepada
perwakilan buruh DKI Jakarta di
kantor DPP Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI), Jakarta. Andi Gani
menjelaskan, DKI Jakarta
merupakan provinsi ke-8 tempat
disalurkannya sembako dari
Kapolri. "Terima kasih banyak
kepada Kapolri atas bantuan
sembako kepada pekerja yang
mengalami kesulitan ekonomi
akibat terdampak Covid-19,
bantuan ini sangat berarti bagi
pekerja khususnya hari ini untuk
buruh di DKI Jakarta," tuturnya.
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) melakukan
kunjungan lapangan ke PT Fast
Food Indonesia (FFI) di kawasan
Tebet dan PT Trans Retail
Indonesia (TRI) di Lebak Bulus,
Jakarta Selatan, Rabu
(27/4/2022). Ia mengatakan
kunjungan lapangan ke FFI dan
TRI bertujuan untuk melihat
bagaimana pelaksanaan

pembayaran THR 2022 dan
memperoleh masukan
pelaksanaan THR 2022, sekaligus
untuk memastikan setiap tenaga
kerja atau pekerja/buruh
mendapatkan haknya atas THR
Keagamaan. Sementara di PT
TRI, menurutnya juga telah
melakukan pembayaran THR
Keagamaan 2022. Monitoring
dipimpin Direktur Binariksa
Kemnaker, Yuli Adiratna dan
Anggota Ombudsman RI,
Robertus Na Endi Jaweng.
136 27 Posko THR LBH Surabaya
Neutral Tribun News Jatim
.
April Terima 989 Aduan dari
202 Pekerja, Ada yang Ngaku Bos
2
Masih di Luar Negeri

"Hingga H-5 Hari raya lebaran
Idul Fitri, masih banyak laporan
pelanggaran hak atas THR yang
masuk ke posko THR Jawa
Timur," kata Koordinator Posko
THR LBH Surabaya, Dimas
Prasetyo di Surabaya, Rabu
(27/4/2022). Posko pengaduan
soal pelanggaran Tunjangan Hari
Raya (THR) yang didirikan
Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia (YLBHI)- LBH
Surabaya masih mendapatkan
banyak aduan. Dibuka sejak
Selasa (12/4/2022) hingga Rabu
(27/4/2022), posko ini
mendapat 989 aduan dugaan
pelanggaran. Posko ini didirikan
YLBHI-LBH Surabaya
bekerjasama dengan DPWFSPMI Jawa Timur dan BPJS
Watch Jawa Timur.

137 27 Kemnaker-Ombudsman
.
April Pantau Langsung
202 Pelaksanaan THR 2022
2

Kemnaker-Ombudsman RI
melakukan pemantauan
pelaksanaan THR 2022 ke ke PT
Fast Food Indonesia (FFI) di
kawasan Tebet dan PT Trans
Retail Indonesia (TRI) di Lebak
Bulus, Jakarta Selatan, Rabu
(27/4/2022). Kementerian

Neutral Rrinews
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Ketenagakerjaan (Kemnaker)
bersama Ombudsman RI
melakukan pemantauan
langsung pelaksanaan kewajiban
pembayaran tunjangan hari raya
(THR) dari pengusaha kepada
pekerja/buruh ke PT Fast Food
Indonesia (FFI) di kawasan Tebet
dan PT Trans Retail Indonesia
(TRI) di Lebak Bulus, Jakarta
Selatan, Rabu (27/4/2022).
Kunjungan lapangan ini dipimpin
oleh Direktur Binariksa
Kemnaker, Yuli Adiratna dan
Anggota Ombudsman RI,
Robertus Na Endi Jaweng,
rombongan Pengawas
Ketenagakerjaan diterima Eric
Leong selaku CEO FFI dan
jajarannya, untuk menanyakan
pembayaran THR Keagamaan
2022 kepada pekerja di
perusahaan swalayan tersebut.
"Kemnaker melakukan
monitoring untuk memperoleh
informasi pelaksanaan
pelayanan pemerintah dalam
memastikan kepatuhan
perusahaan memenuhi
kewajiban pemberian THR
Keagamaan 2022 kepada
pekerja/buruh," ujar Haiyani
Rumondang dalam Siaran Pers
Biro Humas Kemnaker di Jakarta,
Rabu (27/4/2022).
138 27 Disnaketrans Bantul Terima Neutral Koran Bernas
.
April 37 Aduan Terkait THR
202
2
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Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans)
Kabupaten Bantul telah
menerima aduan dari 37 pekerja
yang berasal dari 10 perusahaan
terkait Tunjangan Hari Raya
(THR) keagamaan. "Sudah ada
37 aduan yang masuk. Dari
jumlah tersebut, 30 sudah
terselesaikan dan menerima

haknya, sementara yang 7 masih
dalam proses mediasi dengan
perusahaan yang bersangkutan,"
kata Istirul Widilatuti MAP,
Kepala Disnaketrans Bantul, di
kantornya, Rabu (27/4/2022).
Istirul mengungkapkan
setidaknya di Bantul total ada
1.647 perusahaan yang wajib
lapor.
139 27 Pemerintah Jadikan Sektor
.
April UMKM sebagai Prioritas
202 Utama PEN
2

Positive Seputar Cibubur
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"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 April 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,"
ucapnya. 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.
140 27 Kemnaker Terima 4.058
.
April Pengaduan THR 2022
202
2

Negativ Harian Terbit
e
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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," kata Sekretaris
Jenderal Kemnaker Anwar
Sanusi dikutip dalam
keterangannya, Rabu
(27/4/2022). 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.
Menurut dia, apabila hal
tersebut tidak dihiraukan maka
akan diberikan nota
pemeriksaan dua dengan jangka
waktu tujuh 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.

141 27 Persiapan EWG G20 ke-2 di Neutral Wartapembaruan.co.i Persiapan EWG G20 ke-2 di
.
April Yogyakarta Sudah Mencapai
d
Yogyakarta Sudah Mencapai 90
202 90 Persen
Persen. "Kita sudah
2
berkomunkasi dan berkoordinasi
dengan Pemprov Yogyakarta,
kita juga berkoodinasi dengan
pihak kepolisian terkait
antisipasi jika ada hal-hal yang
bisa mengganggu jalannya EWG
G20 ke-2 ini. Sebagaimana
diketahui, EWG G20 ke-2 ini
akan diselenggarakan di
Yogyakarta. Jakarta,
Wartapembaruan.co.idKementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) terus mematangkan
persiapan pelaksanaan
Employment Working Group
(EWG) G20 ke-2 yang akan
diselenggarakan di Daerah
Istimewa Yogyakarta pada 10-12
Mei 2020.
142 27 Kemnaker Kunlap Dua
.
April Perusahaan Pantau
202 Pelaksanaan THR 2022
2

Neutral Wartapembaruan.co.i Kemnaker Kunlap Dua
d
Perusahaan Pantau Pelaksanaan
THR 2022. Jakarta,
Wartapembaruan.co.id- Dalam
upaya pemantauan pelaksanaan
kewajiban pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) dari
pengusaha kepada
pekerja/buruh, Kementerian
Ketenagakerjaan melakukan
kunjungan lapangan (kunlap) ke
PT Fast Food Indonesia (FFI) di
kawasan Tebet dan PT Trans
Retail Indonesia (TRI) di Lebak
Bulus, Jakarta Selatan, Rabu
(27/4/2022). Dipimpin oleh
Direktur Binariksa Kemnaker,
Yuli Adiratna dan Anggota
Ombudsman RI, Robertus Na
Endi Jaweng, rombongan
Pengawas Ketenagakerjaan
diterima Eric Leong selaku CEO
FFI dan jajarannya, untuk
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menanyakan pembayaran THR
Keagamaan 2022 kepada
pekerja di perusahaan swalayan
tersebut. "Kemnaker melakukan
monitoring untuk memperoleh
informasi pelaksanaan
pelayanan pemerintah dalam
memastikan kepatuhan
perusahaan memenuhi
kewajiban pemberian THR
Keagamaan 2022 kepada
pekerja/buruh," jelas Haiyani
Rumondang dalam Siaran Pers
Biro Humas Kemnaker di Jakarta,
Rabu (27/4/2022).
143 27 BSU BPJS Ketenagakerjaan
.
April Cair April 2022, Cek Status
202 Penerima BLT Karyawan
2

Neutral Tribun News
Pontianak

144 27 Pantas Bantuan Subsidi Upah Negativ Tribun News Manado
.
April 2022 Belum Cair, Ternyata e
202 Kemenaker Sedang Lakukan
2
Hal Ini
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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.
Ternyata merekan
mempertanyakan soal Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 yang
belum cair hingga saat ini.
Menjelang lebaran idulfitri,
Bantuan Subsidi Upah (BSU)
2022 atau subsidi gaji untuk
pekerja belum juga cair. 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." "Namun
sampai saat ini kami belum
dapat memberikan informasi
lebih lanjut terkait Bantuan
Subsidi Upah (BSU) dikarenakan
hal tersebut masih dalam tahap
penyusunan regulasi oleh
Pemerintah."
145 27 Bantuan Subsidi Upah Rp 1
.
April Juta Gagal Cair April 2022?
202 Ternyata Ini Penyebabnya
2

Negativ Tribun News Cirebon Padahal, pemerintah sempat
e
menjanjikan, BSU Rp 1 juta
tersebut bakal cair pada April
2022. Namun jelang berakhirnya
bulan April 2022, belum nampak
tanda-tanda pencairan BSU
2022. Namun ia memastikan,
BSU akan mulai disalurkan pada
April 2022. (April 2022," katanya
saat dihubungi pada Selasa
(5/4/2022).

146 27 Kemnaker telah terima 4.058 Neutral Antara Kalteng
.
April laporan pemberian THR 2022
202
2
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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).
147 27 Menaker Bagi Sembako,
Negativ Seputar Cibubur
.
April Pekerja Informal: Sangat
e
202 Berguna di Tengah Kenaikan
2
Harga

Menaker dalam sambutannya
mengatakan, penyaluran paket
sembako ini sebagai wujud
kepedulian terhadap sesama,
apalagi di bulan penuh berkah.
Salah seorang penerima paket
sembako asal Kelurahan
Pejuang, Kecamatan Medan
Satria, Kota Bekasi, Khodijah (50)
mengaku senang atas
diberikannya paket sembako
dari Menaker. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyalurkan 1.500 paket
sembako kepada pekerja
informal di Jakarta Utara, Kota
Bekasi, dan Jakarta Timur, Jumat
(22 April 2022). Bantuan
tersebut diberikan dalam rangka
berbagi kebahagiaan di bulan
ramadan.

148 27 Kemnaker: Hingga 26 April, Neutral Detak.co
.
April Ada 4.058 Laporan THR 2022
202
2

Posko Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan Tahun 2022
Kementerian Ketenagakerjaan
telah menerima 4.058 laporan
pemberian THR selama periode
8 s.d 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 Kemnaker,
Anwar Sanusi di Jakarta pada
Selasa (26/4/2022). Adapun dari
1.828 laporan pengaduan yang
masuk, pihaknya telah
menindaklanjuti 2 laporan. Ia
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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.
149 28 173 Perusahaan di Jawa
Negativ Cnn Indonesia
.
April Barat Dilaporkan Terkait THR e
202
2
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Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
menyebut 173 perusahaan
dilaporkan karena dianggap
tidak memenuhi hak pekerja
terkait Tunjangan Hari Raya
(THR) hingga 25 April 2022 atau
H-7 Lebaran. Hal itu
sebagaimana tindak lanjut
sebanyak 305 pengaduan dari
pekerja di seluruh Jawa Barat
terkait pembayaran THR.
Laporan ini diperoleh dari Posko
Pengaduan THR 2022 di kantor
Disnekertrans Jawa Barat, Kota
Bandung, dan lima unit
pelaksana teknis daerah, yaitu
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
Pengawasan Ketenagakerjaan
Disnakertrans Jawa Barat Joao
De Araujo Dacosta mengaku
pihaknya masih memproses
pengidentifikasian kategori
pengaduan apakah karena
perusahaan terlambat

membayar THR, mencicil
pembayran THR atau bahkan
tidak membayar sama sekali THR
pekerja.
150 28 Kebijakan Jaminan Hari Tua Positive Koran Tempo
.
April dan Keberpihakan
202 Pemerintah
2

Kedua, pencairan JHT hanya
untuk pekerja berusia 56 tahun
agaknya tidak sinkron dengan
peraturan yang lebih tinggi,
yakni Undang-Undang Sistem
Jaminan Sosial Nasional dan
Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program JHT.
Dana JHT yang mencapai Rp
372,5 triliun itu dikelola oleh
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
dengan ditempatkan pada
instrumen investasi yang
risikonya terukur. Pemerintah
tidak memiliki andil sama sekali
dalam iuran JHT, sehingga tidak
memiliki hak untuk menahan
dana tersebut. Jaminan
kehilangan pekerjaan, yang
digadang-gadang menjadi
tambalan dari aturan baru JHT,
tidak mampu meredakan
kerisauan pekerja.

151 28 Kapan Cair? BSU 2022 Rp1 Positive Tribun News Kaltim
.
April Juta Siap Ditransfer, Cek
202 Nama di
2
sso.bpjsketenagakerjaan.go.i
d

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. 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. Siap-siap cek
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rekening, subsidi gaji akan
segera cair di bulan April 2022
ini. Cara cek penerima BLT
subsidi gaji Rp 1 juta, caranya
sangat mudah, login di BPJSTKU
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Simak cara mudah mengecek
penerima BLT BPJS
Ketenagakerjaan dengan login
bsu.kemnaker.go.id. Pemerintah
melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
akan segera menyalurkan
program bantuan subsidi upah
(BSU) atau subsidi gaji kepada
para pekerja yang terdampak
pandemi Covid-19.
152 28 Kemenaker: Ada 1.828
.
April Pengaduan THR
202
2

Negativ Republika.id
e

153 28 Masukan NIK KTP ke
Positive Pikiran Rakyat Depok
.
April bsu.bpjsketenagakerjaan.go.i
202 d untuk Cek Penerima BLT
2
Subsidi Gaji Rp1 Juta 2022
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Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) lewat Posko
Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan 2022 menerima
1.828 pengaduan pekerja terkait
pembayaran THR bermasalah.
Problemnya beragam, mulai dari
pembayaran THR belum
dilaksanakan, pembayaran tak
penuh, hingga pembayaran
dicicil. "Aduan yang masuk ada
yang terkait (perusahaan) belum
melaksanakan pembayaran THR
pekerja, ada yang
pembayarannya tidak penuh,
dan ada pembayaran yang
dicicil. Padahal, batas waktu
pembayaran THR sudah
ditetapkan H-7 Lebaran," ujar
Sekretaris Jenderal Kemenaker,
Anwar Sanusi ketika
dikonfirmasi Republika, Rabu
(27/4).
Pekerja hingga saat ini masih
menunggu kabar pencairan BLT
Subsidi Gaji Rp1 Juta 2022 dari
Kemnaker yang belum ada

kabarnya bakal cair kapan.
Sembari menunggu kabar jadwal
pencairan dari Kemnaker,
pekerja bisa terlebih dahulu cek
penerima BLT Subsidi Gaji Rp1
Juta 2022 dari Kemnaker melalui
situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Pekerja cukup masukan NIK KTP
ke
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
untuk cek penerima BLT Subsidi
Gaji Rp1 Juta 2022 dari
Kemnaker jika merujuk cara cek
penerima BSU tahun lalu.
Sebelum itu, perlu diketahui
bahwa BLT subsidi gaji atau
dikenal juga dengan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 pernah
disalurkan pada tahun 2020 dan
2021. Dengan begitu pekerja
yang terdaftar sebagai penerima
mendapatkan BLT subsidi gaji
Rp1 juta dalam satu kali
pencairan.
154 28 CEK Rekening Apakah BSU Neutral Tribun News
.
April Karyawan Cair Hari Ini?
Pontianak
202 Pemerintah Janji BLT Pekerja
2
1 Juta Cair April 2022

Cairkah BSU Karyawan hari ini
Kamis 28 April 2022?. Cek segera
apakah nama Anda masuk dalam
daftar penyaluran BLT Pekerja
atau BSU Karyawan 2022 yang
dijadwalkan cair mulai April ini.
Pasalnya pemerintah sudah
menjadwalkan akan mencairkan
BLT Pekerja 2022 pada bulan
April ini. Seperti kita ketahui
bahwa bulan April 2022 tinggal
menyisakan 2 hari kerja yaitu
hari ini Kamis 28 dan Jumat 29
April.

155 28 Jum'at Cuti Bersama, Bupati Neutral Infopublik.id
.
April Bengkalis Keluarkan SE
202
2

Bupati Bengkalis Kasmarni,
mengeluarkan Surat Edaran (SE)
Nomor: 800/BKPPPKPP/2022/728. Adapun cuti
bersama yang ditandatangani
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Bupati Bengkalis Kasmarni yakni
dimulai tanggal, 29 April hingga
6 Mei 2022, dan kembali masuk
kerja seperti biasa pada tanggal
9 Mei 2022. SE tentang
Perubahan Atas Hari Libur dan
Cuti Bersama Tahun 2022
ditujukan kepada Kepala
Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Kabupaten
Bengkalis. SE Bupati yang
dikeluarkan sebagai tindak lanjut
dari Keputusan Menteri Agama,
Menteri Ketenagakerjaan,
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Nomor: 375 tahun
2022.
156 28 BSU Kemenaker 2022 Cair Neutral Pikiran Rakyat Depok
.
April Lagi, Pekerja Kategori Ini Bisa
202 Login kemnaker.go.id untuk
2
Dapat Uang Tunai Rp1 Juta

BSU Kemenaker 2022 cair lagi,
pekerja kategori ini bisa login
kemenaker.go.id untuk dapat
uang tunai Rp1 juta. Kali ini,
pemerintah lewat Kementerian
Ketenagakerjaan menargetkan
BSU Kemenaker 2022 untuk cair
kepada 8,8 juta pekerja.
Pemerintah kembali
menyalurkan Bantuan Subsidi
Upah atau BSU 2022 kepada
para pekerja dan karyawan.
Namun, tak semua pekerja bisa
masuk ke dalam kategori
penerima BSU 2022.

157 28 Cara Cek BSU BPJS
Neutral Pikiran Rakyat Depok
.
April Ketenagakerjaan 2022, Ketik
202 Nama di
2
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.i
d untuk Dapat BLT Rp1 Juta

Cara cek BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022, ketik
nama di
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
untuk dapat BLT Rp1 juta dari
pemerintah. Pekerja kembali
berkesempatan untuk
mendapatkan BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 dari
pemerintah. Kabarnya, BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 akan cair
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bulan April ini kepada pekerja
yang memenuhi kriteria. Para
pekerja bisa cek BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 secara
online lewat HP.
158 28 Kemarin, 4.058 laporan di
.
April Posko THR dan status
202 Gunung Anak Krakatau
2

Neutral Antara

Selain itu, terdapat pemberitaan
mengenai Gunung Anak
Krakatau yang masih berstatus
siaga level III dengan radius lima
kilometer dari kawah aktif,
Indonesia yang menjadi tuan
rumah acara Global Platform for
Disaster Risk Reduction (GPDRR)
2022 dan pemberitaan
mengenai isu prioritas
kesehatan yang diusung
Indonesia di G20. Gunung Anak
Krakatau masih berstatus Siaga
Level III. Gunung Anak Krakatau
di perairan Selat Sunda masih
berstatus siaga level III dengan
radius lima kilometer dari kawah
aktif. Terdapat beberapa berita
humaniora yang mendapatkan
perhatian pada Rabu kemarin
(27/4) mulai dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
yang telah menerima 4.058
laporan terkait pemberian
tunjangan hari raya (THR) 2022.
Berikut beberapa berita
humaniora kemarin yang masih
menarik disimak hari ini:.

159 28 Kemarin, 4.058 laporan di
.
April Posko THR dan status
202 Gunung Anak Krakatau
2

Neutral Antara Sulteng

Selain itu, terdapat pemberitaan
mengenai Gunung Anak
Krakatau yang masih berstatus
siaga level III dengan radius lima
kilometer dari kawah aktif,
Indonesia yang menjadi tuan
rumah acara Global Platform for
Disaster Risk Reduction (GPDRR)
2022 dan pemberitaan
mengenai isu prioritas
kesehatan yang diusung
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Indonesia di G20. Gunung Anak
Krakatau di perairan Selat Sunda
masih berstatus siaga level III
dengan radius lima kilometer
dari kawah aktif. Terdapat
beberapa berita humaniora yang
mendapatkan perhatian pada
Rabu kemarin (27/4) mulai dari
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang telah
menerima 4.058 laporan terkait
pemberian tunjangan hari raya
(THR) 2022. Berikut beberapa
berita humaniora kemarin yang
masih menarik disimak hari ini:.
160 28 Hore! BSU Bantuan Subsidi
.
April Upah 2022 Cair Lagi
202
2

Positive Bogordaily.net

161 28 POPULER HARI INI: Cara Cek Neutral Pikiran Rakyat Depok
.
April Penerima BPUM Tahap 3
202 hingga Jadwal Pencairan BSU
2
2022
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BSU Bantuan Subsidi Upah 2022
segera akan dcairkan kembali
oleh pemerintah. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah
melalui keterangan seperti
dilansir dari sektab.go.id
menjelaskan, BSU bantuan
subsidi upah 2022 sebagai upaya
percepatan ekonomi akibat
kondisi geopolitik yang sangat
berpengaruh pada harga-harga
komoditas kebutuhan pokok.
Hal tersebut dikarenakan data
BPJS Ketenagakerjaan menjadi
dasar penetapan penerima
manfaat BSU bantuan subsidi
upah 2022. Demikian informasi
mengenai BSU bantuan subsidi
upah 2022 segera cair.
Cara cek penerima BPUM 2022
agar bisa mendapatkan BLT
UMKM merupakan salah satu
artikel populer hari ini, 28 April
2022. Dirangkum PikiranRakyatDepok.com, berikut ini
merupakan artikel populer
untuk hari ini, 28 April 2022.
Penjelasan terkait pencairan
BSU yang diutarakan Kemnaker

menjadi salah satu yang menarik
perhatian. Ada pula artikel
tentang cara cek bansos PBI
melalui HP di laman resminya
dengan cepat dan mudah.
162 28 Kemarin, 4.058 laporan di
.
April Posko THR dan status
202 Gunung Anak Krakatau
2

Neutral Antara Riau

163 28 Banyak Perusahaan Nunggak Neutral Cnn Indonesia
.
April Bayar THR, Yakin Ekonomi
202 Pulih?
2
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Selain itu, terdapat pemberitaan
mengenai Gunung Anak
Krakatau yang masih berstatus
siaga level III dengan radius lima
kilometer dari kawah aktif,
Indonesia yang menjadi tuan
rumah acara Global Platform for
Disaster Risk Reduction (GPDRR)
2022 dan pemberitaan
mengenai isu prioritas
kesehatan yang diusung
Indonesia di G20. Gunung Anak
Krakatau di perairan Selat Sunda
masih berstatus siaga level III
dengan radius lima kilometer
dari kawah aktif. Terdapat
beberapa berita humaniora yang
mendapatkan perhatian pada
Rabu kemarin (27/4) mulai dari
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang telah
menerima 4.058 laporan terkait
pemberian tunjangan hari raya
(THR) 2022. Berikut beberapa
berita humaniora kemarin yang
masih menarik disimak hari ini:.
Apabila lewat tripartit, kedua
pihak menyepakati skema
pembayaran THR, namun
pengusaha ingkar janji, maka
sanksi yang tertuang dalam
Surat Edaran Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2022 harus
ditegakkan. Kalau sudah
kesulitan, jangankan THR, gaji
pun dicicil," terang dia.
"Ketidaksiapan mengelola

pembayaran non upah ini
mengakibatkan tingginya angka
aduan pada posko THR,"
jelasnya. Pemerintah terus
menggaungkan bahwa
pemulihan ekonomi berjalan
pada tahun ini.
164 28 Kemarin, 4.058 laporan di
.
April Posko THR dan status
202 Gunung Anak Krakatau
2

Neutral Antara Papua

165 28 Ribuan Perusahaan Bayar
Neutral Cnbc Indonesia
.
April THR Terlambat, yang Raksasa
202 Juga?
2

109

Selain itu, terdapat pemberitaan
mengenai Gunung Anak
Krakatau yang masih berstatus
siaga level III dengan radius lima
kilometer dari kawah aktif,
Indonesia yang menjadi tuan
rumah acara Global Platform for
Disaster Risk Reduction (GPDRR)
2022 dan pemberitaan
mengenai isu prioritas
kesehatan yang diusung
Indonesia di G20. Gunung Anak
Krakatau di perairan Selat Sunda
masih berstatus siaga level III
dengan radius lima kilometer
dari kawah aktif. Terdapat
beberapa berita humaniora yang
mendapatkan perhatian pada
Rabu kemarin (27/4) mulai dari
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang telah
menerima 4.058 laporan terkait
pemberian tunjangan hari raya
(THR) 2022. Berikut beberapa
berita humaniora kemarin yang
masih menarik disimak hari ini:.
Berdasarkan data Kementerian
Ketenagakerjaan, Rabu
(27/4/2022), pemerintah telah
menerima sebanyak 4.058
laporan yang mencakup 2.230
konsultasi online dan 1.828
pengaduan THR secara online.
Anwar menegaskan, bahwa
laporan pengaduan pekerja akan
ditindaklanjuti pos oleh
pengawas ketenagakerjaan

terutama yang berkaitan dengan
pengaduan keterlambatan
pembayaran THR dengan
melakukan pemeriksaan ke
perusahaan terkait.
"Pemeriksaan ke perusahaan
yang ditindaklanjuti dengan
pemberian nota pemeriksaan
satu orang dengan jangka waktu
tujuh hari untuk melaksanakan
pembayaran THR kepada
pekerja," kata Anwar.
Kementerian Ketenagakerjaan
melaporkan setidaknya muncul
ribuan laporan pengaduan
keterlambatan pembayaran THR
selama periode 8-26 April 2022.
166 28 Kapan Insentif Kartu Prakerja Positive Ayo Bandung
.
April Cair Selama Libur Lebaran
202 2022? Ini Penjelasannya
2

Kapan insentif Kartu Prakerja
cair selama libur Lebaran 2022?
Kapan insentif Kartu Prakerja
cair selama libur Lebaran 2022?.
Simak penjelasan berikut ini. :
Insentif Kartu Prakerja 2022 Bisa
Buat Beli Baju Lebaran?.
"Pencairan insentif yang sudah
dijadwalkan akan tetap berjalan
seperti biasa hingga terakhir
tanggal 28 April 2022 dan
selebihnya akan dilanjutkan
sesuai dengan regulasi dan
informasi yang diumumkan,"
dikutip dari akun instagram
@prakerja.go.id. : CEK Hasil
Seleksi Kartu Prakerja
Gelombang 27 Lengkap dengan
Besaran Insentif yang Cair di
Sini!.

167 28 Cek Penerima Berbagai
Positive Tribunstyle.com
.
April Bantuan Pemerintah, dari
202 PKH Tahap 2 hingga BPNT di
2
cekbansos.kemensos.go.id

Simak cara cek penerima
berbagai bantuan sosial dari
pemerintah, PKH Tahap 2 hingga
BPNT,
cekbansos.kemensos.go.id.
Cukup login
cekbansos.kemensos.go.id! cek
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daftar bansos yang masih cair
April 2022, termasuk PKH tahap
2. Cara Cek Penerima Bansos
PKH Tahap 2 Bulan April 2022:.
BLT minyak goreng Rp 300 ribu
akan dibagikan kepada 20,5 juta
keluarga penerima Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT) dan
Program Keluarga Harapan
(PKH). Kabar gembira! cek daftar
bansos yang masih cair April
2022, termasuk PKH tahap 2,
buruan login
cekbansos.kemensos.go.id.
Pemerintah kembali
menyalurkan sejumlah bantuan
sosial kepada masyarakat, baik
yang bersifat reguler maupun
bantuan yang hadir saat
pandemi.
168 28 BSU BPJS
Neutral Ayo Bandung
.
April KETENAGAKERJAAN 2022
202 CAIR TANGGAL INI? Buruan
2
Cek!

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
cair tanggal ini? Untuk info
terbaru nya, Anda bisa
mengikuti perkembangan
informasi BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 cair
tanggal berapa di sini. Program
BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
ini merupakan program lanjutan
sejak September 2021. Program
BSU ini bertujuan untuk
memulihkan ekonomi
masyarakat karena adanya
wabah pendemi Covid-19. : BSU
BPJS Ketenagakerjaan 2022
Kapan Cair?

169 28 Bantuan Subsidi Upah Cair Neutral Portal Jember
.
April Awal Mei 2022, Cek Segera
202 Syarat Penerimanya dan Cara
2
Mencairkan BSU Rp1 Juta!

Bantuan Subsidi Upah (BSU)
dikabarkan akan cair pada awal
Mei 2022. Cara cek penerima
BSU Rp1 juta yang cair awal Mei
2022:. Program ini sendiri sudah
dilakukan oleh pemerintah sejak
September 2021. BSU
merupakan upaya pemerintah
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untuk memulihkan ekonomi
nasional saat terdampak
pandemi Covid-19.
170 28 April Hampir Habis, Kapan
.
April BSU 2022 Cair? Ini
202 Penjelasan Terbaru
2
Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan

Neutral Tribun News

Pasalnya, sempat dijanjikan BSU
2022 bakal cair pada bulan April
2022 ini. Tak sedikit warganet
bertanya soal kapan pencairan
BSU 2022 di kolom komentar
akun Instagram resmi Kemnaker
maupun BPJS Ketenagakerjaan.
"bsu kapan min??". "BSU ga cair
di bulan April ini tolong
bersuara. Shdah hampor habis
nih bulan april".

171 28 Status Penerima BSU 2022 Neutral Pikiran Rakyat Depok
.
April Ada di Link Ini, Cek Sekarang
202 untuk Dapat Uang Tunai Rp1
2
Juta

Program BSU 2022 atau BLT
subsidi gaji untuk pekerja pada
April 2022 ini, sedang
dimatangkan oleh Kemnaker.
Pekerja yang memenuhi syarat
sebagai penerima BSU 2022,
bisa cek statusnya di link resmi
Kemnaker, yakni
bsu.kemnaker.go.id. Dengan
akses link bsu.kemnaker.go.id,
maka pekerja bisa mengetahui
apakah terdaftar sebagai
penerima BSU 2022 dan dapat
uang tunai Rp1 juta dari
Kemnaker. Namun, dari
keterangan Menaker Ida
Fauziyah beberapa waktu lalu,
setidaknya ada dua kriteria
sementara yang bakal dapat BSU
2022 atau BLT subsidi gaji Rp1
juta.

172 28 Presiden Jokowi Telah
Neutral Seputar Cibubur
.
April Keluarkan Keppres Cuti
202 Bersama ASN Idul Fitri 2022:
2
Catat Tanggalnya Disini

Presiden Jokowi telah
mengeluarkan Keputusan
Presiden (Keppres) tentang cuti
bersama Aparatur Sipil Negara
(ASN) pada Idul Fitri 2022.
Keppres Nomor 4 Tahun 2022
tentang Cuti Bersama Pegawai
Apratur Sipil Negara Tahun 2022
itu ditandatangani oleh Presiden
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Jokowi pada hari Selasa, 26 April
2022 lalu. Tetapi, dengan
adanya cuti bersama yang
ditetapkan oleh Presiden Jokowi
ini tidak akan mengurangi hak
cuti tahunan para pegawai ASN.
Sehingga keputusan tersebut
ditetapkan untuk mengatur cuti
atau hari libur bagi ASN di tahun
2022 khususnya untuk Hari Raya
Idul Fitri.
173 28 Ini Cara Cek Status Penerima Neutral Tribun Wow
.
April BSU Rp 1 Juta Tahun 2022,
202 Akses
2
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.i
d

Cara mengecek status penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU)
atau BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta
pada tahun 2022 bisa dilihat di
artikel ini. Dikutip dari
Tribunnews.com, pemerintah
kembali menyalurkan BSU bagi
pekerja/buruh di tahun 2022.
BSU tahun ini yang akan
diberikan sebesar Rp 1 juta per
pekerja/buruh. Rencananya,
subsidi gaji ini ditargetkan untuk
8,8 juta tenaga kerja.

174 28 THR Karyawan Hotel Dicicil
.
April
202
2

Meski perekonomian berangsur
pulih, tapi masih ada
perusahaan yang membayar
tunjangan hari raya (THR)
karyawannya dengan mencicil.
Terungkap dari laporan yang
masuk ke posko aduan THR milik
pemko. "Kami menerima satu
laporan, hotel yang membayar
THR dengan mencicil. Dinasnya
juga telah menyampaikan
ketentuan pemerintah terkait
THR.

Neutral Radar Mojokerto
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Title

Hingga 26 April, Kemnaker Terima 4.058 Laporan Soal THR Author
2022

Nur Hidayat Said

Media

Rakyatku.com

Reporter

Date

27 April 2022

Tone

Link

http://rakyatku.com/read/212207/hingga-26-april-kemnaker-terima-4058-laporan-soalthr-2022

Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Posko Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2022 telah menerima 4.058 laporan pemberian THR selama periode 8
hingga 26 April 2022. "Untuk laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen akan
kita selesaikan," kata Anwar, Selasa (26/4/2022). Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar
Sanusi, dalam keterangan tertulis mengatakan jumlah itu mencakup 2.230 konsultasi daring
dan 1.828 pengaduan daring. Laporan itu hasil pemeriksaan kinerja tersebut berada di
wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun
2022 telah menerima 4.058 laporan pemberian THR selama periode 8 hingga 26 April 2022.Sekretaris
Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, dalam keterangan tertulis mengatakan jumlah itu mencakup 2.230
konsultasi daring dan 1.828 pengaduan daring.Anwar merinci dari laporan konsultasi yang berjumlah
2.230, pihaknya sudah menyelesaikan 1.779 laporan, sedangkan sisanya masih dalam proses. Pihaknya
memastikan laporan yang masih dalam proses segera diselesaikan."Untuk laporan konsultasi yang masih
dalam proses, 100 persen akan kita selesaikan," kata Anwar, Selasa (26/4/2022).Adapun dari 1.828
laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah menindaklanjuti dua laporan. Laporan itu hasil
pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.Dalam hal laporan
pengaduan, pengawas ketenagakerjaan akan menindaklanjuti laporan pengaduan yang terlambat
membayar THR kepada pekerja atau buruh. Pengawas akan melakukan pemeriksaan ke perusahaan yang
ditindaklanjuti dengan pemberian nota pemeriksaan satu dengan jangka waktu tujuh hari untuk
melaksanakan pembayaran THR kepada pekerja.Menurut dia, apabila hal tersebut tidak dihiraukan, maka
akan diberikan nota pemeriksaan dua dengan jangka waktu tujuh hari. 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. (*)Sumber:
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Title

Kemnaker Catat Terdapat 4.058 Laporan THR 2022 hingga Author
26 April

Fabiola Febrinastri

Media

Suara.com

Reporter

Date

27 April 2022

Tone

Link

http://www.suara.com/bisnis/2022/04/27/093456/kemnaker-catat-terdapat-4058laporan-thr-2022-hingga-26-april

Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) telah
menerima 4.058 laporan selama periode 8-26 April 2022. Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi
memaparkan, dari laporan konsultasi yang berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan
sebanyak 1.779 laporan, sedangkan sisanya masih dalam proses.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) telah menerima
4.058 laporan selama periode 8-26 April 2022. Jumlah tersebut terdiri dari 2.230 konsultasi online dan
1.828 pengaduan online.Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi memaparkan, dari laporan konsultasi yang
berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 1.779 laporan, sedangkan sisanya masih
dalam proses. Pihaknya memastikan laporan yang masih dalam proses akan segera diselesaikan."Untuk
laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen akan kita selesaikan," ucapnya.Adapun dari
1.828 laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah menindaklanjuti 2 laporan. Dua laporan hasil
pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.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."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," lugasnya.IKUTI BERITA
LAINNYA DI GOOGLE NEWS
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Title

Penerima Kartu Prakerja Gelombang 25-26 Segera Beli Pelatihan,
Ini Rekomendasi Platformnya

Author

_noname

Media

Tribun News Jakarta

Reporter

Date

27 April 2022

Tone

Link

http://jakarta.tribunnews.com/2022/04/27/penerima-kartu-prakerja-gelombang-25-26segera-beli-pelatihan-ini-rekomendasi-platformnya

Neutral

Summary Penerima Kartu Prakerja gelombang 25-26 segera beli pelatihan. Bagi peserta Kartu Prakerja
harap segera memberi pelatihan, khususnya bagi penerima Kartu Prakerja gelombang 25
dan 26. Melansir akun Instagram @prakerja.go.id, Selasa (26/04/2022) kemarin merupakan
batas akhir membeli pelatihan bagi penerima Kartu Prakerja gelombang 24. Khusus untuk
mereka yang sampai hari ini belum menggunakan saldo untuk membeli pelatihan."

Jangan sampai kena blacklist! Penerima Kartu Prakerja gelombang 25-26 segera beli pelatihan.Bagi
peserta Kartu Prakerja harap segera memberi pelatihan, khususnya bagi penerima Kartu Prakerja
gelombang 25 dan 26.Melansir akun Instagram @prakerja.go.id, Selasa (26/04/2022) kemarin
merupakan batas akhir membeli pelatihan bagi penerima Kartu Prakerja gelombang 24."Manfaat para
peserta gelombang 24 akan DICABUT! Khusus untuk mereka yang sampai hari ini belum menggunakan
saldo untuk membeli pelatihan.""Batas pembelian hingga malam ini pukul 23:59 WIB, jika tidak, maka
kepesertaan dan seluruh manfaat akan dicabut dan tidak bisa digunakan lagi." tulis akun Prakerja.Lantas,
apa yang harus dilakukan setelah dinyatakan lolos Kartu Prakerja?Tentu saja penerima Kartu Prakerja
harus mengikuti pelatihan agar bisa mendapatkan dana insentif.Peserta Kartu Prakerja akan dianggap
gugur atau di-blacklist apabila tidak segera membeli pelatihan setelah 30 hari pengumuman
kelulusan.Maka dari itu, bagi peserta Kartu Prakerja gelombang 25 dan 26 diharap segera membeli
pelatihan dan jangan sampai kena blacklist.Pelatihan ini menyediakan cara belajar melayani pelanggan
dengan Service Excellence bagi peserta yang ingin mendalami ilmu Customer Service.Pelatihan ini
menyediakan pelajaran tentang menyusun dan mengembangkan Tim Penjualan bagi Manajer
Penjualan.Pelatihan ini memiliki program untuk mempraktikkan Hidroponik bagi peserta yang ingin
menjadi Petani Modern.Jenis pelatihan yang ditawarkan oleh platform ini adalah pelatihan Teknik
Pemasaran UMKM untuk menjadi Manajer Pemasaran.Di platform ini, peserta akan belajar tentang
menyusun Strategi Pengembangan Bisnis Baru bagi Manajer Penjualan UMKM.Jenis pelatihan ini
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menawarkan skill memulai dan membangun binsi UMKM sebagai pengusaha.Platform ini menyediakan
pelatihan menjadi pengusaha ternak lele dengan menguasai Budikdamber.Peserta di platform ini akan
belajar membuat Website E-Commerce menggunakan WordPress untuk menjadi Desainer
Website.Platform ini menawarkan pelatihan menjadi Desainer Website Perusahaan menggunakan HTML
dan CSS.Jika kamu termasuk penerima Kartu Prakerja Gelombang 25 dan masih bingung memilih jenis
pelatihan, maka kamu dapat memanfaatkan fitur rekomendasi pelatihan di Prakerja.Berikut ini cara
menggunakan fitur tersebut, dikutip dari @prakerja.go.id.Mengutip dari akun Instagram
@prakerja.go.id, ada fitur di Prakerja yang dapat digunakan oleh peserta agar dapat menentukan pilihan
pelatihan.Berikut ini cara menggunakan fitur rekomendasi pelatihan:1. Buka dashboard akun Prakerja.2.
Klik Rekomendasi pelatihan, lalu muncul beberapa Digital Platform pada satu tampilan layar.Misalnya,
kamu mencari pelatihan tentang Membuat Aneka Kreasi Sambal bagi Juru Masak.3. Kemudian, akan
muncul platform rekomendasi seperti Tokopedia, Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, dan lain-lain.4. Pilih
Digital Platform yang untuk membeli pelatihan, lalu klik Beli Pelatihan yang ada di samping platform
rekomendasi.Pastikan kamu memilik pelatihan yang kamu minati, setelah itu silakan bergabung dengan
pelatihan yang kamu pilih.Jangan lupa untuk menyelesaikan pelatihan yang sudah kamu beli, memberi
ulasan dan rating setelah menyelesaikan pelatihan agar mendapat sertifikat pelatihan dan dana
insentif.Selain itu, kamu juga dapat mengecek secara langsung tentang status penyaluran dana insentif
pada akun masing-masing melalui fitur History Incentive.Saat ini, ada 7 platform pelatihan yang sudah
menjalin kerja sama dengan Kartu Prakerja, yaitu Bukalapak, Kemenaker, Mau Belajar Apa, Pijar Mahir,
Pintaria, Karier.mu Sekolah.mu, dan Tokopedia.Setelah membeli pelatihan, biasanya ada kode voucher
yang disediakan.Kode voucher ini akan tampak setelah melakukan pembelian pelatihan di platform
digital.Kamu hanya perlu mengeceknya di halaman transaksi atau di email yang terdaftar.Namun jika
tidak bisa menggunakan kode voucher, peserta bisa menghubungi contact center yang tertera.Jika
peserta memilih pelatihan di platform Bukalapak, maka bisa menghubungi 150133, Kemnaker 1500630,
Mau Belajar Apa di 08118807172, Pijar Mahir 082111113630, Pintaria di www. pintaria com, Karier.mu
Sekolah.mu di 081315792171, dan Tokopedia www.tokopedia.com/help.Peserta pun bisa menghubungi
Kartu Prakerja di 08001503001. Untuk lebih jelas, simak cara menukar voucher berikut ini:1. Beli
pelatihan di salah satu mitra pelatihan2. Pilih pelatihan yang diinginkan dan bayar dengan menggunakan
16 nomor Kartu Prakerja3. Pastikan nomor ponsel yang terdaftar di Kartu Prakerja aktif untuk menerima
kode OTP.4. Setelah itu, kamu akan menerima voucher berisi gabungan acak huruf atau angka. Gunakan
kode voucher tersebut untuk mengakses pelatihan yang dipilih.5. Bikin akun di platform pelatihan atau
masuk (login) jika sudah punya akun.6. Cari kelas yang telah kamu pilih/beli.7. Masukkan kode voucher
kemudian ikut pelatihan hingga setelah.:1. Masuk ke akun Prakerja milikmu di www.prakerja.go.id;2. Cek
dashboard akun Prakerja untuk memastikan dana pelatihan sudah tersedia;3. Bandingkan pelatihan yang
disedia oleh mitra Kartu Prakerja seperti Kemnaker, Bukalapak, Intaria, Karier.Mu, Mau Belajar Apa,
Pintaria, Pijar Mahir, Sekolahmu, atau Tokopedia;4. Pilih pelatihan sesuai kebutuhanmu;5. Kemudian,
beli pelatihan dan bayar dengan Nomor Kartu Prakerja;6. Kamu dapat memilih dua pelatihan, namun
harus menyelesaikan pelatihan pertama terlebih dahulu serta memastikan masih memiliki saldo yang
cukup untuk membeli pelatihan kedua;Ingat, kamu tidak bisa mengganti pelatihan yang sudah dibeli
meskipun belum kamu ikuti.7. Selesaikan pelatihanmu, lalu berikan ulasan dan rating pada Platform yang
kamu ikuti;8. Sertifikat pelatihan akan muncul di dashboard kamu setelah menyelesaikan pelatihan paling
lambat satu hari atau setelah Manajemen Pelaksana menerima laporan penyelesaian pelatihan dari
Platform Digital yang kamu ikuti.Setelah kamu menentukan jenis pelatihan yang akan kamu ikuti, jangan
lupa untuk menyelesaikan pelatihannya sampai selesai.Kemudian, kamu harus memberikan rating dan
review di platform pelatihan yang kamu ikuti agar dana insentif dapat cair.
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Positive

Summary Menanti pengumuman hasil Kartu Prakerja gelombang 27, 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:.

Menanti pengumuman hasil Kartu Prakerja gelombang 27, 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
seleksi masing-masing gelombang.Jika pendaftar mendapatkan pemberitahuan lolos, maka dapat
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mengikuti langkah selanjutnya sesuai petunjuk yang ada. Namun, jika tidak lolos, jangan berkecil
hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran gelombang selanjutnya."Kamu tidak perlu memasukkan semua
data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan berkecil hati, kamu masih bisa memilih Gelombang
berikutnya," tulis situs tersebut.Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu Prakerja antara lain WNI
berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal, sedang mencari kerja,
pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi
kerja.Seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha
mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19,
bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala desa dan
perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, calon
peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK)
yang menjadi penerima Kartu Prakerja.Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan
insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.Untuk skema penyaluran dana program
Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dana
insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 bulan.Lalu,
dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150. 000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap
survei.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang
sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang).Penerima Kartu Prakerja
dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui
platform digital.Beberapa di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia,
Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar.
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Neutral

Summary Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan bulan
April 2022. Penerima BSU ini nantinya tetap mengacu pada basis data peserta BPJS
Ketenagakerjaan, dikutip dari laman Kominfo. Berikut ini 4 cara cek data peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang mungkin menerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta:. Tunggu
hingga muncul nama dan data diri peserta yang menunjukkan status aktif atau tidaknya
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta nomor rekening.

Kapan kepastian pencarian BSU Karyawan Rp1 juta 2022?Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan
pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan bulan April 2022.Hari ini Rabu 27 April artinya tinggal beberapa hari
lagi bulan April.Bahkan jika dihitung hari kerja bulan April cuma 3 hari lagi hingga Jumat nanti.Cek daftar
nama Anda apakah masuk dalam list pencairan BSU Rp1 juta tersebut.Dalam artikel ini dirangkum 4 cara
mudah melihat daftar nama dan data pekerja yang menerima BSU Karyawan.Pekerja yang mendapatkan
BSU tersebut adalah mereka yang mempunyai gaji dibawah Rp3,5 juta.Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) saat ini tengah merampungkan validasi data."Iya (cair) bulan (April 2022) ini. 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
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, dikutip dari Kompas.com.Pekan ini
merupakan pekan terakhir bulan April, cek rekening Anda pakah duit Rp1 juta sudah masuk.Pemerintah
mentransfer dana itu pada rekening bank HIMBARA yang anda miliki dan sudah terdaftar
sebelumya.Penerima BSU ini nantinya tetap mengacu pada basis data peserta BPJS Ketenagakerjaan,
dikutip dari laman Kominfo.Kemudian besaran BSU 2022 yang akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per
penerima.Berikut ini 4 cara cek data peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin menerima Bantuan
Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta:Cek Penerima BSU melalui sso.bpjsketenagakerjaan.go.id1. Masuk ke laman
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id;2. Isi email beserta Password, jika kamu sudah punya akun;3. Jika belum
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punya, klik '"Buat Akun Baru" dan ikuti petunjuk yang tersedia;4. Setelah mempunyai akun, masuk ke
laman awal;5. Klik tombol "Kartu Digital" dan klik gambar kartu;</6. Tunggu hingga muncul nama dan
data diri peserta yang menunjukkan status aktif atau tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
serta nomor rekening.7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar akan menerima bantuan saat BSU
disalurkan oleh Kemnaker.Cek Penerima BSU melalui laman BPJS Ketenagakerjaan1. Buka laman
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id;2. Pada halaman utama, cari bagian Cek Apakah Kamu Termasuk Calon
Penerima BSU?;3. Masukkan nomor KTP-mu;4. Masukkan nama lengkap;5. Masukkan tanggal lahir;6.
Kemudian, klik I'm Not A Robot;7.8. 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"Cek Penerima BSU melalui Layanan Call Center BPJS KetenagakerjaanHubungi nomor 175;Peserta
dapat menyebutkan data pribadi KTP, Nama, dan Tanggal Lahir jika diminta oleh karyawan BPJS yang
bertugas.Jika peserta terdaftar, peserta datang ke kantor cabang terdekat dengan membawa KTP dan
Kartu Peserta BPJAMSOSTEK.Syarat Penerima BSUKemnaker akan menggunakan data dari BPJS
Ketenagakerjaan.Adapun syarat tertentu yang ditetapkan oleh Kemnaker bagi penerima BSU pada 2021,
sebagai berikut.WNI, dibuktikan dengan KTP;Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan;Mempunyai Gaji/Upah kurang dari Rp 3,5 juta;Diutamakan bagi pekerja di sektor
industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa
kecuali Pendidikan dan Kesehatan.. Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya dari
pemerintah selama pandemi.Penerima BSU dengan syarat di atas harus memastikan telah terdaftar
sebagai penerima BSU.Bagi penerima yang telah terdaftar, nantinya dapat langsung mengecek ke
rekening masing-masing untuk mengetahui apabila dana bantuan sudah disalurkan.Bank PenyalurJika
Anda memiliki rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus
wilayah Aceh), maka dana BSU 2021 akan langsung ditransfer ke rekening Anda.Jika Anda belum memiliki
rekening Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh), maka
Anda akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja sama dengan pihak bank dan
perusahaan tempat Anda bekerja.
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Summary Ini sesuai dengan instruksi dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/I/HK.04/IV/2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang
Lebong melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) menghimbau kepada
seluruh pelaku usaha yang ada diwilayahnya, untuk segera memberikan Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan kepada pekerja/buruh paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Dimana THR menjadi kewajiban yang harus dilakukan pengusaha kepada Pekerja/Buruh.
"Kalau ingin ikut aturan, mestinya pelaku usaha sudah memberikan THR nya kepada pekerja
7 hari sebelum lebaran," sampai Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada
Nakertrans RL, Ibnu Mas'ud, S.Sos MM.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Nakertrans) menghimbau kepada seluruh pelaku usaha yang ada diwilayahnya, untuk segera
memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada pekerja/buruh paling lambat 7 hari sebelum
Hari Raya Idul Fitri.Ini sesuai dengan instruksi dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/I/HK.04/IV/2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022
Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dimana THR menjadi kewajiban yang harus dilakukan pengusaha
kepada Pekerja/Buruh."Kalau ingin ikut aturan, mestinya pelaku usaha sudah memberikan THR nya
kepada pekerja 7 hari sebelum lebaran," sampai Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada
Nakertrans RL, Ibnu Mas'ud, S.Sos MM.Dilanjutkannya, pelaku usaha yang dimaksud disini ialah
pengusaha baik milik perorangan, persekutuan atau badan hukum yang memperkerjakan orang ditempat
kerjanya."Dalam artian tidak harus perusahaan besar atau PT, tetapi pelaku usaha yang hanya memiliki
1 orang karyawan pun wajib memberikan THR ini," terangnya.Adapun besaran THR yang berhak diterima
pekerja/buruh diantaranya, bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah. Kemudian bagi pekerja/buruh yang mempunyai
masa kerja 1 bulan atau kurang dari 12 bulan, maka diberikan secara proporsional sesuai dengan
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perhitungan yakni masa kerja dikali 1 bulan upah dibagi 12."Ini sudah ketentuan yang berlaku di dalam
SE Menteri," ujarnya.Masih dikatakannya, untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan
pembayaran THR Keagamaan, pihaknya telah membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas)
Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR di kantornya. Apabila pekerja yang
bersangkutan
tidak
sempat
datang
langsung
bisa
mengadu
melalui
websitehttps://poskothr.kemnaker.go.id."Tapi sejak Posko pengaduan ini kita buka pada Senin (18/4)
lalu belum, ada pekerja yang datang mengadu," tukas Ibnu. (CE9)Ingin Berlangganan Koran? Hubungi
Whatsapp 628 2178 6396 51IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI:
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Summary Untuk mendukung bantuan kewirausahaan yang diberikan pada kelompok UMKM di
berbagai daerah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus melakukan program
pengembangan perluasan kesempatan kerja. Dikatakan Ida bahwa banyak jurusan pelatihan
yang dimiliki oleh Kemnaker merupakan jurusan yang menunjang kompetensi bagi pekerja
di sektor UMKM.

Untuk mendukung bantuan kewirausahaan yang diberikan pada kelompok UMKM di berbagai daerah,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus melakukan program pengembangan perluasan
kesempatan kerja.Hal ini disampaikan oleh 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 April 2022 lalu.Dikatakan Ida bahwa banyak
jurusan pelatihan yang dimiliki oleh Kemnaker merupakan jurusan yang menunjang kompetensi bagi
pekerja di sektor UMKM."Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah menjadikan sektor UMKM sebagai
salah satu prioritas utama dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN)," jelasnya."Hal.ini
berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UMKM dimana
hasilnya sebanyak 94 persen usaha mengalami penurunan penjualan," ujarnya.Bahkan dikatakan Ida
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."Karena itu, 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.
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Positive

Summary Lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis dua menteri perempuan pada Kabinet
Jokowi-Ma'ruf Amin memiliki kinerja baik. "Dua menteri teratas adalah perempuan yang
dipilih oleh responden," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin
Muhtadi melalui kanal youtube, di Jakarta, Selasa 26 April.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis dua menteri perempuan pada Kabinet JokowiMa'ruf Amin memiliki kinerja baik."Dua menteri teratas adalah perempuan yang dipilih oleh responden,"
kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi melalui kanal youtube, di
Jakarta, Selasa 26 April.Dia menjelaskan responden diminta menyebutkan dengan spontan, dengan
pertanyaan di antara menteri-menteri dalam kabinet kerja Presiden Jokowi, sebutkan kementerian yang
paling baik kinerjanya.Sebanyak 8,5 persen responden spontan menjawab Tri Rismaharini sebagai
Menteri Sosial, 7,8 persen menjawab Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, 7,2 persen menjawab
Prabowo Subianto sebagai Menteri Petahanan, 6,5 persen menjawab Erick Thohir sebagai Menteri
BUMN, dan 6,3 persen menjawab Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.Sementara itu beberapa nama menteri yang disebutkan responden, di antanya Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan beberapa menteri lainnya di bawah satu
persen."Terdapat 43 persen responden tidak tahu siapa menteri yang paling baik kinerjanya," katanya
pula.Indikator Politik Indonesia menggelar survei terkait evaluasi publik atas kinerja pemerintah, prospek
partai politik dan calon presiden 2024. Survei dilakukan dalam rentang 14-19 April 2022.Survei itu
melibatkan 1.220 responden yang merupakan sampel dari 34 provinsi. Tingkat kepercayaan survei itu
mencapai 95 persen dengan marjin kesalahan (margin of error) - 2,9 persen.
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Negative

Summary Pertanyaan kapan BSU cair banyak ditemukan di akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan
dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Hal serupa juga disampaikan admin akun
Instagram BPJS Ketenagakerjaan. Dalam akun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menulis
bahwa pihaknya tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU. Dalam hal
penyaluran BSU 2022, BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia data akan
mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi.

Bantuan subsidi upah (BSU) 2022 atau subsidi gaji untuk pekerja hingga kini tak kunjung cair.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan bahwa BSU sebesar Rp 1 juta akan cair pada April 2022, sebelum
Lebaran. Namun jelang berakhirnya April 2022, belum ada tanda-tanda pencairan BSU.Hal ini lantas
menjadi pertanyaan dari sejumlah masyarakat. Terlebih para pekerja yang berharap agar BSU segera
cair.Pertanyaan kapan BSU cair banyak ditemukan di akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).@julianaaa_987: Min BSU kapan?@camey_idhul: Selamat
malam .. boleh sy bertanya. kira kapan BSu cair?@alfisyahrinnst23: BSU dong maszehhh.Dikutip dari akun
Instagram Kemenaker yang membalas komentar seorang warganet, saat ini Kemenaker sedang
mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022.Kementerian yang dipimpin Ida Fauziyah itu
juga memastikan penyaluran BSU bisa dijalankan dengan cepat dan tepat. "Minaker infoin nih Rekan
@alfisyahrinnst23, Saat ini @kemnaker sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU
2022 dan akan memastikan BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel ya," tulis
akun @kemnaker yang dikutip rabu (27/4/2022).Sayangnya, akun @kemnaker tak memberikan
penjelasan lebih pasti terkait jadwal pencairan BSU 2022. Hal serupa juga disampaikan admin akun
Instagram BPJS Ketenagakerjaan.Dalam akun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menulis bahwa pihaknya
tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU. Pasalnya, BSU masih dalam tahap penyusunan
regulasi oleh pemerintah.Dalam hal penyaluran BSU 2022, BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia
data akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi."Selamat siang
Sahabat. 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.""Namun sampai saat ini kami belum dapat memberikan informasi
lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) dikarenakan hal tersebut masih dalam tahap penyusunan
regulasi oleh Pemerintah.""Jika membutuhkan informasi lebih lanjut silakan hubungi Contact Center 175
atau email ke [email protected]," tulis @bpjs.ketenagakerjaan.Diberitakan sebelumnya, jadwal pencairan
BSU 2022 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Anwar
mengungkapkan, BSU masih dalam pembicaraan dengan pihak terkait.Namun ia memastikan BSU akan
mulai disalurkan pada April 2022. "Iyalah (pemberian BSU) bulan ini (April 2022," kata Anwar, Selasa
(5/4/2022) lalu."Ini kan arahannya baru kemarin. Jadi, kita akan segera melakukan koordinasi terkait
dengan keputusan tersebut untuk bisa kita lakukan dengan cepat, sesuai dengan koridor, dan regulasi
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yang ada," ungkap dia. "Terutama terkait dengan keuangan negara," lanjut Anwar.Adapun anggaran yang
digelontorkan pemerintah untuk program BSU 2022 mencapai Rp 8,8 triliun. Dana itu nantinya akan
disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan."Ada
program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji di bawah Rp 3,5
juta. Besarnya Rp 1 juta per penerima," kata Menteri Koordinator idang Perekonomian Airlangga Hartarto
dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
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Summary Pertanyaan kapan BSU cair banyak ditemukan di akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan
dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Hal serupa juga disampaikan admin akun
Instagram BPJS Ketenagakerjaan. Dalam akun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menulis
bahwa pihaknya tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU. Dalam hal
penyaluran BSU 2022, BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia data akan
mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi.

Bantuan subsidi upah (BSU) 2022 atau subsidi gaji untuk pekerja hingga kini tak kunjung cair.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan bahwa BSU sebesar Rp 1 juta akan cair pada April 2022, sebelum
Lebaran. Namun jelang berakhirnya April 2022, belum ada tanda-tanda pencairan BSU.Hal ini lantas
menjadi pertanyaan dari sejumlah masyarakat. Terlebih para pekerja yang berharap agar BSU segera
cair.Pertanyaan kapan BSU cair banyak ditemukan di akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).@julianaaa_987: Min BSU kapan?@camey_idhul: Selamat
malam .. boleh sy bertanya. kira kapan BSu cair?@alfisyahrinnst23: BSU dong maszehhh.Dikutip dari akun
Instagram Kemenaker yang membalas komentar seorang warganet, saat ini Kemenaker sedang
mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022.Kementerian yang dipimpin Ida Fauziyah itu
juga memastikan penyaluran BSU bisa dijalankan dengan cepat dan tepat. "Minaker infoin nih Rekan
@alfisyahrinnst23, Saat ini @kemnaker sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU
2022 dan akan memastikan BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel ya," tulis
akun @kemnaker yang dikutip rabu (27/4/2022).Sayangnya, akun @kemnaker tak memberikan
penjelasan lebih pasti terkait jadwal pencairan BSU 2022. Hal serupa juga disampaikan admin akun
Instagram BPJS Ketenagakerjaan.Dalam akun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menulis bahwa pihaknya
tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU. Pasalnya, BSU masih dalam tahap penyusunan
regulasi oleh pemerintah.Dalam hal penyaluran BSU 2022, BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia
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data akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi."Selamat siang
Sahabat. 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.""Namun sampai saat ini kami belum dapat memberikan informasi
lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) dikarenakan hal tersebut masih dalam tahap penyusunan
regulasi oleh Pemerintah.""Jika membutuhkan informasi lebih lanjut silakan hubungi Contact Center 175
atau email ke [email protected]," tulis @bpjs.ketenagakerjaan.Diberitakan sebelumnya, jadwal pencairan
BSU 2022 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Anwar
mengungkapkan, BSU masih dalam pembicaraan dengan pihak terkait.Namun ia memastikan BSU akan
mulai disalurkan pada April 2022. "Iyalah (pemberian BSU) bulan ini (April 2022," kata Anwar, Selasa
(5/4/2022) lalu."Ini kan arahannya baru kemarin. Jadi, kita akan segera melakukan koordinasi terkait
dengan keputusan tersebut untuk bisa kita lakukan dengan cepat, sesuai dengan koridor, dan regulasi
yang ada," ungkap dia. "Terutama terkait dengan keuangan negara," lanjut Anwar.Adapun anggaran yang
digelontorkan pemerintah untuk program BSU 2022 mencapai Rp 8,8 triliun. Dana itu nantinya akan
disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan."Ada
program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji di bawah Rp 3,5
juta. Besarnya Rp 1 juta per penerima," kata Menteri Koordinator idang Perekonomian Airlangga Hartarto
dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
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Summary Pertanyaan kapan BSU cair banyak ditemukan di akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan
dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Hal serupa juga disampaikan admin akun
Instagram BPJS Ketenagakerjaan. Dalam akun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menulis
bahwa pihaknya tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU. Dalam hal
penyaluran BSU 2022, BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia data akan
mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi.

Bantuan subsidi upah (BSU) 2022 atau subsidi gaji untuk pekerja hingga kini tak kunjung cair.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan bahwa BSU sebesar Rp 1 juta akan cair pada April 2022, sebelum
Lebaran. Namun jelang berakhirnya April 2022, belum ada tanda-tanda pencairan BSU.Hal ini lantas
menjadi pertanyaan dari sejumlah masyarakat. Terlebih para pekerja yang berharap agar BSU segera
cair.Pertanyaan kapan BSU cair banyak ditemukan di akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).@julianaaa_987: Min BSU kapan?@alfisyahrinnst23: BSU
dong maszehhh.Dikutip dari akun Instagram Kemenaker yang membalas komentar seorang warganet,
saat ini Kemenaker sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022.Kementerian
yang dipimpin Ida Fauziyah itu juga memastikan penyaluran BSU bisa dijalankan dengan cepat dan tepat.
"Minaker infoin nih Rekan @alfisyahrinnst23, Saat ini @kemnaker sedang mempersiapkan instrumen
kebijakan pelaksanaan BSU 2022 dan akan memastikan BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat,
akurat, dan akuntabel ya," tulis akun @kemnaker yang dikutip rabu (27/4/2022).Sayangnya, akun
@kemnaker tak memberikan penjelasan lebih pasti terkait jadwal pencairan BSU 2022. Hal serupa juga
disampaikan admin akun Instagram BPJS Ketenagakerjaan.Dalam akun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan
menulis bahwa pihaknya tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU. Pasalnya, BSU masih
dalam tahap penyusunan regulasi oleh pemerintah.Dalam hal penyaluran BSU 2022, BPJS
Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia data akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang
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diatur dalam regulasi."Selamat siang Sahabat. 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.""Namun sampai saat ini
kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) dikarenakan
hal tersebut masih dalam tahap penyusunan regulasi oleh Pemerintah.""Jika membutuhkan informasi
lebih lanjut silakan hubungi Contact Center 175 atau email ke [email protected]," tulis
@bpjs.ketenagakerjaan.Diberitakan sebelumnya, jadwal pencairan BSU 2022 disampaikan oleh
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Anwar mengungkapkan, BSU masih
dalam pembicaraan dengan pihak terkait.Namun ia memastikan BSU akan mulai disalurkan pada April
2022. "Iyalah (pemberian BSU) bulan ini (April 2022," kata Anwar, Selasa (5/4/2022) lalu."Ini kan
arahannya baru kemarin. Jadi, kita akan segera melakukan koordinasi terkait dengan keputusan tersebut
untuk bisa kita lakukan dengan cepat, sesuai dengan koridor, dan regulasi yang ada," ungkap dia.
"Terutama terkait dengan keuangan negara," lanjut Anwar.Adapun anggaran yang digelontorkan
pemerintah untuk program BSU 2022 mencapai Rp 8,8 triliun. Dana itu nantinya akan disalurkan kepada
8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan."Ada program baru
yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji di bawah Rp 3,5 juta. Besarnya Rp
1 juta per penerima," kata Menteri Koordinator idang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam
konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
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Summary Pertanyaan kapan BSU cair banyak ditemukan di akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan
dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Hal serupa juga disampaikan admin akun
Instagram BPJS Ketenagakerjaan. Dalam akun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menulis
bahwa pihaknya tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU. Dalam hal
penyaluran BSU 2022, BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia data akan
mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi.

Bantuan subsidi upah (BSU) 2022 atau subsidi gaji untuk pekerja hingga kini tak kunjung cair.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan bahwa BSU sebesar Rp 1 juta akan cair pada April 2022, sebelum
Lebaran. Namun jelang berakhirnya April 2022, belum ada tanda-tanda pencairan BSU.Hal ini lantas
menjadi pertanyaan dari sejumlah masyarakat. Terlebih para pekerja yang berharap agar BSU segera
cair.Pertanyaan kapan BSU cair banyak ditemukan di akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).@julianaaa_987: Min BSU kapan?@camey_idhul: Selamat
malam .. boleh sy bertanya. kira kapan BSu cair?@alfisyahrinnst23: BSU dong maszehhh.Dikutip dari akun
Instagram Kemenaker yang membalas komentar seorang warganet, saat ini Kemenaker sedang
mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022.Kementerian yang dipimpin Ida Fauziyah itu
juga memastikan penyaluran BSU bisa dijalankan dengan cepat dan tepat. "Minaker infoin nih Rekan
@alfisyahrinnst23, Saat ini @kemnaker sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU
2022 dan akan memastikan BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel ya," tulis
akun @kemnaker yang dikutip rabu (27/4/2022).Sayangnya, akun @kemnaker tak memberikan
penjelasan lebih pasti terkait jadwal pencairan BSU 2022. Hal serupa juga disampaikan admin akun
Instagram BPJS Ketenagakerjaan.Dalam akun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menulis bahwa pihaknya
tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU. Pasalnya, BSU masih dalam tahap penyusunan
regulasi oleh pemerintah.Dalam hal penyaluran BSU 2022, BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia
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data akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi."Selamat siang
Sahabat. 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.""Namun sampai saat ini kami belum dapat memberikan informasi
lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) dikarenakan hal tersebut masih dalam tahap penyusunan
regulasi oleh Pemerintah.""Jika membutuhkan informasi lebih lanjut silakan hubungi Contact Center 175
atau email ke [email protected]," tulis @bpjs.ketenagakerjaan.Diberitakan sebelumnya, jadwal pencairan
BSU 2022 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Anwar
mengungkapkan, BSU masih dalam pembicaraan dengan pihak terkait.Namun ia memastikan BSU akan
mulai disalurkan pada April 2022. "Iyalah (pemberian BSU) bulan ini (April 2022," kata Anwar, Selasa
(5/4/2022) lalu."Ini kan arahannya baru kemarin. Jadi, kita akan segera melakukan koordinasi terkait
dengan keputusan tersebut untuk bisa kita lakukan dengan cepat, sesuai dengan koridor, dan regulasi
yang ada," ungkap dia. "Terutama terkait dengan keuangan negara," lanjut Anwar.Adapun anggaran yang
digelontorkan pemerintah untuk program BSU 2022 mencapai Rp 8,8 triliun. Dana itu nantinya akan
disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan."Ada
program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji di bawah Rp 3,5
juta. Besarnya Rp 1 juta per penerima," kata Menteri Koordinator idang Perekonomian Airlangga Hartarto
dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
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Summary Pertanyaan kapan BSU cair banyak ditemukan di akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan
dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Hal serupa juga disampaikan admin akun
Instagram BPJS Ketenagakerjaan. Dalam akun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menulis
bahwa pihaknya tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU. Dalam hal
penyaluran BSU 2022, BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia data akan
mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi.

Bantuan subsidi upah (BSU) 2022 atau subsidi gaji untuk pekerja hingga kini tak kunjung cair.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan bahwa BSU sebesar Rp 1 juta akan cair pada April 2022, sebelum
Lebaran. Namun jelang berakhirnya April 2022, belum ada tanda-tanda pencairan BSU.Hal ini lantas
menjadi pertanyaan dari sejumlah masyarakat. Terlebih para pekerja yang berharap agar BSU segera
cair.Pertanyaan kapan BSU cair banyak ditemukan di akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).@julianaaa_987: Min BSU kapan?@camey_idhul: Selamat
malam .. boleh sy bertanya. kira kapan BSu cair?@alfisyahrinnst23: BSU dong maszehhh.Dikutip dari akun
Instagram Kemenaker yang membalas komentar seorang warganet, saat ini Kemenaker sedang
mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022.Kementerian yang dipimpin Ida Fauziyah itu
juga memastikan penyaluran BSU bisa dijalankan dengan cepat dan tepat. "Minaker infoin nih Rekan
@alfisyahrinnst23, Saat ini @kemnaker sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU
2022 dan akan memastikan BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel ya," tulis
akun @kemnaker yang dikutip rabu (27/4/2022).Sayangnya, akun @kemnaker tak memberikan
penjelasan lebih pasti terkait jadwal pencairan BSU 2022. Hal serupa juga disampaikan admin akun
Instagram BPJS Ketenagakerjaan.Dalam akun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menulis bahwa pihaknya
tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU. Pasalnya, BSU masih dalam tahap penyusunan
regulasi oleh pemerintah.Dalam hal penyaluran BSU 2022, BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia
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data akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi."Selamat siang
Sahabat. 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.""Namun sampai saat ini kami belum dapat memberikan informasi
lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) dikarenakan hal tersebut masih dalam tahap penyusunan
regulasi oleh Pemerintah.""Jika membutuhkan informasi lebih lanjut silakan hubungi Contact Center 175
atau email ke [email protected]," tulis @bpjs.ketenagakerjaan.Diberitakan sebelumnya, jadwal pencairan
BSU 2022 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Anwar
mengungkapkan, BSU masih dalam pembicaraan dengan pihak terkait.Namun ia memastikan BSU akan
mulai disalurkan pada April 2022. "Iyalah (pemberian BSU) bulan ini (April 2022," kata Anwar, Selasa
(5/4/2022) lalu."Ini kan arahannya baru kemarin. Jadi, kita akan segera melakukan koordinasi terkait
dengan keputusan tersebut untuk bisa kita lakukan dengan cepat, sesuai dengan koridor, dan regulasi
yang ada," ungkap dia. "Terutama terkait dengan keuangan negara," lanjut Anwar.Adapun anggaran yang
digelontorkan pemerintah untuk program BSU 2022 mencapai Rp 8,8 triliun. Dana itu nantinya akan
disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan."Ada
program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji di bawah Rp 3,5
juta. Besarnya Rp 1 juta per penerima," kata Menteri Koordinator idang Perekonomian Airlangga Hartarto
dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
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Neutral

Summary Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan
telah menerima 4.058 laporan pemberian THR selama periode 8 s.d 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 Kemnaker, Anwar Sanusi, Rabu
(27/4/2022). Kemnaker.go.id. 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).

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima
4.058 laporan pemberian THR selama periode 8 s.d 26 April 2022. Jumlah tersebut mencakup 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," kata Sekretaris
Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, Rabu (27/4/2022).Sekjen Anwar menjelaskan, dari laporan konsultasi
yang berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 1.779 laporan, sedangkan sisanya masih
dalam proses. Pihaknya memastikan laporan yang masih dalam proses akan segera diselesaikan."Untuk
laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen akan kita selesaikan," ujarnya.Adapun dari 1.828
laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah menindaklanjuti 2 laporan. Dua laporan hasil
pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.Lebih lanjut, 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.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.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
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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.
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Neutral

Summary Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) 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," ujarnya seperti dikutip
Antara, Rabu (27/4/2022). 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).

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
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," ujarnya seperti dikutip Antara, Rabu (27/4/2022).
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Summary Kemnaker: Periode 8 s.d 26 April, Ada 4.058 Laporan Pemberian THR 2022. Jakarta,
Wartapembaruan.co.id- Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 4.058 laporan pemberian THR
selama periode 8 s.d 26 April 2022.

Kemnaker: Periode 8 s.d 26 April, Ada 4.058 Laporan Pemberian THR 2022Jakarta,
Wartapembaruan.co.id - Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 4.058 laporan pemberian THR selama periode 8 s.d 26 April
2022. Jumlah tersebut mencakup 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," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi di Jakarta, Selasa (26/4/2022).Anwar
memaparkan, dari laporan konsultasi yang berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak
1.779 laporan, sedangkan sisanya masih dalam proses. Pihaknya memastikan laporan yang masih dalam
proses akan segera diselesaikan. "Untuk laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen akan
kita selesaikan," papar Anwar.Adapun dari 1.828 laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah
menindaklanjuti 2 laporan. Dua laporan hasil pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah Jawa
Tengah dan Kalimantan Timur.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."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," pungkas Anwar Sanusi.
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Summary Menaker: Pemerintah Jadikan Sektor UMKM sebagai Prioritas Utama dalam Program PEN.
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," tutur 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.

Menaker: Pemerintah Jadikan Sektor UMKM sebagai Prioritas Utama dalam Program PENJakarta,
Wartapembaruan.co.id - Pandemi COVID-19 memberikan pukulan berat pada perekonomian, termasuk
bagi sektor UMKM. Hal ini berdampak pada tenaga kerja yang bergerak di sektor UMKM, khususnya
tenaga kerja wanita yang cukup besar jumlah dan proporsinya di 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."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
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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," tutur 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," pungkas Menaker Ida Fauziyah.
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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
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.Reporter : Anhar Rizki Affandi
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Summary Simak cara cek Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Gaji atau BSU 2022 sebesar Rp1 juta di
link kemnaker.go.id. BLT Subsidi Gaji atau BSU 2022 merupakan salah satu dari tiga bantuan
sosial yang cair pada bulan April. Adapun BLT Subsidi Gaji atau BSU 2022 bagi pekerja dan
buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan
ekonomi pekerja dan buruh dalam penanganan dampak Covid-19. Penyaluran BLT Subsidi
Gaji atau BSU 2022 diberikan kepada pekerja dan buruh sebesar Rp500 ribu per bulan selama
dua bulan, yang akan diberikan sekaligus menjadi Rp1 juta.

Simak cara cek Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Gaji atau BSU 2022 sebesar Rp1 juta di link
kemnaker.go.id. Ini tanda bahwa Anda penerima BSU dari Kemnaker.BLT Subsidi Gaji atau BSU 2022
merupakan salah satu dari tiga bantuan sosial yang cair pada bulan April.Adapun BLT Subsidi Gaji atau
BSU 2022 bagi pekerja dan buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja dan buruh dalam penanganan dampak Covid-19.Penyaluran BLT Subsidi
Gaji atau BSU 2022 diberikan kepada pekerja dan buruh sebesar Rp500 ribu per bulan selama dua bulan,
yang akan diberikan sekaligus menjadi Rp1 juta.Pada syarat BLT Subsidi Gaji atau BSU tahun 2022,
penerima adalah pekerja dan buruh yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.Selain itu, pekerja
atau buruh merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai periode waktu tertentu yang telah
ditetapkan oleh Kemnaker.Jika mengacu pada ketentuan tahun sebelumnya, Anda bisa simak syarat
dapat BLT subsidi gaji Rp1 juta:
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Summary Pertanyaan kapan BSU cair banyak ditemukan di akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan
dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Hal serupa juga disampaikan admin akun
Instagram BPJS Ketenagakerjaan. Dalam akun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menulis
bahwa pihaknya tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU. Dalam hal
penyaluran BSU 2022, BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia data akan
mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi.

Bantuan subsidi upah (BSU) 2022 atau subsidi gaji untuk pekerja hingga kini tak kunjung cair.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan bahwa BSU sebesar Rp 1 juta akan cair pada April 2022, sebelum
Lebaran. Namun jelang berakhirnya April 2022, belum ada tanda-tanda pencairan BSU.Hal ini lantas
menjadi pertanyaan dari sejumlah masyarakat. Terlebih para pekerja yang berharap agar BSU segera
cair.Pertanyaan kapan BSU cair banyak ditemukan di akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).@julianaaa_987: Min BSU kapan?@camey_idhul: Selamat
malam .. boleh sy bertanya. kira kapan BSu cair?@alfisyahrinnst23: BSU dong maszehhh.Dikutip dari akun
Instagram Kemenaker yang membalas komentar seorang warganet, saat ini Kemenaker sedang
mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022.Kementerian yang dipimpin Ida Fauziyah itu
juga memastikan penyaluran BSU bisa dijalankan dengan cepat dan tepat. "Minaker infoin nih Rekan
@alfisyahrinnst23, Saat ini @kemnaker sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU
2022 dan akan memastikan BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel ya," tulis
akun @kemnaker yang dikutip rabu (27/4/2022).Sayangnya, akun @kemnaker tak memberikan
penjelasan lebih pasti terkait jadwal pencairan BSU 2022. Hal serupa juga disampaikan admin akun
Instagram BPJS Ketenagakerjaan.Dalam akun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menulis bahwa pihaknya
tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU. Pasalnya, BSU masih dalam tahap penyusunan
regulasi oleh pemerintah.Dalam hal penyaluran BSU 2022, BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia
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data akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi."Selamat siang
Sahabat. 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.""Namun sampai saat ini kami belum dapat memberikan informasi
lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) dikarenakan hal tersebut masih dalam tahap penyusunan
regulasi oleh Pemerintah.""Jika membutuhkan informasi lebih lanjut silakan hubungi Contact Center 175
atau email ke [email protected]," tulis @bpjs.ketenagakerjaan.Diberitakan sebelumnya, jadwal pencairan
BSU 2022 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Anwar
mengungkapkan, BSU masih dalam pembicaraan dengan pihak terkait.Namun ia memastikan BSU akan
mulai disalurkan pada April 2022. "Iyalah (pemberian BSU) bulan ini (April 2022," kata Anwar, Selasa
(5/4/2022) lalu."Ini kan arahannya baru kemarin. Jadi, kita akan segera melakukan koordinasi terkait
dengan keputusan tersebut untuk bisa kita lakukan dengan cepat, sesuai dengan koridor, dan regulasi
yang ada," ungkap dia. "Terutama terkait dengan keuangan negara," lanjut Anwar.Adapun anggaran yang
digelontorkan pemerintah untuk program BSU 2022 mencapai Rp 8,8 triliun. Dana itu nantinya akan
disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan."Ada
program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji di bawah Rp 3,5
juta. Besarnya Rp 1 juta per penerima," kata Menteri Koordinator idang Perekonomian Airlangga Hartarto
dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
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Summary "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 pada Selasa (26/4/2022). 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.

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. Jumlah tersebut mencakup
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," kata Sekretaris
Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi di pada Selasa (26/4/2022).Sekjen Anwar memaparkan, dari laporan
konsultasi yang berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 1.779 laporan, sedangkan
sisanya masih dalam proses. Pihaknya memastikan laporan yang masih dalam proses akan segera
diselesaikan."Untuk laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen akan kita selesaikan,"
ucapnya.Adapun dari 1.828 laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah menindaklanjuti 2 laporan.
Dua laporan hasil pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.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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Summary Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden No. 4/2022 tentang Cuti Bersama
Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2022. Kebijakan ini menetapkan cuti bersama bagi ASN
sebanyak lima hari. Bersama dengan Keppres ini, juga ditetapkan bahwa cuti bersama
tersebut tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi ASN. Adapun bagi ASN yang karena
jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, maka jatah cuti tahunannya bertambah.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden No. 4/2022 tentang Cuti Bersama Pegawai
Aparatur Sipil Negara Tahun 2022. Kebijakan ini menetapkan cuti bersama bagi ASN sebanyak lima
hari.Adapun cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah tersebut jatuh pada 29 April dan
4-6 Mei 2022. Bersama dengan Keppres ini, juga ditetapkan bahwa cuti bersama tersebut tidak
mengurangi hak cuti tahunan bagi ASN.Adapun bagi ASN yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas
cuti bersama, maka jatah cuti tahunannya bertambah. Hak cuti tahunan tambahan tersebut sesuai
dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.Pertimbangan terbitnya beleid yang ditandatangani
pada 26 April 2022 ini adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja bagi ASN.
Selain itu, juga sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun
2022.Selain itu, Keppres ini juga terbit berdasarkan Pasal 333 ayat 4 PP No. 11/2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan PP No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 serta
Pasal 91 ayat 3 PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam
dua kebijakan tersebut, disampaikan bahwa penetapan cuti bersama bagi PNS dan PPPK ditetapkan
dengan Keppres.Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan Surat
Keputusan Bersama (SKB) No. 375/2022, No. 1/2022, dan No. 1/2022 pada 7 April 2022 yang mengatur
mengenai cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443H. Cuti bersama yang ditetapkan SKB tersebut, sama
jumlahnya dengan yang diputuskan melalui Keppres No. 4/2022 ini.
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Summary Pertanyaan kapan BSU cair banyak ditemukan di akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan
dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Hal serupa juga disampaikan admin akun
Instagram BPJS Ketenagakerjaan. Dalam akun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menulis
bahwa pihaknya tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU. Dalam hal
penyaluran BSU 2022, BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia data akan
mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi.

Bantuan subsidi upah (BSU) 2022 atau subsidi gaji untuk pekerja hingga kini tak kunjung cair.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan bahwa BSU sebesar Rp 1 juta akan cair pada April 2022, sebelum
Lebaran. Namun jelang berakhirnya April 2022, belum ada tanda-tanda pencairan BSU.Hal ini lantas
menjadi pertanyaan dari sejumlah masyarakat. Terlebih para pekerja yang berharap agar BSU segera
cair.Pertanyaan kapan BSU cair banyak ditemukan di akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).@julianaaa_987: Min BSU kapan?@camey_idhul: Selamat
malam .. boleh sy bertanya. kira kapan BSu cair?@alfisyahrinnst23: BSU dong maszehhh.Dikutip dari akun
Instagram Kemenaker yang membalas komentar seorang warganet, saat ini Kemenaker sedang
mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022.Kementerian yang dipimpin Ida Fauziyah itu
juga memastikan penyaluran BSU bisa dijalankan dengan cepat dan tepat. "Minaker infoin nih Rekan
@alfisyahrinnst23, Saat ini @kemnaker sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU
2022 dan akan memastikan BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel ya," tulis
akun @kemnaker yang dikutip rabu (27/4/2022).Sayangnya, akun @kemnaker tak memberikan
penjelasan lebih pasti terkait jadwal pencairan BSU 2022. Hal serupa juga disampaikan admin akun
Instagram BPJS Ketenagakerjaan.Dalam akun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menulis bahwa pihaknya
tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU. Pasalnya, BSU masih dalam tahap penyusunan
regulasi oleh pemerintah.Dalam hal penyaluran BSU 2022, BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia
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data akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi."Selamat siang
Sahabat. 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.""Namun sampai saat ini kami belum dapat memberikan informasi
lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) dikarenakan hal tersebut masih dalam tahap penyusunan
regulasi oleh Pemerintah.""Jika membutuhkan informasi lebih lanjut silakan hubungi Contact Center 175
atau email ke [email protected]," tulis @bpjs.ketenagakerjaan.Diberitakan sebelumnya, jadwal pencairan
BSU 2022 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Anwar
mengungkapkan, BSU masih dalam pembicaraan dengan pihak terkait.Namun ia memastikan BSU akan
mulai disalurkan pada April 2022. "Iyalah (pemberian BSU) bulan ini (April 2022," kata Anwar, Selasa
(5/4/2022) lalu."Ini kan arahannya baru kemarin. Jadi, kita akan segera melakukan koordinasi terkait
dengan keputusan tersebut untuk bisa kita lakukan dengan cepat, sesuai dengan koridor, dan regulasi
yang ada," ungkap dia. "Terutama terkait dengan keuangan negara," lanjut Anwar.Adapun anggaran yang
digelontorkan pemerintah untuk program BSU 2022 mencapai Rp 8,8 triliun. Dana itu nantinya akan
disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan."Ada
program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji di bawah Rp 3,5
juta. Besarnya Rp 1 juta per penerima," kata Menteri Koordinator idang Perekonomian Airlangga Hartarto
dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
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Summary 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?.

Berikut informasi terbaru terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022, atau subsidi gaji pekerja.Hingga hari
ini, Rabu (27/4/2022) belum cair hingga hari ini.Penjelasan lebih rinci terkait simak penjelasan
Kemnaker.Padahal, pemerintah sempat menjanjikan, BSU sebesar Rp1 juta tersebut akan cair pada April
2022.Namun jelang berakhirnya bulan April 2022, belum ada tanda-tanda pencaira BSU dalam waktu
dekat.Hal ini pun menjadi pertanyaan sejumlah masyarakat, terlebih para pekerja yang berharap agar
BSU segera dicairkan.Pertanyaan kapan BSU cair ini mudah ditemukan di akun Instagram resmi BPJS
Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).camey_idhul: Selamat malam .. boleh
sy bertanya. kira2; kapan BSu cair?julianaaa_987: Min BSU kapansendra1163: Bsu Jepara gimana,
katanya seminggu sebelum lebaranalfisyahrinnst23: BSU dong maszehhhLantas, bagaimana penjelasan
dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker terkait kapan BSU 2022 cair?Dikutip dari balasan admin
Instagram Kemnaker kepada seorang warganet, saat ini, Kemnaker sedang mempersiapkan instrumen
kebijakan pelaksanaan BSU 2022.Kementerian yang dipimpin Ida Fauziyah itu juga memastikan
penyaluran BSU dapat dijalankan dengan cepat dan tepat."Minaker infoin nih Rekan
@alfisyahrinnst23.""Saat ini @kemnaker sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU
2022 dan akan memastikan BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel ya," tulis
akun @kemnaker dikutip Tribunnews.com, Rabu (27/3/2022).Sayangnya, akun @kemnaker tidak
memberikan penjelasan lebih pasti terkait jadwal pencairan BSU 2022.Hal senada juga disampaikan
admin akun Instagram BPJS Ketenagakerjaan yang menulis tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut
terkait BSU.Pasalnya, BSU masih dalam tahap penyusunan regulasi oleh pemerintah.Dalam hal
penyaluran BSU 2022, lanjut akun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia data akan
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mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi."Selamat siang Sahabat. 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.""Namun sampai saat ini kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut
terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) dikarenakan hal tersebut masih dalam tahap penyusunan regulasi
oleh Pemerintah.""Jika membutuhkan informasi lebih lanjut silakan hubungi Contact Center 175 atau
email ke care@bpjsketenagakerjaan.go.id.-Nada," tulis @bpjs.ketenagakerjaan.Diberitakan sebelumnya,
jadwal pencairan BSU 2022 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar
Sanusi.Dikutip dari Kompas.com, Anwar Sanusi mengungkapkan, BSU masih dalam pembicaraan dengan
pihak terkait.Namun ia memastikan, BSU akan mulai disalurkan pada April 2022."Iyalah (pemberian BSU)
bulan ini (April 2022," katanya saat dihubungi pada Selasa (5/4/2022)."Ini kan arahannya baru kemarin,
jadi kita akan segera melakukan koordinasi terkait dengan keputusan tersebut untuk bisa kita lakukan
dengan cepat, sesuai dengan koridor, dan regulasi yang ada.""Terutama terkait dengan keuangan
negara," lanjutnya.Adapun anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program BSU 2022 mencapai
Rp 8,8 triliun.Dana tersebut akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan
di bawah Rp 3,5 juta per bulan."Ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi
upah untuk gaji di bawah Rp 3,5 juta.""Besarnya Rp 1 juta per penerima," kata Menteri Koordinator
bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/4/2022).BSU Rp 1
juta yang akan digelontorkan merupakan lanjutan dari program serupa yang sempat diberikan selama
pandemi.Airlangga juga mengatakan, saat itu pemerintah tengah membahas terkait dengan mekanisme
pemberian subsidi gaji Rp 1 juta.Dia memastikan, BSU tersebut tidak akan memakan waktu lama dalam
pencairannya."Sasarannya 8,8 juta pekerja dan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun," kata dia.Hal senada
juga disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah seperti dikutip dari Kompas.com.Saat ini,
Kemnaker tengah mempersiapkan seluruh instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022.Hal ini
dilaksanakan untuk memastikan bahwa program BSU atau subsidi gaji dapat dijalankan dengan cepat,
tepat, akurat, dan akuntabel.Menaker menjelaskan, cepat dimaksudkan agar BSU dapat segera
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh.Tepat bermakna sesuai dengan sasaran
penerima, serta sesuai dengan persyaratan dan ketentuan."Sementara akurat didasarkan pada data yang
bisa dipertanggungjawabkan, dan akuntabel sesuai dengan tata kelola yang benar," katanya.Selain itu,
saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan beberapa hal antara lain merampungkan regulasi teknis BSU
2022, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kemenkeu."Serta yang tidak kalah penting adalah
mereview data calon penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan
pihak Himbara selaku Bank Penyalur," ujarnya.Ada beberapa cara yang bisa dilakukan pekerja untuk bisa
mengecek status penerima BSU atau tidak.Pertama, melalui laman Kemnaker.Berikut cara cek penerima
BSU atau subsidi gaji Rp 1 juta:- Kunjungi website kemnaker.go.id- Daftar Akun- Apabila belum memiliki
akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran.- Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan
menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.- Login ke dalam akun Anda.
Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.- Cek
Pemberitahuan. Anda akan mendapatkan notifikasi sebagai penanda apakah termasuk penerima BSU
2022 atau tidak.- Jika Anda termasuk penerima BSU 2022, dana akan ditransfer melalui rekening Bank
Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh).Apabila Anda belum
memiliki rekening Himbara atau BSI, maka akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja
sama dengan pihak bank dan perusahaan tempat Anda bekerja.Cara kedua, bisa melalui laman BPJS
Ketenagakerjaan atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Sayangnya saat Tribunnews. com mengakses situs
ini, tertulis keterangan, situs sedang dalam peningkatan kapasitas.Hal ini sehubungan dengan rencana
penyaluran BSU 2022.
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Bagaimana Cara Lapor ke Posko Pengaduan THR Lebaran 2022?
Ikuti 3 Cara Mudah Ini untuk Atasi THR yang Tak Cair
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Link

http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-094359279/bagaimana-cara-lapor-ke-poskopengaduan-thr-lebaran-2022-ikuti-3-cara-mudah-ini-untuk-atasi-thr-yang-tak-cair

Negative

Summary Perlu diperhatikan, terdapat 3 cara lapor aduan kepada Kemnaker terkait pencairan THR
Lebaran 2022. Dihimpun dari berbagai sumber, 3 cara lapor aduan kendala THR Lebaran
2022 ini antara lain dapat dilakukan melalui Aplikasi SiapKerja, Call Center, dan via chat
WhatsApp. Bagaimana cara lapor ke posko pengaduan THR Lebaran 2022? Silakan ikuti
langkah-langkahnya yang ada di artikel ini.

Bagaimana cara lapor ke posko pengaduan THR Lebaran 2022? Silakan ikuti langkah-langkahnya yang ada
di artikel ini.Seperti diketahui, cara lapor ke posko pengaduan THR Lebaran 2022 banyak dicari dalam
beberapa hari terakhir.Pasalnya, cara lapor ke posko pengaduan THR Lebaran 2022 merupakan salah satu
upaya untuk mengatasi THR yang tidak atau belum cair.Perlu diperhatikan, terdapat 3 cara lapor aduan
kepada Kemnaker terkait pencairan THR Lebaran 2022.Dihimpun dari berbagai sumber, 3 cara lapor
aduan kendala THR Lebaran 2022 ini antara lain dapat dilakukan melalui Aplikasi SiapKerja, Call Center,
dan via chat WhatsApp.1. Melalui Aplikasi SiapKerja- Unduh aplikasi SiapKerja melalui layanan Google
Play Store melalui HP atau Komputer- Pilih menu masuk, dan isi email atau nomor telepon dan password
(jika sudah memiliki akun)- Bila belum memiliki akun, lakukan pendaftaran akun terlebih dulu dengan
mengakses link account.kemnaker.go.id, lalu pilih opsi "Daftar Sekarang"
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Negative

Summary Alfons berharap Badan Siber dan Sandi Negara () dan Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) menjalankan peran seperti National Security Agency di Amerika, yaitu
melindungi pemerintah dan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan informasi digital.
"Data yang bocor berpotensi digunakan sebagai jembatan untuk mendapatkan informasi lain
yang lebih penting dan sensitif," tulis Alfons, Rabu, 27 April 2022. "Institusi yang mengalami
kebocoran data paling banter mendapatkan malu dan kalau sportif menyatakan
permohonan maaf," kata Alfons. Ia berpendapat, RUU Perlindungan Data Pribadi, jika sudah
diundangkan, memang sebaiknya dikelola oleh institusi yang memiliki wewenang lebih tinggi
dari kementerian.

Pengamat keamanan digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, kembali mengolah data dari DarkTracer
tentang kebocoran pada institusi pemerintah.Alfons berharap Badan Siber dan Sandi Negara () dan
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjalankan peran seperti National Security Agency
di Amerika, yaitu melindungi pemerintah dan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan informasi
digital.Namun yang terjadi, dalam beberapa kasus di tahun 2021 terlihat adanya usaha untuk saling
melindungi antarinstitusi sehingga esensi fungsi kontrol ini tidak optimal.Alfons memberikan beberapa
catatan penting dari kebocoran data di institusi pemerintah. "Data yang bocor berpotensi digunakan
sebagai jembatan untuk mendapatkan informasi lain yang lebih penting dan sensitif," tulis Alfons, Rabu,
27 April 2022.Menurut Alfons jika institusi pemerintah yang dikategorikan kritikal seperti Polri mengalami
kebocoran data, hal tersebut akan mengekspose informasi anggota kepolisian. Selain itu, juga dapat
berimplikasi negatif pada layanan institusi dan keselamatan anggota institusi itu sendiri.Korban yang
mengalami kerugian paling besar dari setiap kebocoran data adalah pemilik data dalam hal ini masyarakat
Indonesia. Warga yang harus pasrah tidak bisa berbuat apa-apa, karena menjadi korban eksploitasi
kebocoran data. "Institusi yang mengalami kebocoran data paling banter mendapatkan malu dan kalau
sportif menyatakan permohonan maaf," kata Alfons.Menurutnya, kebocoran data ini bisa lebih ditekan
jika ada kesadaran dari pengambil keputusan institusi yang bersangkutan mulai memberikan perhatian
pada pengamanan data yang dikelola institusinya. Selain itu, juga menghindari memperlakukan
pengamanan data sebagai obyek pengadaan atau penggunaan dana yang disalurkan secara kurang bijak
dan bertanggungjawab.Ia berpendapat, RUU Perlindungan Data Pribadi, jika sudah diundangkan,
memang sebaiknya dikelola oleh institusi yang memiliki wewenang lebih tinggi dari kementerian. Jika
terjadi kebocoran data di lembaga setingkat kementerian, penegakan peraturan oleh lembaga setingkat
kementerian akan mengalami kesulitan."Data (big data) yang dikelola oleh banyak institusi pemerintah
sudah menjadi sumber daya yang sangat berharga dan menentukan perjalanan bangsa ini," kata
Alfons.Berdasarkan hasil olahannya, dari 3.714 domain dan subdomain pemerintahan Indonesia yang
mengalami kebocoran data.Berikut 15 subdomain lembaga pemerintah yang paling banyak mengalami
kebocoran kredensial.prakerja.go.id (17.331) kemdikbud.go.id (15.729) gtk.kemdikbud.go.id (10.761)
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pajak.go.id (10.409) bkn.go.id (7.027) daftar-sscasn.bkn.go.id (6.770) pajak.go.id (5.083) pasporgtk.belajar.kemdikbud.go.id (5.042) bkn.go.id (4.715) data.kemdikbud.go.id (4.042) kemenag.go.id
(2.919) kemdikbud.go.id (2.706) oss.go.id (2.368) bps.go.id (2.195) kemenag.go.id (2.009)Sedangkan 10
lembaga pemerintah yang paling banyak mengalami kebocoran data kredensial adalah :Kemdikbud
Prakerja Pajak BKN OSS Kemenag BPS Kemnaker Menpan ImigrasiLembaga pemerintah kritikal yang
mengalami kebocoran kredensial :Polri: lebih dari 15 subdomain yang mengalami kebocoran lebih dari
2.000 Kominfo: lebih dari 20 subdomain yang mengalami kebocoran lebih dari 800 BPPT: lebih dari 10
subdomain yang mengalami kebocoran 130 kredensial. BSSN: 3 subdomain mengalami kebocoran lebih
dari 100 kredensial. BIN: 1 subdomain mengalami kebocoran 6 kredensial. Batan: 1 subdomain
mengalami kebocoran 5 kredensial.Pemerintah Indonesia Juara Kebocoran Data Versi DarkTracerSelalu
update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram "Tempo.co
Update". Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi
Telegram terlebih dahulu.
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http://www.jawapos.com/nasional/27/04/2022/pemerintah-terima-4-058-laporan-soalthr-2-yang-ditindaklanjuti

Neutral

Summary "Jadi hingga tanggal 26 April 2022 ini, jumlah dari konsultasi dan pengaduan yang masuk ke
Posko THR 2022 sebanyak 4.058 laporan," katanya. 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.

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.Sekjen Anwar mengatakan, dari laporan konsultasi yang
berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 1.779 laporan, sedangkan sisanya masih
dalam proses. Pihaknya memastikan laporan yang masih dalam proses akan segera diselesaikan."Untuk
laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen akan kita selesaikan," ujar dia.Adapun dari 1.828
laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah menindaklanjuti dua laporan. Dari laporan hasil
pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.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.Menurut dia, apabila hal
tersebut tidak dihiraukan maka akan diberikan nota pemeriksaan dua dengan jangka waktu tujuh 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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Neutral

Summary Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan
telah menerima 4.058 laporan pemberian THR selama periode 8 hingga 26 April 2022. Hal
ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi pada Selasa (26/4/2022).
Jumlah tersebut mencakup 2.230 konsultasi online dan 1.828 pengaduan online.

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima
4.058 laporan pemberian THR selama periode 8 hingga 26 April 2022.Hal ini disampaikan Sekretaris
Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi pada Selasa (26/4/2022).Jumlah tersebut mencakup 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," kata Anwar Sanusi dalam
keterangannya, Selasa (26/4/2022).Sekjen Anwar memaparkan, dari laporan konsultasi yang berjumlah
2.230, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 1.779 laporan, sedangkan sisanya masih dalam
proses.Pihaknya memastikan laporan yang masih dalam proses akan segera diselesaikan."Untuk laporan
konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen akan kita selesaikan," ucapnya.Adapun dari 1.828
laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah menindaklanjuti 2 laporan.Dua laporan hasil
pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.Ia menjelaskan,
dalam hal laporan pengaduan, pengawas ketenagakerjaan akan menindaklanjuti laporan pengaduan
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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Neutral

Summary Sebanyak 4.058 laporan soal pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) Keagamaan Tahun 2022
masuk ke posko pengaduan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). "Jadi hingga tanggal
26 April 2022 ini, jumlah dari konsultasi dan pengaduan yang masuk ke Posko THR 2022
sebanyak 4.058 laporan," katanya.

Sebanyak 4.058 laporan soal pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) Keagamaan Tahun 2022 masuk ke
posko pengaduan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Laporan tersebut selama periode 8 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 (26/4/2022)."Jadi hingga tanggal 26 April 2022 ini, jumlah dari konsultasi dan pengaduan yang
masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 4.058 laporan," katanya.Sekjen Anwar mengatakan dari laporan
konsultasi yang berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 1.779 laporan, sedangkan
sisanya masih dalam proses. Pihaknya memastikan laporan yang masih dalam proses akan segera
diselesaikan."Untuk laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen akan kita selesaikan," ujar
dia, seperti dikutip Antara.Adapun dari 1.828 laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah
menindaklanjuti dua laporan. Laporan tersebut hasil pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah
Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.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.Menurut dia, apabila hal tersebut tidak dihiraukan maka akan diberikan nota pemeriksaan
dua dengan jangka waktu tujuh 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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Negative

Summary Posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) bentukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
(Disperinaker) Surabaya mulai didatangi sejumlah pelapor. "Empat sudah selesai dengan
pembayaran THR secara penuh," jelasnya kemarin (26/4).

Posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) bentukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
(Disperinaker) Surabaya mulai didatangi sejumlah pelapor. Hingga kemarin (26/4) ada 10 pengaduan
yang masuk ke meja petugas. Para pelapor mengadukan pembayaran THR yang tak kunjung diterima.Tim
disperinaker pun bertindak cepat. Kepala Disperinaker Surabaya Achmad Zaini menyampaikan, pihaknya
sudah turun melakukan mediasi. Pelapor dan pihak perusahaan dipertemukan. Hasilnya, empat
pengaduan sudah tuntas. "Empat sudah selesai dengan pembayaran THR secara penuh," jelasnya
kemarin (26/4).Tiga kasus lainnya masih dalam tahap perundingan. Dalam waktu dekat, disperinaker
akan menemui pihak perusahaan. Aduan pekerja bakal dikroscek untuk memastikan kebenaran laporan.
Jika benar yang bersangkutan terdaftar sebagai pekerja dan memenuhi syarat, THR harus dibayarkan.
"Kami akan telusuri dokumennya. Ini masih berproses," papar Zaini.Dua pengadu lainnya tidak berhak
menerima THR. Sebab, berdasar hasil pemeriksaan dan telaah dokumen yang diterima disperinaker, yang
bersangkutan ternyata sudah tidak terdata sebagai karyawan perusahaan itu.Seorang pelapor lagi sudah
dipertemukan dengan manajemen perusahaan. Pihak manajemen berjanji untuk membayar THR hari ini
(27/4). "Besok (hari ini, Red) kami pantau. Apakah memang benar sudah dibayar," ujarnya.Seluruh
pengaduan THR berasal dari berbagai bidang profesi. Mulai hiburan, hotel, restoran, hingga perusahaan
padat karya. Zaini berharap semua perusahaan bisa membayarkan THR kepada para pekerja.Itu sesuai
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6/2016 tentang THR Keagamaan bagi
Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021
tentang Pengupahan. Pada pasal 9 disebutkan, THR keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada
pekerja.
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Neutral

Summary 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.

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.Sekjen Anwar mengatakan dari laporan konsultasi yang
berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 1.779 laporan, sedangkan sisanya masih
dalam proses. Pihaknya memastikan laporan yang masih dalam proses akan segera diselesaikan."Untuk
laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen akan kita selesaikan," ujar dia.Adapun dari 1.828
laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah menindaklanjuti dua laporan. Laporan tersebut hasil
pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.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.Menurut dia, apabila hal
tersebut tidak dihiraukan maka akan diberikan nota pemeriksaan dua dengan jangka waktu tujuh 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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Positive

Summary Satu lowongan kerja yang dibuka oleh PT Indocore Perkasa untuk penempatan di Pulo
Gadung, Jakarta Timur. Bingung cari lowongan kerja untuk bulan April 2022? Mending simak
artikel ini. Dalam artikel ini akan terdapat informasi yang Anda butuhkan mengenai
lowongan kerja terbaru pada April 2022.

Bingung cari lowongan kerja untuk bulan April 2022? Mending simak artikel ini.Dalam artikel ini akan
terdapat informasi yang Anda butuhkan mengenai lowongan kerja terbaru pada April 2022.Informasi
lowongan kerja terbaru ini lengkap dengan posisi yang dibuka hingga cara melamarnya untuk April
2022.Diinformasikan, ada satu lowongan kerja yang dibuka oleh PT Indocore Perkasa pada April
2022.Satu lowongan kerja yang dibuka oleh PT Indocore Perkasa untuk penempatan di Pulo Gadung,
Jakarta Timur.Adapun satu lowongan kerja yang dibuka oleh PT Indocore Perkasa Itu adalah posisi
Administrasi Penjualan.Tertarik? Ketahui lebih dulu kualifikasi dan deskripsi pekerjaan Administrasi
Penjualan yang dibuka PT Indocore Perkasa.Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker
pada Rabu, 27 April 2022, berikut kualifikasi dan deskripsi pekerjaan Administrasi Penjualan yang dibuka
PT Indocore Perkasa.Kualifikasi Administrasi Penjualan PT Indocore Perkasa- Laki-laki atau perempuan,
usia maksimal 30 tahun- Pendidikan minimal SMA atau SLTA- Memiliki pengalaman sebagai administrasi
penjualan minimal 1 tahun- Menguasai Microsoft Office terutama Microsoft Excel dengan baik- Sanggup
bekerja di bawah tekananDeskripsi Pekerjaan Administrasi Penjualan PT Indocore Perkasa- Menangani
permintaan konsumen- Menjaga jalinan konsumen dengan baik- Menghasilkan laporan- Menekan target
penjualan harianBagi yang tertarik dengan loker Administrasi Penjualan yang dibuka PT Indocore Perkasa
bisa mengirimkan berkas lamaran serta CV melalui situs berikut:karirhub.kemnaker.go.idSegera siapkan
diri dan segera kirim surat lamaran untuk loker di PT Indocore Perkasa.Jangan lupa lampirkan curriculum
vitae (CV) dan resume terbaik Anda untuk loker di PT Indocore Perkasa.Update terus informasi seputar
loker di portal berita Pikiranrakyat-Bekasi.com.
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Neutral

Summary Sebanyak 308 perusahaan di Jawa Barat (Jawa Barat) diadukan oleh buruh mengalami
permasalahan soal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR).

Sebanyak 308 perusahaan di Jawa Barat (Jawa Barat) diadukan oleh buruh mengalami permasalahan soal
pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Ada 173 perusahaan di antaranya, dilaporkan karena belum
memenuhi hak THR para pegawainya.Joao De Araujo Dacosta, Kepala Bidang Pengawasaan
Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras (Disnakertrans) Jawa Barat mengatakan,
pemerintah masih mencari tahu alasan di balik tidak cairnya THR tersebut. Mereka masih akan
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 melalui keterangan resminya, Rabu (27/4/2022).1. Tidak membayar
THR akan dikenakan sanksi administratifSetelah dilakukan identifikasi, Joao bilang, Disnakertrans Jawa
Barat akan berkoordinasi dengan pemda kota/kabupaten guna memfasilitasi pertemuan bipartid antara
perusahaan dan pekerja. Apa yang didapat dari bipartid 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.Data laporan itu didapatkan dari 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.2.
Perusahaan yang diadukan tahun ini lebih banyak dibandingkan 2021Disnakertrans Jawa Barat, kata Joao,
sudah meminta perusahaan untuk bayar THR dengan tepat waktu dan tidak dicicil. Hal ini juga sudah
sesuai aturan dari pemerintah pusat melalui Kementrian Ketenagakerjaan. Adapun Disnakertrans akan
melakukan pemeriksaan dalam waktu dekat.Dari jumlah aduan yang diterima Disnakertrans Jawa Barat,
Joao juga mengatakan bahwa jumlah tahun ini lebih besar dibanding sebelumnya."Perusahaan yang
diadukan tahun ini lebih banyak ketimbang tahun lalu. Pada tahun lalu tercatat 148 perusahaan
dilaporkan sementara tahun ini 173 perusahaan," ungkapnya.3. Baru 1.363 perusahaan yang sudah bayar
THRDi 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 0811-2121444, atau Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 081 -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.

162

Title

173 Perusahaan di Jawa Barat Belum Bayar THR, Ini Tindak
Lanjut Disnakertrans

Author

Desy Afrianti

Media

Kompas Tv

Reporter

Date

27 April 2022

Tone

Link

http://www.kompas.tv/article/283842/173-perusahaan-di-jawa-barat-belum-bayar-thr-initindak-lanjut-disnakertrans

Neutral

Summary BANDUNG, KOMPAS.TV- Ada 173 perusahaan di Jawa Barat belum membayarkan THR
kepada pekerjanya. Hal itu berdasarkan laporan yang masuk ke Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat. "Atas kondisi tersebut, kami dari Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat segera menindaklanjuti pelaporan
tersebut," kata Kepala Bidang Pengawasaan Ketenagakerjaan pada Disnakertrans Jawa Barat
Joao De Araujo Dacosta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (27/4/2022). Kini, Disnakertrans
Jawa Barat tengah mengecek kembali data tersebut dan berkoordinasi dengan dinas terkait
di kabupaten dan kota.

BANDUNG, KOMPAS.TV - Ada 173 perusahaan di Jawa Barat belum membayarkan THR kepada
pekerjanya. Hal itu berdasarkan laporan yang masuk ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat."Atas kondisi tersebut, kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat segera menindaklanjuti pelaporan tersebut," kata Kepala Bidang Pengawasaan
Ketenagakerjaan pada Disnakertrans Jawa Barat Joao De Araujo Dacosta, seperti dikutip dari Antara,
Rabu (27/4/2022).Joao mengatakan, temuan tersebut diketahui dari 305 pelaporan melalui website
resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI berdasarkan update 25 April 2022.Padahal, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sudah meminta pembayaran THR tahun ini wajib dilakukan
tepat waktu dan dalam jumlah yang utuh atau tidak dicicil.Sedangkan pada 2020-2021, Menteri Ida
membolehkan THR dicicil karena masih 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.Kini,
Disnakertrans Jawa Barat tengah mengecek kembali data tersebut dan berkoordinasi dengan dinas
terkait di kabupaten dan kota.Setelahnya, akan dipilah perusahaan mana yang menyatakan membayar
sesuai aturan, perusahaan mana yang menyatakan akan menunda pembayarannya."Yang pertama ialah
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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," ujarnya.Di Jawa Barat, terdapat 148
perusahaan yang menunda atau mencicil THR pada 202. Sementara di Jawa Barat terdapat total ada
73.466 perusahaan.Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendirikan posko
pengaduan THR 2022. Dalam pendirian posko tersebut diadakan di enam lokasi dimulai dari Kantor
Disnakertrans di Bogor, Jawa Barat, Karawang, Cirebon, Garut dan Bandung.Tak hanya untuk provinsi
Jawa Barat saja, namun tingkat kota dan kabupaten juga akan mendirikan posko pengaduan THR.
Disnakertrans Jawa Barat juga menyediakan saluran pengaduan melalui hotline 0811212144.

164

Title

Permasalahan Seputar Bantuan Subsidi Upah Pekerja 2022 yang
Belum Cair Hingga Kini, Apa Saja Itu?

Author

_noname

Media

Ayo Bandung

Reporter

Date

27 April 2022

Tone

Link

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013286623/permasalahan-seputar-bantuansubsidi-upah-pekerja-2022-yang-belum-cair-hingga-kini-apa-saja-itu

Neutral

Summary Terdapat permasalahan seputar Bantuan Subsidi Upah Pekerja 2022 yang hingga kini
dikabarkan belum kunjung cair. Apa saja permasalahan terkait Bantuan Subsidi Upah Pekerja
2022 tersebut?. Ombudsman RI adakan konferensi pers terkait Bantuan Subsidi Upah
Pekerja 2022 yang kabarnya cair bulan April ini, sebelum Hari Raya Lebaran 2022 tiba.
Dilakukan secara luring sekaligus daring, konferensi pers Ombudsman RI dilaksanakan pada
umat, 22 April 2022 yang membahas soal pengawasan pembayaran THR dan Bantuan Subsidi
Upah Pekerja 2022.

Terdapat permasalahan seputar Bantuan Subsidi Upah Pekerja 2022 yang hingga kini dikabarkan belum
kunjung cair. Artikel ini akan mengulasnya secara terperinci. Apa saja permasalahan terkait Bantuan
Subsidi Upah Pekerja 2022 tersebut?Ombudsman RI adakan konferensi pers terkait Bantuan Subsidi
Upah Pekerja 2022 yang kabarnya cair bulan April ini, sebelum Hari Raya Lebaran 2022 tiba. Dalam hal
ini, Ombudsman memberikan empat saran untuk pemerintah terkait Bantuan Subsidi Upah Pekerja
2022.Dilakukan secara luring sekaligus daring, konferensi pers Ombudsman RI dilaksanakan pada umat,
22 April 2022 yang membahas soal pengawasan pembayaran THR dan Bantuan Subsidi Upah Pekerja
2022.Setelah lama tidak ada informasi terbaru soal Bantuan Subsidi Upah Pekerja 2022, dalam konferensi
pers ini terdapat beberapa poin yang penting dan perlu disimak oleh seluruh calon penerima dana
Bantuan Subsidi Upah Pekerja 2022.Bantuan Subsidi Upah Pekerja 2022 ini rencananya akan diberikan
kepada pekerja dengan gaji dibawah Rp3 juta dengan besaran dana sebesar Rp1 juta.Dikutip dari laman
resmi Kemnaker BSU merupakan bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh
bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh
dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Pemaparan terkait pengawasan
pembayaran Bantuan Subsidi Upah Pekerja 2022 ini disampaikan oleh Asisten Ombudsman RI, Ichwan
Aulia.Di awal pemaparan, disebutkan secara terperinci oleh beliau ketentuan dan persyaratan Bantuan
165

Subsidi Upah Pekerja 2022 sebagai berikut.Ketentuan Bantuan Subsidi Upah Pekerja 2022Dasar
Pelaksanaan Pemberian BSU Ketenagakerjaan Peraturan Pemeritah No.43 Tahun 2020 Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Permenaker No.
14 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021.
Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi
Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Persyaratan Bantuan
Subsidi Upah Pekerja 2022
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Negative

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Posko Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan 2022 menerima 1.828 pengaduan pekerja terkait pembayaran THR bermasalah.
Problemnya beragam, mulai dari pembayaran THR belum dilaksanakan, pembayaran tak
penuh, hingga pembayaran dicicil. "Aduan yang masuk ada yang terkait (perusahaan) belum
melaksanakan pembayaran THR pekerja, ada yang pembayarannya tidak penuh, dan ada
pembayaran yang dicicil. Padahal batas waktu pembayaran THR sudah ditetapkan H-7
Lebaran," ujar Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi ketika dikonfirmasi Rabu
(27/4/2022).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2022
menerima 1.828 pengaduan pekerja terkait pembayaran THR bermasalah. Problemnya beragam, mulai
dari pembayaran THR belum dilaksanakan, pembayaran tak penuh, hingga pembayaran dicicil."Aduan
yang masuk ada yang terkait (perusahaan) belum melaksanakan pembayaran THR pekerja, ada yang
pembayarannya tidak penuh, dan ada pembayaran yang dicicil. Padahal batas waktu pembayaran THR
sudah ditetapkan H-7 Lebaran," ujar Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi ketika dikonfirmasi
Rabu (27/4/2022).Anwar menjelaskan, pihaknya kini sedang memverifikasi semua aduan tersebut.
Sebab, biasanya ada pengaduan ganda terkait perusahaan yang sama dan ada pula pengaduan
berulang.Setelah proses verifikasi selesai, kata dia, pihaknya akan menyusun langkah-langkah
penyelesaiannya dengan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan tingkat provinsi dan
kabupaten/kota. "Kita akan tindaklanjuti semua pengaduan tersebut," kata Anwar.Ia menjelaskan, tindak
lanjut pengaduan itu akan dilakukan dengan menurunkan pengawas ketenagakerjaan untuk memeriksa
manajemen perusahaan. Setelah diperiksa, pengawas ketenagakerjaan akan memberikan nota
pemeriksaan 1 kepada pihak perusahaan. Nota pemeriksaan 1 mengharuskan pihak perusahaan
menuntaskan pembayaran THR seluruh pekerja paling lambat tujuh hari sejak nota dikeluarkan.Apabila
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nota pemeriksaan 1 tidak dihiraukan, maka pengawas ketenagakerjaan akan memberikan nota
pemeriksaan 2 dengan jangka waktu tujuh hari pula. "Apabila pembayaran THR tidak dilunasi juga, maka
akan dikenakan denda dan sanksi administratif dengan membuat rekomendasi kepada pejabat yang
berwenang untuk memberikan sanksi administratif," ujar Anwar.Selain menerima pengaduan, Posko THR
Kemenaker juga menerima konsultasi pekerja. Per 26 April, ada 2.230 pekerja yang berkonsultasi secara
daring.Anwar menyebut, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 1.779 laporan konsultasi, sedangkan
sisanya masih dalam proses. "Untuk laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen akan kita
selesaikan," ujarnya.Untuk diketahui, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Surat
Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022.
Dalam SE yang diteken pada 6 April 2022 itu dinyatakan bahwa pekerja berhak menerima THR paling
lambat sepekan sebelum Lebaran, yang berarti 25 April 2022.SE itu juga melarang pengusaha mencicil
pembayaran THR. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, apabila pihak pengusaha melanggar
ketentuan tersebut, maka akan dijatuhi sanksi. Sanksinya bertingkat, mulai dari teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta
pembekuan kegiatan usaha.Posko THR Kemenaker dapat dimanfaatkan oleh
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Neutral

Summary Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) dikabarkan telah menerima sebanyak 4.058 laporan pada Selasa (26/4/2022).
"Jadi hingga tanggal 26 April 2022 ini, jumlah dari konsultasi dan pengaduan yang masuk ke
Posko THR 2022 sebanyak 4.058 laporan," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi
dalam keterangannya.

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
dikabarkan telah menerima sebanyak 4.058 laporan pada Selasa (26/4/2022).Adapun untuk jumlah
tersebut mencakup 2.230 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,"
ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam keterangannya.Dia menyebut dari laporan
konsultasi yang berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 1.779 laporan. Sementara,
sisanya masih dalam proses.Kini pihaknya memastikan laporan yang masih dalam proses akan segera
diselesaikan."Untuk laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen akan kita selesaikan,"
jelasnya.Kemudian, dari 1.828 laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah menindaklanjuti dua
laporan.Untuk laporan tersebut hasil pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah Jawa Tengah dan
Kalimantan Timur.Diketahui, 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.Dia menambahkan apabila hal tersebut tidak dihiraukan maka akan diberikan nota
pemeriksaan dua dengan jangka waktu tujuh hari.Terakhir, jika 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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Positive

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menempatkan pelaku
UMKM sebagai 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)," kata
Menaker sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (27/4/2022).

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menempatkan pelaku UMKM sebagai
prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah
menyebut pandemi COVID-19 memberikan pukulan berat pada perekonomian, termasuk bagi sektor
UMKM.Mengutip survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UMKM,
diketahui bahwa 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 Menaker sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (27/4/2022).Menaker mengungkapkan pihaknya
terus melakukan program pengembangan perluasan kesempatan kerja berupa program bantuan
kewirausahaan yang diberikan pada kelompok UMKM di berbagai daerah.Kemenaker 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," katanya.Menaker menyebutkan dengan semakin bertumbuhnyaUMKM terutama di era digital,
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," demikian Ida Fauziyah.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari
Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link
https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di
ponsel.
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Negative

Summary Pertanyaan kapan BSU cair banyak ditemukan di akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan
dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Hal serupa juga disampaikan admin akun
Instagram BPJS Ketenagakerjaan. Dalam akun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menulis
bahwa pihaknya tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU. Dalam hal
penyaluran BSU 2022, BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia data akan
mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi.

Bantuan subsidi upah (BSU) 2022 atau subsidi gaji untuk pekerja hingga kini tak kunjung cair.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan bahwa BSU sebesar Rp 1 juta akan cair pada April 2022, sebelum
Lebaran. Namun jelang berakhirnya April 2022, belum ada tanda-tanda pencairan BSU.Hal ini lantas
menjadi pertanyaan dari sejumlah masyarakat. Terlebih para pekerja yang berharap agar BSU segera
cair.Pertanyaan kapan BSU cair banyak ditemukan di akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).@julianaaa_987: Min BSU kapan?@camey_idhul: Selamat
malam .. boleh sy bertanya. kira kapan BSu cair?@alfisyahrinnst23: BSU dong maszehhh.Dikutip dari akun
Instagram Kemenaker yang membalas komentar seorang warganet, saat ini Kemenaker sedang
mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022.Kementerian yang dipimpin Ida Fauziyah itu
juga memastikan penyaluran BSU bisa dijalankan dengan cepat dan tepat. "Minaker infoin nih Rekan
@alfisyahrinnst23, Saat ini @kemnaker sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU
2022 dan akan memastikan BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel ya," tulis
akun @kemnaker yang dikutip rabu (27/4/2022).Sayangnya, akun @kemnaker tak memberikan
penjelasan lebih pasti terkait jadwal pencairan BSU 2022. Hal serupa juga disampaikan admin akun
Instagram BPJS Ketenagakerjaan.Dalam akun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menulis bahwa pihaknya
tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU. Pasalnya, BSU masih dalam tahap penyusunan
regulasi oleh pemerintah.Dalam hal penyaluran BSU 2022, BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia
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data akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi."Selamat siang
Sahabat. 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.""Namun sampai saat ini kami belum dapat memberikan informasi
lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) dikarenakan hal tersebut masih dalam tahap penyusunan
regulasi oleh Pemerintah.""Jika membutuhkan informasi lebih lanjut silakan hubungi Contact Center 175
atau email ke [email protected]," tulis @bpjs.ketenagakerjaan.Diberitakan sebelumnya, jadwal pencairan
BSU 2022 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Anwar
mengungkapkan, BSU masih dalam pembicaraan dengan pihak terkait.Namun ia memastikan BSU akan
mulai disalurkan pada April 2022. "Iyalah (pemberian BSU) bulan ini (April 2022," kata Anwar, Selasa
(5/4/2022) lalu."Ini kan arahannya baru kemarin. Jadi, kita akan segera melakukan koordinasi terkait
dengan keputusan tersebut untuk bisa kita lakukan dengan cepat, sesuai dengan koridor, dan regulasi
yang ada," ungkap dia. "Terutama terkait dengan keuangan negara," lanjut Anwar.Adapun anggaran yang
digelontorkan pemerintah untuk program BSU 2022 mencapai Rp 8,8 triliun. Dana itu nantinya akan
disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan."Ada
program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji di bawah Rp 3,5
juta. Besarnya Rp 1 juta per penerima," kata Menteri Koordinator idang Perekonomian Airlangga Hartarto
dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa
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Summary Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, melakukan
pengawasan terhadap proses pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). "Kami secara serius
melakukan pengawasan terhadap proses pembayaran THR bagi para pekerja," kata Kepala
Disnaker Kabupaten Minahasa Tenggara Ferry Uway di Ratahan, Rabu. Ia menegaskan,
seluruh pemberi kerja wajib untuk melakukan pembayaran THR menjelang lebaran tahun
2022. "Sesuai dengan ketentuan, pembayaran THR itu wajib untuk dibayarkan kepada para
penerima upah," ujarnya.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, melakukan pengawasan
terhadap proses pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)."Kami secara serius melakukan pengawasan
terhadap proses pembayaran THR bagi para pekerja," kata Kepala Disnaker Kabupaten Minahasa
Tenggara Ferry Uway di Ratahan, Rabu.Ia menegaskan, seluruh pemberi kerja wajib untuk melakukan
pembayaran THR menjelang lebaran tahun 2022."Sesuai dengan ketentuan, pembayaran THR itu wajib
untuk dibayarkan kepada para penerima upah," ujarnya.Ketentuan pembayaran tersebut sesuai dengan
Surat Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.Selain itu berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
6/2021 Tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan, THR wajib dibayarkan paling
lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan."Proses pembayaran THR harus sesuai dengan aturan yang
berlaku, dan wajib ditaati pihak perusahaan," jelasnya.Ia juga meminta para pekerja yang tidak
mendapatkan THR agar segera melaporkan kepada dinas Tenaga Kerja."Segera laporkan jika belum
terima pembayaran THR. Nanti kami akan fasilitasi dengan pihak perusahaan pemberi kerja," ujarnya.
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Summary 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 26 April 2022 ini, jumlah dari konsultasi dan pengaduan
yang masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 4.058 laporan," katanya.

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 dikutip dari Antara, Rabu, 27 April 2022."Jadi hingga 26 April 2022 ini,
jumlah dari konsultasi dan pengaduan yang masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 4.058 laporan,"
katanya.Dia mengatakan dari laporan konsultasi yang berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan
sebanyak 1.779 laporan, sedangkan sisanya masih dalam proses. Pihaknya memastikan laporan yang
masih dalam proses akan segera diselesaikan."Untuk laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100
persen akan kita selesaikan," ujar dia.Adapun dari 1.828 laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah
menindaklanjuti dua laporan. Laporan tersebut hasil pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah
Jawa Tengah dan Kalimantan Timur."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.Menurut dia, apabila hal tersebut tidak dihiraukan maka akan diberikan nota pemeriksaan
dua dengan jangka waktu tujuh 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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Summary Hingga 5 hari menjelang Idulfitri, Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Bandung sepi pelapor. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bandung Rukmana mengatakan, hingga hari ini pihaknya belum menerima
adanya aduan THR yang tidak dibayarkan oleh perusahaan. Selain masalah tersebut, kata
Rukmana tidak ada lagi pelaporan yang masuk kepada pihaknya mengenai pembayaran THR
di Kabupaten Bandung. "Sampai sekarang tidak ada pelaporan.

Hingga 5 hari menjelang Idulfitri, Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bandung sepi pelapor.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung
Rukmana mengatakan, hingga hari ini pihaknya belum menerima adanya aduan THR yang tidak
dibayarkan oleh perusahaan."Sampai sekarang tidak ada pelaporan. Hanya ada satu orang yang melapor,
itu juga kasusnya personal bukan perusahaan," ujar Rukmana, Rabu, 27 April 2022.Satu orang pelapor
tersebut melaporkan statusnya yang berhenti bekerja pada pertengahan april 2022. Namun kata
Rukmana masalah tersebut telah diselesaikan, bahkan pihak perusahaan akan membayar THR kepada
yang bersangkutan secara penuh.Di samping itu terdapat juga sebuah perusahaan yang meminta
keringanan THR tidak dibayarkan sesuai dengan Surat Edaran Menaker yakni H-7 Idulfitri.: Mudik
Lebaran, Jasa Penitipan Hewan Kembali Diminati"Jadi perusahaan ini meminta waktu supaya THR
dibayarkan pada 28 April. Itu sudah disepakati juga oleh karyawannya," ungkapnya.Selain masalah
tersebut, kata Rukmana tidak ada lagi pelaporan yang masuk kepada pihaknya mengenai pembayaran
THR di Kabupaten Bandung.Namun demikian, Rukmana mengatakan pihaknya masih membuka posko
pengaduan seandainya ada perusahaan nakal yang tidak memberikan hak kepada karyawan berkaitan
dengan tunjangan hari raya."Kami imbau agar karyawan segera melaporkan kepada kami apabila
perusahaan tempatnya bekerja tidak membayarkan THR. Kalau ada ketakutan, bisa melapor dengan
tanpa nama dengan berkirim surat kepada Posko Pengaduan THR di Dinas Tenaga Kerja. Kami akan
tindaklanjuti," ujarnya.: Malam Lailatul Qadar 2022 Jatuh pada Hari ke Berapa? Begini Prediksi Menurut
Imam Al GhazhaliSesuai dengan PP nomor 36 tentang pengupahan kata Rukmana, perusahaan yang tidak
membayarkan THR kepada pekerjanya bisa dikenakan sanksi hingga sanksi administrasi berupa
penghentian layanan publik.Penghentian layanan publik terang Rukmana adalah perusahaan tidak boleh
melakukan operasional usaha. [
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Summary Untuk itu, simak artikel ini sampai selesai yang akan mengulas mengenai jadwal pencairan
BSU 2022 dan cara cek penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 juta, cukup input data ke
kemnaker.go.id. Program BSU 2022 bagi pekerja dari Kemnaker rencananya bakal cair dalam
waktu dekat dengan nominal BLT Subsidi Gaji Rp1 juta. BSU 2022 bagi pekerja dengan
nominal BLT Subsidi Gaji Rp1 juta yang rencananya bakal cair dalam waktu dekat dikabarkan
menyasar pekerja dengan kuota 8,8 juta.

Banyak masyarakat bertanya apakah Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sudah cair.Untuk itu, simak
artikel ini sampai selesai yang akan mengulas mengenai jadwal pencairan BSU 2022 dan cara cek
penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 juta, cukup input data ke kemnaker.go.id.Program BSU 2022 bagi pekerja
dari Kemnaker rencananya bakal cair dalam waktu dekat dengan nominal BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.BSU
2022 bagi pekerja dengan nominal BLT Subsidi Gaji Rp1 juta yang rencananya bakal cair dalam waktu
dekat dikabarkan menyasar pekerja dengan kuota 8,8 juta.Merujuk penyaluran 2021 lalu, bagi pekerja
yang ingin tahu apakah dapat BSU 2022 dengan nominal BLT Subsidi Gaji Rp1 juta, bisa cek melalui
website resmi Kemnaker, yakni kemnaker.go.id, cukup input data diri.Untuk diketahui, program BSU
2022 yang dikabarkan cair dalam waktu dekat, merupakan bantuan yang diberikan kepada pekerja yang
memiliki gaji atau di bawah Rp3,5 juta per bulan.Meski direncanakan bakal cair dalam waktu dekat, tetapi
hingga kini, pemerintah belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kapan jadwal pencairan BSU
2022 dengan nominal BLT Subsidi Gaji Rp1 juta bagi pekerja.Pasalnya, menurut keterangan Menteri
Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, program BSU 2022 saat ini masih
dimatangkan.
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Summary Ketentuan pembayaran tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2022 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Pengawasan terhadap proses
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan dilakukan Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pengawasan terhadap proses pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan dilakukan Dinas
Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Minahasa Tenggara. Pekerjan diminta lapor jika belum dibayarkan
perusahaan."Kami secara serius melakukan pengawasan terhadap proses pembayaran THR bagi para
pekerja," kata Kepala Disnaker Kabupaten Minahasa Tenggara, Ferry Uway di Ratahan, Rabu
(27/4/2022).Ia menegaskan, seluruh pemberi kerja wajib untuk melakukan pembayaran THR menjelang
lebaran tahun 2022."Sesuai dengan ketentuan, pembayaran THR itu wajib untuk dibayarkan kepada para
penerima upah," ujarnya.Ketentuan pembayaran tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi
Pekerja atau Buruh di Perusahaan.Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021
tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2021 Tentang THR keagamaan
bagi pekerja atau buruh di perusahaan, THR wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan."Proses pembayaran THR harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dan wajib ditaati pihak
perusahaan," katanya.Ia juga meminta para pekerja yang tidak mendapatkan THR agar segera
melaporkan kepada dinas tenaga kerja."Segera laporkan jika belum terima pembayaran THR. Nanti kami
akan fasilitasi dengan pihak perusahaan pemberi kerja," ujarnya.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Posko Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan 2022 menerima 1.828 pengaduan pekerja terkait pembayaran THR bermasalah.
Problemnya beragam, mulai dari pembayaran THR belum dilaksanakan, pembayaran tak
penuh, hingga pembayaran dicicil. "Aduan yang masuk ada yang terkait (perusahaan) belum
melaksanakan pembayaran THR pekerja, ada yang pembayarannya tidak penuh, dan ada
pembayaran yang dicicil. Padahal batas waktu pembayaran THR sudah ditetapkan H-7
Lebaran," ujar Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi ketika dikonfirmasi
Republika.co.id, Rabu (27/4/2022).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2022
menerima 1.828 pengaduan pekerja terkait pembayaran THR bermasalah. Problemnya beragam, mulai
dari pembayaran THR belum dilaksanakan, pembayaran tak penuh, hingga pembayaran dicicil."Aduan
yang masuk ada yang terkait (perusahaan) belum melaksanakan pembayaran THR pekerja, ada yang
pembayarannya tidak penuh, dan ada pembayaran yang dicicil. Padahal batas waktu pembayaran THR
sudah ditetapkan H-7 Lebaran," ujar Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi ketika dikonfirmasi
Republika.co.id, Rabu (27/4/2022).Anwar menjelaskan, pihaknya kini sedang memverifikasi semua aduan
tersebut. Sebab, biasanya ada pengaduan ganda terkait perusahaan yang sama dan ada pula pengaduan
berulang.Setelah proses verifikasi selesai, kata dia, pihaknya akan menyusun langkah-langkah
penyelesaiannya dengan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan tingkat provinsi dan
kabupaten/kota. "Kita akan tindaklanjuti semua pengaduan tersebut," kata Anwar.Ia menjelaskan, tindak
lanjut pengaduan itu akan dilakukan dengan menurunkan pengawas ketenagakerjaan untuk memeriksa
manajemen perusahaan. Setelah diperiksa, pengawas ketenagakerjaan akan memberikan nota
pemeriksaan 1 kepada pihak perusahaan. Nota pemeriksaan 1 mengharuskan pihak perusahaan
menuntaskan pembayaran THR seluruh pekerja paling lambat tujuh hari sejak nota dikeluarkan.Apabila
nota pemeriksaan 1 tidak dihiraukan, maka pengawas ketenagakerjaan akan memberikan nota
pemeriksaan 2 dengan jangka waktu tujuh hari pula. "Apabila pembayaran THR tidak dilunasi juga, maka
akan dikenakan denda dan sanksi administratif dengan membuat rekomendasi kepada pejabat yang
berwenang untuk memberikan sanksi administratif," ujar Anwar.Selain menerima pengaduan, Posko THR
Kemenaker juga menerima konsultasi pekerja. Per 26 April, ada 2.230 pekerja yang berkonsultasi secara
daring.Anwar menyebut, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 1.779 laporan konsultasi, sedangkan
sisanya masih dalam proses. "Untuk laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen akan kita
selesaikan," ujarnya.Untuk diketahui, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Surat
Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022.
Dalam SE yang diteken pada 6 April 2022 itu dinyatakan bahwa pekerja berhak menerima THR paling
lambat sepekan sebelum Lebaran, yang berarti 25 April 2022.SE itu juga melarang pengusaha mencicil
pembayaran THR. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
178

(PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, apabila pihak pengusaha melanggar
ketentuan tersebut, maka akan dijatuhi sanksi. Sanksinya bertingkat, mulai dari teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta
pembekuan kegiatan usaha.Posko THR Kemenaker dapat dimanfaatkan oleh pekerja/buruh dan
pengusaha mulai tanggal 8 April hingga 8 Mei 2022 selama jam kerja (08.00 WIB s.d 15.00 WIB) dan
secara daring (online) melalui https://poskothr.kemnaker.go.id.
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Summary Disebutkan, sampai saat ini dari 523 peserta yang mengalami PHK sudah 124 peserta
BPJAMSOSTEK Jawa Timur yang mendapatkan manfaat JKP. Deputi Direktur Wilayah
BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian, di acara buka puasa bersama wartawan di
Juanda, Sidoarjo, Selasa (26/4/2022). Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur,
Deny Yusyulian, mengemukakan itu di acara buka puasa bersama wartawan di sebuah resto
di Juanda, Sidoarjo, Selasa (26/4/2022). - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus
membayarkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian, di acara buka puasa bersama
wartawan di Juanda, Sidoarjo, Selasa (26/4/2022).- BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus
membayarkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini bertujuan untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan akibat
pemutusan hubungan kerja (PHK) seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.Deputi Direktur
Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian, mengemukakan itu di acara buka puasa bersama
wartawan di sebuah resto di Juanda, Sidoarjo, Selasa (26/4/2022). Disebutkan, sampai saat ini dari 523
peserta yang mengalami PHK sudah 124 peserta BPJAMSOSTEK Jawa Timur yang mendapatkan manfaat
JKP."JKP merupakan bentuk perlindungan jangka pendek bagi pekerja atau buruh yang terdampak PHK,"
tandasnya. Manfaat yang diterima oleh pekerja dalam bentuk Uang Tunai, Pelatihan Kerja, dan Akses
Informasi Pasar Kerja.Manfaat Uang Tunai diberikan paling banyak 6 bulan, yaitu 45% dari upah 3 bulan
pertama dan 25% upah 3 bulan berikutnya. Sedangkan kewenangan pelatihan kerja dan akses informasi
pasar kerja di Kementerian Ketenagakerjaan.Berdasarkan ketentuan, batas atas upah untuk pertama kali
ditetapkan sebesar Rp 5 juta rupiah. Setiap pekerja bisa mengantongi Rp10,5 juta, nominal itu dihitung
berdasar total akumulasi yang diperoleh selama enam bulan, yaitu tiga bulan pertama mendapat
Rp6.750.000,- serta tiga bulan berikutnya memperoleh Rp3.750.000,-Menurutnya, program JKP ini bisa
didapatkan oleh tenaga kerja peserta BPJAMSOSTEK yang mengalami PHK, dengan syarat sudah
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membayar iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan, dimana 6 bulan dibayar berturut-turut, dan periode
pengajuan sampai 3 bulan sejak ter-PHK."Peserta cukup mengajukan persyaratan bukti PHK dan adanya
komitmen untuk bekerja kembali," terang Deny. "Dan, tenaga kerja tersebut memang mengalami PHK,
tidak boleh karena mengundurkan diri serta tidak terputus selama pembayaran," tegasnya.Peserta
penerima manfaat JKP harus memenuhi kriteria seluruh peserta dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mengalami PHK dengan ketentuan
memenuhi syarat eligibilitas masa iuran dan kepesertaan dan bersedia bekerja kembali.Sedangkan
peserta bukan penerima manfaat dengan kriteria PHK yang disebabkan mengundurkan diri, cacat total
tetap, pensiun, meninggal dunia dan PKWT yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak
kerjanya.Patut diingat bahwa seluruh pengusaha dan pekerja baik Penerima Upah, Bukan Penerima
Upah, Non Aparatur Sipil Negara, Pekerja Jasa Konstruksi serta Pekerja Migran Indonesia wajib
diikutsertakan dalam program BPJAMSOSTEK."BPJAMSOSTEK hadir untuk melindungi seluruh rakyat
Indonesia dalam memberikan perlindungan atas resiko sosial dan ekonomi. Hal ini merupakan bukti
nyata negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi bagi seluruh
rakyat Indonesia," pungkas Deny.
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Neutral

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 4/2022 tentang
Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2022, Selasa (26/4/2022).
Peraturan ini menetapkan cuti bersama bagi ASN sebanyak empat hari. Keputusan Presiden
(Keppres) tersebut juga menyatakan bahwa pemberian cuti bersama tidak mengurangi hak
cuti tahunan ASN. Sedangkan ASN yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti
bersama, maka jatah cuti tahunannya bertambah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 4/2022 tentang Cuti Bersama
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2022, Selasa (26/4/2022). Peraturan ini menetapkan cuti
bersama bagi ASN sebanyak empat hari."Menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun
2022 yaitu pada tanggal 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022 (Jumat, Rabu, Kamis, dan Jumat) sebagai cuti
bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah," demikian bunyi diktum pertama dalam beleid tersebut, dikutip
Rabu (27/4/2022).Keputusan Presiden (Keppres) tersebut juga menyatakan bahwa pemberian cuti
bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan ASN. Sedangkan ASN yang karena jabatannya tidak diberikan
hak atas cuti bersama, maka jatah cuti tahunannya bertambah.Tambahannya sesuai dengan jumlah cuti
bersama yang tidak diberikan. Beleid ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas
hari kerja ASN. Selain itu, juga sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti
bersama tahun 2022.Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan Surat
Keputusan Bersama (SKB) No. 375/2022, No. 1/2022, dan No. 1/2022 pada 7 April 2022 yang mengatur
mengenai cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443H. Cuti bersama yang ditetapkan SKB tersebut, sama
jumlahnya dengan yang diputuskan melalui Keppres No. 4/2022 ini.
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Negative

Summary Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, melakukan
pengawasan terhadap proses pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). "Kami secara serius
melakukan pengawasan terhadap proses pembayaran THR bagi para pekerja," kata Kepala
Disnaker Kabupaten Minahasa Tenggara Ferry Uway di Ratahan, Rabu 27 April. "Sesuai
dengan ketentuan, pembayaran THR itu wajib untuk dibayarkan kepada para penerima
upah," ujarnya. Ketentuan pembayaran tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker
Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, melakukan pengawasan
terhadap proses pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)."Kami secara serius melakukan pengawasan
terhadap proses pembayaran THR bagi para pekerja," kata Kepala Disnaker Kabupaten Minahasa
Tenggara Ferry Uway di Ratahan, Rabu 27 April.Ia menegaskan, seluruh pemberi kerja wajib untuk
melakukan pembayaran THR menjelang Lebaran tahun 2022. "Sesuai dengan ketentuan, pembayaran
THR itu wajib untuk dibayarkan kepada para penerima upah," ujarnya.Ketentuan pembayaran tersebut
sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.Selain itu
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6/2021 Tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan, THR
wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan."Proses pembayaran THR harus
sesuai dengan aturan yang berlaku, dan wajib ditaati pihak perusahaan," jelasnya.Ia juga meminta para
pekerja yang tidak mendapatkan THR agar segera melaporkan kepada dinas Tenaga Kerja. "Segera
laporkan jika belum terima pembayaran THR. Nanti kami akan fasilitasi dengan pihak perusahaan
pemberi kerja," tandasnya.
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Negative

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkap data dari hasil survey yang dilakukan oleh
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah
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. Menurutnya, 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 dalam keterangan resminya, Selasa (26/4/22). Ia
menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan program pengembangan perluasan
kesempatan kerja yaitu berupa program bantuan kewirausahaan yang diberikan kepada
UMKM di berbagai daerah.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkap data dari hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah 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.Menurutnya, 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 dalam keterangan resminya, Selasa (26/4/22).Ia menjelaskan bahwa
pihaknya akan terus melakukan program pengembangan perluasan kesempatan kerja yaitu berupa
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program bantuan kewirausahaan yang diberikan kepada 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," tuturnya.Lanjutnya, pihaknya juga akan terus mendorong pelatian untuk meningkatkan
kompetensi dan kualiats para pekerja di masa pandemi saat ini"Banyak jurusan pelatihan yang kami miliki
merupakan jurusan yang menunjang kompetensi bagi pekerja di sektor UMKM," tambahnya.Dengan
semakin tumbuhnya dan majunya UMKM di era digital ini, ia berharap akan banyak perempuan yang bisa
berpatisipasi masuk ke dalam pasar kerja dan berkontribusi pada perekonomian nasional.Sekedar
informasi, sebelumnya salah satu UMKM di Desa Batu Anam menerima bantuan Corporate Social
Responsibility dari PT Gunung Melayu dan PT Saudara Sejati Luhur (PT GM/SSL) yang juga bagian dari
Asian Agri. Bantuan yang diberikan berupa teknis pemasaran mulai dari pembuatan logo sampai kerja
sama dengan koperasi karyawan di PT GM/SLL.Victory Brahmana, Group Manager PT GM/SSL yang ikut
langsung dalam penyerahan bantuan bersama Manager PT SSL, Frank S E Nadeak dan Koordinator CSR
Sumatra Utara Aris Yuneidi menyatakan bahwa perusahaan sangat mendukung UMKM yang ada
terutama di sekitar operasional perusahaan."Asian Agri sangat mendukung upaya peningkatan ekonomi
yang ada di sekitar perusahaan. Ini merupakan kali ke dua kita membantu UMKM roti kacang ini,
sebelumnya perusahaan sudah memberikan bantuan oven besar untuk pembuatan roti kacang karena
oven lama mereka sudah tidak optimal, boros, dan bocor," katanya, Senin (25/4/2022).
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Positive

Summary Program BSU Subsidi Gaji Rp1 juta merupakan program lanjutan yang berasal dari Kemnaker
melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, Kemnaker pernah menyalurkan BSU Subsidi Gaji
di tahun 2020 dan 2021, dan kabarnya akan dilanjutkan di tahun 2022. Penyaluran BSU
Subsidi Gaji Rp1 juta akan diterima oleh karyawan yang memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta
yang terdampak pandemi Covid-19. Mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2021,
berikut ini syarat penerima BSU Subsidi Gaji Rp1 juta.

Ini syarat dan cara dapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Subsidi Gaji Rp1 juta bagi karyawan yang
terdampak pandemi Covid-19.Program BSU Subsidi Gaji Rp1 juta merupakan program lanjutan yang
berasal dari Kemnaker melalui BPJS Ketenagakerjaan.Sebelumnya, Kemnaker pernah menyalurkan BSU
Subsidi Gaji di tahun 2020 dan 2021, dan kabarnya akan dilanjutkan di tahun 2022.Penyaluran BSU
Subsidi Gaji Rp1 juta akan diterima oleh karyawan yang memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta yang terdampak
pandemi Covid-19.Mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, berikut ini syarat penerima BSU
Subsidi Gaji Rp1 juta.Syarat penerima BSU Subsidi Gaji Rp1 juta1. Calon penerima BSU Subsidi Gaji Rp1
merupakan WNI yang dinyatakan dengan NIK.
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Summary Kegaduhan, penolakan, dan polemik berkepanjangan perihal pencairan Jaminan Hari Tua
(JHT) yang sempat melanda negeri tercinta, kini tuntas sudah, menyusul terbitnya regulasi
baru No. 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT, yang
efektif berlaku 26 April 2022. Beleid ini mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) No. 19 Tahun 2015 dan No. 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan
Pembayaran Manfaat JHT, di mana ketentuan terakhir ini sebelumnya sempat menuai
demonstrasi di mana-mana. Manfaat JHT diatur dibayarkan kepada peserta JHT dengan tiga
kondisi, yakni : mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia.
Pemerintah telah mengatur untuk peserta JHT yang mengundurkan diri, terkena proses
pemutusan hubungan kerja (PHK), dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya,
dikategorikan dan diatur sebagaimana pihak yang mencapai usia pensiun.

Kegaduhan, penolakan, dan polemik berkepanjangan perihal pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang
sempat melanda negeri tercinta, kini tuntas sudah, menyusul terbitnya regulasi baru No. 4 Tahun 2022
Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT, yang efektif berlaku 26 April 2022.Beleid
ini mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 19 Tahun 2015 dan No. 2 Tahun
2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT, di mana ketentuan terakhir ini
sebelumnya sempat menuai demonstrasi di mana-mana.Manfaat JHT diatur dibayarkan kepada peserta
JHT dengan tiga kondisi, yakni : mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal
dunia.Pemerintah telah mengatur untuk peserta JHT yang mengundurkan diri, terkena proses pemutusan
hubungan kerja (PHK), dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dikategorikan dan diatur
sebagaimana pihak yang mencapai usia pensiun.Manfaat JHT bagi peserta yang genap usia pensiun
dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada peserta yang mencapai usia pensiun, sebagaimana diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, serta perjanjian kerja bersama (PKB) atau mencapai usia
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56 tahun.Diatur pula manfaat JHT dapat dibayarkan kepada peserta JHT karena berakhirnya jangka waktu
dalam perjanjian kerja atau peserta bukan penerima upah karena berhenti bekerja.MASA JEDASesuai
komitmen pemerintah guna mempermudah pencairan JHT, maka dalam hukum positif yang baru tentang
pencairan JHT, ditentukan persyaratan guna pencairan dana JHT secara sekaligus dan tunai dengan
melengkapi persyaratan administrasi berupa: kartu BPJS Ketenagakerjaan dan KTP.Sebagaimana norma
pencairan JHT yang lama, maka dalam Permenaker No. 4 Tahun 2022 pun dikenal masa jeda, di mana
manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah
melewati masa tunggu selama satu bulan terhitung semenjak diterbitkannya keterangan pengunduran
diri dari pemberi kerja.Hal serupa berlaku pula bagi yang terkena PHK dengan dilengkapi tanda terima
laporan PHK dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau
surat laporan PHK dari pemberi kerja kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan, atau pemberitahuan PHK dari pemberi kerja dan pernyataan tidak menolak PHK
dari pekerja, atau perjanjian bersama (PB) yang ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja/buruh, atau
petikan atau putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).Tentunya dengan telah terbitnya
peraturan baru di atas, maka telah ada legalitas dan kepastian hukum yang jelas (rechts zekerheid) dalam
pencairan manfaat JHT, sehingga dapat diimplementasikan secara transparan dan akuntabilitas oleh
masyarakat luas, khususnya bagi semua pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.***Penulis,
Roebing Gunawan Budhi merupakan anggota Asosiasi Manajemen Indonesia Cabang Bandung. Praktisi
ketenagakerjaan & pemegang 7 Rekor MURI (penyandang gelar akademik & sertifikasi pendidikan
terbanyak se-Indonesia).
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Summary ( Disnaker Batam ), menerima sejumlah pengaduan terkait THR Idul Fitri 1443 hijriah, melalui
posko THR di kantor Disnaker Kota Batam di Sekupang. Kadisnaker Kota Batam Rudi
Sakyakirti melalui Kasi Mediator Hubungan Industrial Disnaker Batam Hendra Gunadi
mengatakan, saat ini pihaknya telah menerima 30 aduan seputar THR dari pekerja. Posko
pengaduan THR di kantor Disnaker Batam akan dibuka hingga lebaran Idul Fitri 2022. Dinas
Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja ( Disnaker Batam ), menerima sejumlah pengaduan terkait THR Idul Fitri 1443 hijriah,
melalui posko THR di kantor Disnaker Kota Batam di Sekupang.Kadisnaker Kota Batam Rudi Sakyakirti
melalui Kasi Mediator Hubungan Industrial Disnaker Batam Hendra Gunadi mengatakan, saat ini pihaknya
telah menerima 30 aduan seputar THR dari pekerja."Sejauh ini sudah ada 30 pekerja yang menghubungi
kami secara online yang menanyakan perihal THR," ujar Hendra, Rabu (27/4/2022)Hendra menyebut,
pengaduan yang disampaikan pekerja secara umum adalah terkait tidak mendapat THR dari pengupah
atau perusahaan tempat mereka bekerja."Setelah adanya konsultasi dan ditelusuri penyebab tidak
dibayarkannya THR karena habis masa kontrak kerja sebelum hari raya Idul Fitri, dan sesuai dengan
Peraturan tentang THR yang hubungannya berakhir sebelum hari raya karena selesai PKWT tidak berhak
atas THR," kata Dia.Sementara itu, apabila terjadi permasalahan terkait THR karyawan yang tidak
dibayarkan sesuai ketentuan dengan alasan penguasa atau perusahaan menolak, bisa meneruskan ke
pengawas di Provinsi."Jika terdapat kasus THR tidak diberikan oleh perusahaan kami minta untuk
meneruskan ke UPT Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans yang ada di Provinsi," tambah
Hendra.Posko pengaduan THR di kantor Disnaker Batam akan dibuka hingga lebaran Idul Fitri
2022.Keberadaan posko pengaduan THR yang disiapkan setiap tahun oleh pemerintah, akan melayani
pengaduan pekerja atau buruh yang mengalami permasalahan terkait pembayaran THR oleh
perusahaannya dengan membuat laporan ke posko pengaduan."Posko pengaduan THR sebagai upaya
pemerintah memastikan hak THR pekerja dibayarkan sesuai ketentuan," jelas Hendra.Sesuai ketentuan
pembayaran THR diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.Serta
peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20/2016 tentang Tata Cara Pemberian
Sanksi Administratif PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan."Berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan, perusahaan wajib membayar THR kepada para pekerjanya," tegasnya.
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Summary Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah menerima 4.058 laporan pemberian THR selama periode 8 sampai 26 April
2022. Melalui keterangan tertulisnya pada Selasa (26/4/2022), Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi menjelaskan, "Hingga tanggal 26 April 2022 ini, jumlah dari
konsultasi dan pengaduan yang masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 4.058 laporan." Jumlah
tersebut mencakup 2.230 konsultasi online dan 1.828 pengaduan online. Ia memaparkan,
dari laporan 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 (Kemnaker)
telah menerima 4.058 laporan pemberian THR selama periode 8 sampai 26 April 2022. Jumlah tersebut
mencakup 2.230 konsultasi online dan 1.828 pengaduan online.Melalui keterangan tertulisnya pada
Selasa (26/4/2022), Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi menjelaskan, "Hingga tanggal 26 April
2022 ini, jumlah dari konsultasi dan pengaduan yang masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 4.058
laporan."Ia memaparkan, dari laporan konsultasi yang berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan
sebanyak 1.779 laporan, sedangkan sisanya masih dalam proses. Pihaknya memastikan laporan yang
masih dalam proses akan segera diselesaikan. "Untuk laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100
persen akan kita selesaikan," imbuhnya.Adapun dari 1.828 laporan pengaduan yang masuk, pihaknya
telah menindaklanjuti dua laporan. Dua laporan hasil pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah
Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.
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Neutral

Summary "Jadi hingga tanggal 26 April 2022 ini, jumlah dari konsultasi dan pengaduan yang masuk ke
Posko THR 2022 sebanyak 4.058 laporan," katanya.

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.Sekjen Anwar mengatakan, dari laporan konsultasi yang
berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 1.779 laporan, sedangkan sisanya masih
dalam proses. Pihaknya memastikan laporan yang masih dalam proses akan segera diselesaikan."Untuk
laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen akan kita selesaikan," ujar dia.Adapun dari 1.828
laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah menindaklanjuti dua laporan. Dari laporan hasil
pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.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.Menurut dia, apabila hal
tersebut tidak dihiraukan maka akan diberikan nota pemeriksaan dua dengan jangka waktu tujuh 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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Summary JAKARTA (XNews.id)- Posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) bentukan Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya mulai didatangi sejumlah pelapor.
"Empat sudah selesai dengan pembayaran THR secara penuh," jelasnya kemarin (26/4).

JAKARTA (XNews.id)- Posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) bentukan Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya mulai didatangi sejumlah pelapor. Hingga kemarin (26/4) ada 10
pengaduan yang masuk ke meja petugas. Para pelapor mengadukan pembayaran THR yang tak kunjung
diterima.Tim disperinaker pun bertindak cepat. Kepala Disperinaker Surabaya Achmad Zaini
menyampaikan, pihaknya sudah turun melakukan mediasi. Pelapor dan pihak perusahaan dipertemukan.
Hasilnya, empat pengaduan sudah tuntas. "Empat sudah selesai dengan pembayaran THR secara penuh,"
jelasnya kemarin (26/4).Tiga kasus lainnya masih dalam tahap perundingan. Dalam waktu dekat,
disperinaker akan menemui pihak perusahaan. Aduan pekerja bakal dikroscek untuk memastikan
kebenaran laporan. Jika benar yang bersangkutan terdaftar sebagai pekerja dan memenuhi syarat, THR
harus dibayarkan. "Kami akan telusuri dokumennya. Ini masih berproses," papar Zaini.Dua pengadu
lainnya tidak berhak menerima THR. Sebab, berdasar hasil pemeriksaan dan telaah dokumen yang
diterima disperinaker, yang bersangkutan ternyata sudah tidak terdata sebagai karyawan perusahaan
itu.Seorang pelapor lagi sudah dipertemukan dengan manajemen perusahaan. Pihak manajemen berjanji
untuk membayar THR hari ini (27/4). "Besok (hari ini, Red) kami pantau. Apakah memang benar sudah
dibayar," ujarnya.Seluruh pengaduan THR berasal dari berbagai bidang profesi. Mulai hiburan, hotel,
restoran, hingga perusahaan padat karya. Zaini berharap semua perusahaan bisa membayarkan THR
kepada para pekerja.Itu sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6/2016
tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Juga mengacu pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 tentang Pengupahan. Pada pasal 9 disebutkan, THR keagamaan wajib
diberikan oleh pengusaha kepada pekerja.
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Summary Perusahaan yang mencicil pembayaran THR karyawannya, keputusannya diserahkan pada
Serikat Pekerja perusahaan tersebut. Soal jauh-jauh hari itu, Martadi mnginginkan bahwa
setelah aturan itu diketahui, Human Resources Development (HRD) segera berbicara dengan
Serikat Pekerja. Namun Disdagnakertrans meminta hal itu dibicarakan dengan Serikat
Pekerja perusahaan, sehingga apapun keputusannya, itu sudah hasil kesepakatan bipartit.
Jika pekerja bisa menerima, maka mencicil THR itu sah dn dibenarkan, sebab sudah
disepakati.

Perusahaan yang mencicil pembayaran THR karyawannya, keputusannya diserahkan pada Serikat Pekerja
perusahaan tersebut.Jika pekerja bisa menerima, maka mencicil THR itu sah dn dibenarkan, sebab sudah
disepakati. Tapi jika pekerja menolak, persoalan tersebut akan dibawa ke Satwas ker di Depnaker
Provinsi."Ada beberapa perusahaan di Karanganyar yang memang mlakukan pencicilan untuk membayar
THR pekerjanya, meski bayaran pekerja hanya Upah Minimum Kabupaten (UMK) saja. ada yang dua kali,
ada yang sampai lima kali," kata Martadi Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rabu
(27/4).Disdagnakertrans sebetulnya sudah mengantisipasi jauh-jauh hari. Ketentuan Menaker soal THR,
antara lain harus sudah dibayarkan seminggu sebelum lebaran. Soal jauh-jauh hari itu, Martadi
mnginginkan bahwa setelah aturan itu diketahui, Human Resources Development (HRD) segera berbicara
dengan Serikat Pekerja.Hasilnya apakah THR dibayarkan seperti biasa, atau malah berlebih, atau mau
dicicil, maka hal itu sudah menjadi kesepakatan perusahaan dengan pekerja. Dan Disdagnakertrans
hanya meminta itu dilaporkan saja untuk mengetahui.Sayangnya masih ada perusahaan laporannya
terlambat, bahkan ada yang demo. Maka Disdagnakertrans tidak bisa apa-apa kecuali melaporkan hal itu
pada Satwasker Provinsi. Nanti keputusannyaa bagaimana terserah mereka.Namun Disdagnakertrans
meminta hal itu dibicarakan dengan Serikat Pekerja perusahaan, sehingga apapun keputusannya, itu
sudah hasil kesepakatan bipartit. Itu jauh lebih elegan dan baik, daripada akhirnya menimbulkan
keresahan karena demo.Saat ditanya ada berapa perusahaan yang dilaporkan ke Satwasker Provinsi,
Martadi mengatakan, lupa namun Martoyo Kabid Hubungan Industrial mengatakan lebih dari lima. Dan
Satwasker nanti akan ikut menengahi, namun sebaiknya dibicarakan bipartit dulu.
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Positive

Summary Saat dimintai keterangan di kantornya, Rabu (27/4/2022), Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Lumajang Rosyidah mengungkapkan, bahwa implementasi SE tersebut di
Kabupaten Lumajang sudah dilakukan, dan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan
sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Lumajang.

Sesuai surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Tunjangan Hari Raya diberikan
paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan.Saat dimintai keterangan di kantornya, Rabu
(27/4/2022), Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Rosyidah mengungkapkan, bahwa
implementasi SE tersebut di Kabupaten Lumajang sudah dilakukan, dan pihaknya juga telah
berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Lumajang."THR Pekerja, seperti
arahan Kemenaker, bahwa THR harus diberikan mulai H-10 dan maksimal H-7, dan kami sudah
berkoordinasi dengan semua perusahaan bahwa mereka komitmen untuk melaksanakan perintah
kemenaker," ungkap dia.Selain itu, diungkapkan Rosyidah, bahwa pihaknya juga menyediakan posko
pengaduan terkait pencairan THR sejak dua minggu lalu di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Lumajang, dan layanan tersebut juga bisa dilakukan melalui hotline 081335266778."Perusahaan juga
sudah menginfokan kepada kami melalui surat terkait pencairan THR, selama ini masih belum ada
masalah, belum ada pengaduan resmi ke kami terkait pengaduan pencairan THR," jelas dia.Adapun
besaran THR sudah diatur dalam Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan dengan ketetapan, Pekerja yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung.Berdasarkan rata-rata upah yang
diterima 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan dan Pekerja yang mempunyai masa kerja
kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan
selama masa kerja.
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Summary "Untuk pelaksanaan THR kita sudah menyurati 140 perusahaan, memberikan imbauan dan
mudah-mudahan mereka sudah memenuhi imbauan tersebut," kata Kepala Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Tanjabbar, Dianda Putra, Selasa (26/4/2022). Selain itu ia katakan bahwa
140 perusahaan yang disurati merupakan perusahaan dengan finansial menengah ke atas,
sehingga untuk pembayaran THR di Kabupaten Tanjabbar dirasa tidak akan ada masalah.

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak bagi karyawan dan kewajiban yang harus diberikan oleh
perusahaan menjelang hari Raya Idul Fitri.Untuk memastikan hak karyawan tersebut, Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) sudah menyurati dan memberikan imbauan kepada
perusahaan-perusahaan yang ada di Wilayah Kabupaten Tanjabbar."Untuk pelaksanaan THR kita sudah
menyurati 140 perusahaan, memberikan imbauan dan mudah-mudahan mereka sudah memenuhi
imbauan tersebut," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjabbar, Dianda Putra, Selasa
(26/4/2022).Ia mengatakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/1/HK.04/IV/2022, pemberian THR paling lambar H-7 lebaran."H-7 sudah harus clear semua, kita sudah
ngomong ke mereka kalau bisa diupayakan jauh hari sebelum H-7 untuk mecegah permasalahan yang
menumpuk," ujarnya.Dianda mengatakan untuk pembayaran THR di Kabupaten Tanjabbar sejak tahun
lalu tidak ada permasalahan."Ada riak-riak kecil lah, karena kemarin dalam masa pandemi, tapi kalau
sekarang kan covid-19 sudah melandai, saya kira tidak menjadi masalah lagi," ucapnya.Selain itu ia
katakan bahwa 140 perusahaan yang disurati merupakan perusahaan dengan finansial menengah ke
atas, sehingga untuk pembayaran THR di Kabupaten Tanjabbar dirasa tidak akan ada masalah.
(*)Simaklah berita-berita terbaru Tribunjambi. com melalui Google News
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Summary Sebanyak 36 perusahaan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Kota
Batam sudah membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan. Hal ini disampaikan
Ketua FSPMI Kota Batam, Alfatoni. Diakuinya 2 hari lalu pihaknya mendapat laporan dari 36
perusahaan tersebut. Alfatoni berharap perekonomian di Batam terus kembali mengalami
peningkatan.

Sebanyak 36 perusahaan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Kota Batam
sudah membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan.Hal ini disampaikan Ketua FSPMI Kota
Batam, Alfatoni."Semua sudah dibayarkan, pembayarannya pun paling lama hari Minggu kemarin,
bahkan ada perusahaan yang telah membayar H-10 lebaran," ujar Alfatoni, Rabu (27/4/2022).Diakuinya
2 hari lalu pihaknya mendapat laporan dari 36 perusahaan tersebut. Dari laporan tersebut diperoleh
bahwa selurun perusahaan telah membayarkan THR."Dibayarkan tanpa cicilan," katanya.Ia melanjutkan,
dengan begitu perusahaan tersebut telah sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, bahwa THR harus
dibayarkan H-7 Idul Fitri.Tahun ini pencairan THR jauh lebih lancar dibandingkan tahun lalu.Menurutnya
dapat disimpulkan perekonomian perusahaan mulai membaik.Pada tahun lalu, beberapa perusahaan
membayarkan THR dengan cara mencicil.Namun pihaknya memastikan THR dibayar secara
penuh."Walaupun dengan cicilan, ada yang dua kali cicilan atau bahkan tiga kali, tapi tidak ada yang
dipotong, tahun lalu kan banyak perusahaan yang terdampak pandemi," katanya.Alfatoni berharap
perekonomian di Batam terus kembali mengalami peningkatan. Karena sempat mengalami penurunan
akibat Pandemi Covid-19."Sudah perlahan bangkit, walapun belum sempurna, kenaikan upah belum
sesuai dengan yang kami minta," katanya.
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Summary "Kalau Resign Sebelum Hari Raya Keagamaan Dapat THR Gak Ya?" tulis @kemnaker pada
keterangan postingannya. Apakah tetap bakal mendapatkan THR?. Bagaimana nasib seorang
pekerja yang mengajukan resign atau pengunduran diri sebelum lebaran? Terkait hal
tersebut, pihak Kemnaker menjawab melalui postingan di akun Instagram resminya,
@kemnaker.

Bagaimana nasib seorang pekerja yang mengajukan resign atau pengunduran diri sebelum lebaran?
Apakah tetap bakal mendapatkan THR?Terkait hal tersebut, pihak Kemnaker menjawab melalui
postingan di akun Instagram resminya, @kemnaker."Kalau Resign Sebelum Hari Raya Keagamaan Dapat
THR Gak Ya?" tulis @kemnaker pada keterangan postingannya.Dalam postingannya, dijelaskan bahwa
bagi pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWTT (tetap) dan terjadi PHK oleh pengusaha
terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, maka berhak mendapatkan THR.Sedangkan
pekerja yang resign atau pengunduran diri bukan termasuk PHK yang dilakukan oleh pengusaha.Akan
tetapi oleh pekerja atau buruh itu sendiri.Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, maka pekerja atau buruh
tidak berhak mendapatkan THR.Dasar hukum penjelasan itu yakni Pasal 7 atau (2) Permenaker No. 6
Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Jika Ada Perusahaan yang Tak
Sesuai Bayarkan THR, Disnaker Wonogiri : Laporkan ke Posko PengaduanDinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Wonogiri mensosialisasikan SE dari Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah soal THR.Kepala Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Wonogiri, Ristanti, mengaku semua perusahaan sudah mendapatkan SE tersebut."Di SE
itu aturan-aturan sudah jelas, sudah kita kirimkan juga, perusahaan-perusahaan biasanya langsung
menindaklanjuti itu," kata dia, kepada TribunSolo.com, Selasa (19/4/2022).Ristanti menjelaskan,
pihaknya juga telah membentuk Posko Aduan.Posko tersebut ditujukan untuk pekerja yang menemui
masalah pembayaran THR yang tidak sesuai dengan aturan.Kendati demikian, hingga Senin (18/4/2022)
lalu, dia menuturkan belum ada yang mengajukan pengaduan ke pihaknya.Sementara itu di tahun 2020
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dan 2021 lalu, kata dia, terdapat SE Menteri yang intinya soal pembayaran THR bisa disepakati antara
pekerja dan perusahaan karena kondisi pandemi Covid-19."Kalau sekarang kan bisa dikatakan iklim
ekonomi sudah mulai membaik," aku Ristanti."Jadi, mestinya bisa sesuai dengan aturan, yang tidak sesuai
aturan karyawan bisa mengadukan ke kita dan nanti kita menerjunkan mediator," paparnya.Dia
menjelaskan, berdasarkan aturan dari SE tersebut, THR yang harus dibayarkan sebesar satu kali gaji untuk
karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih.Bagi karyawan yang memiliki masa kerja kurang dari 12
bulan dihitung secara proporsional yakni besaran upah satu bulan dibagi dua belas dan dikalikan berapa
bulan seorang karyawan bekerja."Yang jelas kami sudah bersurat ke perusahaan-perusahaan. Kita juga
berfokus ke perusahaan yang besar-besar di Wonogiri," ujarnya.
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Summary Kesuksesan MUFFEST karena sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, seluruh stakeholder
terkait yang ingin Indonesia menjadi kiblat muslim fesyen dunia," kata Windu. Di panggung
penutupan MUFFEST 2022, National Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) Ali
Charisma pun menyatakan perhelatan ini sukses karena didukung oleh berbagai pihak.

Muslim Fashion Festival (MUFFEST ) 2022 resmi ditutup pada Sabtu, 23 April, usai digelar sejak Kamis,
21 April, di Grand Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi
menutup ajang yang diselenggarakan Indonesia Fashion Chamber (IFC) sejak 2016 itu.Mendag
Muhammad Lutfi mengucapkan selamat atas kesuksesan MUFFEST 2022. Dia 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 Mendag,
Indonesia memiliki populasi muslim sebanyak 229 juta. Angka tersebut merupakan 12 persen dari 1,9
miliar total muslim di seluruh dunia. Permintaan produk halal pun 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," kata 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,"
ujarnya.Mengawali seremoni penutupan MUFFEST 2022, Direktur Kinarya Cipta Kreasi, Windu Wijaya,
menyampaikan laporan bahwa total sementara jumlah pengunjung mencapai 29.200 orang yang
diprediksi terus bertambah."Pada suasana menuju endemi covid-19, mudah-mudahan ini berlangsung
positif sehingga pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan segera dicapai. Semoga semakin banyak
orang akan percaya diri mengunjungi sebuah pameran. Kesuksesan MUFFEST karena sinergi dan
kolaborasi dari berbagai pihak, seluruh stakeholder terkait yang ingin Indonesia menjadi kiblat muslim
fesyen dunia," kata 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," kata Ali Charisma.MUFFEST
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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, yaitu 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 BLIBLI Talkshow bertema "Trend Fashion
Muslim Bersama Brand Zaskia Mecca", Talkshow "Meraih Mimpi Bersama SMK" oleh Kemendikbudristek,
dan BSI Talkshow dengan tema "Muslim Millenials: Fashion VS Budget" yang menghadirkan narasumber
konsultan pemasaran Yuswohady.MUFFEST 2022 terselenggara atas dukungan dan kerja sama sinergis
dengan berbagai pihak, yaitu Wardah Cosmetic sebagai Official Make up Partner, BliBli. com sebagai
Exclusive E-Commerce & Online Ticketing Partner, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Official Bank
Partner. Kemudian para sponsor lain adalah Asia Pacific Rayon (APR), Gistex, dan Jamkrindo.Gelaran ini
didukung pula oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek),
Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop), Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Bank Indonesia, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta,
BBPVP Semarang-Kementerian Ketenagakerjaan, 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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Negative

Summary Lanjut Ferry Uway, pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melalui Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) akan memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada tenaga
kerja harus sesuai aturan. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja Mitra, Ferry Uway.
Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 tentang Pengupahan, dan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2021 Tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja
atau Buruh di Perusahaan, THR wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan. "Segera laporkan jika belum ada pembayaran.

Seluruh pemberi kerja di Minahasa Tenggara wajib untuk melakukan pembayaran THR menjelang lebaran
tahun 2022.Demikian ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja Mitra, Ferry Uway."Sesuai dengan
ketentuan, pembayaran THR itu sudah wajib untuk dibayarkan kepada para penerima upah," ujar Ferry
Uway.Lanjut Ferry Uway, pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melalui Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) akan memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada tenaga kerja harus sesuai
aturan.Disnaker akan terus melakukan pengawasan terhadap proses pembayaran THR."Kami secara
serius untuk melakukan pengawasan proses pembayaran THR bagi para pekerja," katanya, Rabu
(27/4/2022).Ketentuan pembayaran tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi
Pekerja atau Buruh di Perusahaan.Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021
tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2021 Tentang THR Keagamaan
Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan, THR wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan."Jadi proses pembayarannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan wajib ditaati
pihak perusahaan," jelasnya.Ia juga meminta para pekerja yang tidak mendapatkan THR agar segera
melaporkan kepada pihaknya."Segera laporkan jika belum ada pembayaran. Nantinya kami akan
memfasilitasi dengan pihak perusahaan pemberi kerja," tandasnya
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Positive

Summary "Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi
bantuan per penerima sebesar Rp1 juta," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (6/4/2022). Pekerja yang memiliki upah di
bawah Rp 3,5 juta berhak menerima bantuan subsidi upah sebesar Rp 1 juta. Diperkirakan,
jumlah pekerja yang memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022
adalah 8,8 juta orang. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana menyalurkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji kepada pekerja.

Dalam waktu dekat, pemerintah berencana menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji
kepada pekerja.Pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta berhak menerima bantuan subsidi upah
sebesar Rp 1 juta.Diperkirakan, jumlah pekerja yang memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) 2022 adalah 8,8 juta orang."Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8
triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Ida Fauziyah dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (6/4/2022).Mengenai kapan Subsidi Gaji Tahun 2022 ini
dicairkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan, pengumuman
subsidi upah tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat."Kemungkinan agak dalam waktu dekat akan
diumumkan," ujarnya dalam Keterangan Pers Terbatas Evaluasi PPKM melalui kanal YouTube Sekretariat
Presiden, Senin (4/4/2022) lalu.Saat ini, Kemnaker setidaknya tengah mempersiapakan seluruh
instrumen
kebijakan
pelaksanaan
BSU
2022.1.
Cek
Penerima
BSU
melalui
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id1. Masuk ke laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id;2. Isi email beserta
Password, jika kamu sudah punya akun;3. Jika belum punya, klik '"Buat Akun Baru" dan ikuti petunjuk
yang tersedia;4. Setelah mempunyai akun, masuk ke laman awal;5. Klik tombol "Kartu Digital" dan klik
gambar kartu;6. Tunggu hingga muncul nama dan data diri peserta yang menunjukkan status aktif atau
tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta nomor rekening.7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan
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yang terdaftar akan menerima bantuan saat BSU disalurkan oleh Kemnaker.2. 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."3. Cek Penerima BSU melalui
Kemnaker1. Masuk ke laman kemnaker.go.id;2. Jika kamu belum punya akun, buat akun terlebih
dahulu;3. Jika kamu sudah punya akun, silakan login ke akunmu;4. Lengkapi profil biodata diri;5. Cek
menu pemberitahuan;6. Kamu akan mendapatkan notifikasi pada layar, jika kamu terdaftar sebagai
penerima BSU.Jika kamu tidak terdaftar, maka akan muncul notifikasi "Belum Memenuhi Syarat"4. Cek
Penerima BSU melalui Layanan Call Center BPJS Ketenagakerjaan1. Hubungi nomor 175;2. Peserta dapat
menyebutkan data pribadi KTP, Nama, dan Tanggal Lahir jika diminta oleh karyawan BPJS yang
bertugas.3. Jika peserta terdaftar, peserta datang ke kantor cabang terdekat dengan membawa KTP dan
Kartu Peserta BPJAMSOSTEK.
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Neutral

Summary Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Purbalingga seluruh perusahaan di
Kabupaten Purbalingga, sudah membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR). Hal itu
diungkapkan oleh Ketua Apindo Kabupaten Purbalingga Rocky Djungjunan kepada
Radarmas, Selasa (26/4). Dijelaskan, berdasarkan komunikasi yang dilakukan olehnya
dengan sejumlah perusahaan yang ada di Purbalingga. Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan
(Dinnaker) Kabupaten Purbalingga, sudah mengirimkan surat kepada seuruh perusahaan
yang ada di Kabupaten Purbalingga, terkait pembayaran THR.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Purbalingga seluruh perusahaan di Kabupaten
Purbalingga, sudah membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR). Selain itu, juga tak ada perusahaan yang
meminta penangguhan atau keringanan dalam pembayaran THR.Hal itu diungkapkan oleh Ketua Apindo
Kabupaten Purbalingga Rocky Djungjunan kepada Radarmas, Selasa (26/4). "Seluruh perusahaan sudah
menyanggupi akan membayar THR sesuai aturan pemerintah. Jadi saya rasa semua perusahaan sudah
membayarkan THR sesuai aturan," ungkapnya.Dijelaskan, berdasarkan komunikasi yang dilakukan
olehnya dengan sejumlah perusahaan yang ada di Purbalingga. Tak ada perusahaan yang meminta
penangguhan atau keringanan dalam pembayaran THR terhadap karyawannya.Dia menambahkah,
pembayaran THR pekerja dilakukan maksimal H-7 atau Senin (25/4) lalu. "Informasi yang kami dapatkan
sudah dibayarkan semua. Namun, kami juga akan melakukan pengecekan di lapangan juga, agar tak
terjadi permasalahan terkaot pembayaran THR," tambahnya.Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan
(Dinnaker) Kabupaten Purbalingga, sudah mengirimkan surat kepada seuruh perusahaan yang ada di
Kabupaten Purbalingga, terkait pembayaran THR.Mulai Hari Raya Idul Fitri kali ini, perusahaan diwajibkan
membayar penuh THR yang harus diterima pekerja.Kemenaker Terima 2.114 Laporan THR
2022Pembayaran THR dilakukan sesuai dengan masa kerja masing-masing pekerja. Menteri
Ketenagakerjaan RI sudah mengeuarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 terkait
pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di
perusahaan. Jadi perusahaan diminta mematuhi SE tersebut.
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Negative

Summary TEROPONGNEWS.COM, Anggota Komisi IX DPR RI, Elva Hartati mengatakan, terkait dengan
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan haruslah segera dibayarkan kepada
pekerja perusahaan yang ada di Ternate, Maluku Utara. 57 total views (dibaca). Ia meminta
kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), agar memberikan sanksi sesuai dengan
Undang terhadap perusahaan yang tidak membayarkan THR. "Terkait dengan Permenaker
Nomor 6 Tahun 2016, yaitu tentang THR Keagamaan, yang mana saya berharap untuk
perusahaan di Maluku Utara ini segeralah seminggu sebelum lebaran agar THR dibayarkan
kepada pekerjanya," kata Elva dalam keterangan tertulisnya, yang diterima
Teropongnews.com, di Ternate, Rabu (27/4/2022).

57 total views (dibaca)TEROPONGNEWS.COM, Anggota Komisi IX DPR RI, Elva Hartati mengatakan, terkait
dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan haruslah segera dibayarkan kepada pekerja
perusahaan yang ada di Ternate, Maluku Utara.Ia meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker), agar memberikan sanksi sesuai dengan Undang terhadap perusahaan yang tidak
membayarkan THR."Terkait dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, yaitu tentang THR Keagamaan,
yang mana saya berharap untuk perusahaan di Maluku Utara ini segeralah seminggu sebelum lebaran
agar THR dibayarkan kepada pekerjanya," kata Elva dalam keterangan tertulisnya, yang diterima
Teropongnews.com, di Ternate, Rabu (27/4/2022).Politisi Perjuangan itu menjelaskan, di tahun 2021
banyak perusahaan yang tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Komisi IX DPR RI juga mendengar
mereka tidak memenuhi aturan tentang THR tersebut."Kemnaker di sini harus memanggil perusahaan
agar segera membayarkan (THR) seminggu sebelum lebaran, kasihan mereka para pekerja punya istri dan
mengharapkan sekali THR itu. Apalagi sekarang pandemi Covid sudah mereda mereka ada yang ingin
pulang kampung kan perlu biaya," jelasnya.Dia juga menekankan hal tersebut, dikarenakan masih banyak
perusahaan yang belum membayarkan THR di tahun 2021 lalu."Harus diberikan sanksi, karena THR itu
kewajiban yang harus dibayarkan dari pengusaha," tutupnya.
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Summary Hal ini patut dihindari karena biaya rutin bulanan seharusnya sudah dialokasikan pada pos
pengeluaran bulanan di luar dana THR yang diterima. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan pemberi kerja, atau pengusaha wajib membayar Tunjangan Hari
Raya (THR) paling lambat 7 hari sebelum lebaran. Untuk itu sebagaian orang pasti sudah
menerima THR-nya sebelum lebaran yang bakal jatuh tanggal 1 Mei 2022. Berdasarkan
Survei Snapcart tentang rencana penggunaan Tunjangan Hari Raya (THR), sebanyak 60%
responden menyatakan akan menggunakan THR untuk berbelanja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pemberi kerja, atau pengusaha wajib
membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat 7 hari sebelum lebaran. Untuk itu sebagaian orang
pasti sudah menerima THR-nya sebelum lebaran yang bakal jatuh tanggal 1 Mei 2022.Berdasarkan Survei
Snapcart tentang rencana penggunaan Tunjangan Hari Raya (THR), sebanyak 60% responden
menyatakan akan menggunakan THR untuk berbelanja.Hal ini merupakan kondisi yang wajar mengingat
perayaan hari raya untuk berkumpul dengan keluarga adalah hal yang dinantikan setiap tahunnya.
Khusus untuk sandwich generation tentu perlu trik tersendiri agar dana THR dapat dikelola dengan
optimal.Namun perlu diingat dana THR jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menjadi bumerang di
kemudian hari.Untuk simak berikut ini hal yang tak boleh kamu lakukan saat mengelola THR bagi generasi
Sandwich.Masalah yang cukup sering dihadapi oleh sandwich generation adalah keinginan yang besar
untuk membahagiakan setiap anggota keluarga, baik keluarga inti maupun sanak saudara yang bertemu
saat momen hari raya. Tidak jarang ini juga menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang.Keadaan ini kerap
membuat sandwich generation memberi melebihi kemampuan finansialnya. Menurut Annisa Steviani,
seorang financial planner "Jangan sampai kita hidup tapi mengikuti keinginan orang lain tanpa mengukur
kemampuan finansial."Selama kemampuan finansial kita terbatas, maka otomatis kemampuan untuk
berbagi juga menjadi terbatas. Memanfaatkan THR dengan baik bisa dimulai dari mengetahui porsi dan
alokasi dana THR sesuai kondisi finansial, misalnya memprioritaskan untuk membayar hutang atau
cicilan. Dengan demikian kita akan menyadari dimana batas kemampuan kita untuk memberi di hari
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raya.Berdasarkan keputusan pemerintah, tahun ini masyarakat sudah kembali diizinkan untuk melakukan
perjalanan mudik. Tentu hal ini juga memerlukan biaya yang bisa digunakan dari alokasi dana THR.Oleh
karena itu, penting untuk bisa merinci biaya yang dikeluarkan saat mudik seperti tiket untuk pulang-pergi,
biaya tes antigen jika diperlukan, serta oleh-oleh untuk sanak saudara saat perayaan lebaran.Mencatat
estimasi pengeluaran dapat membantu kita untuk disiplin pada jumlah yang sudah dialokasikan untuk
menghindari over budget.Sebagai sandwich generation, THR menjadi kesempatan untuk memenuhi
keinginan pribadi yang tertunda. Namun, jangan alokasikan dana THR untuk menambah hutang baru,
salah satunya sebagai uang muka cicilan, misalnya cicilan pembelian kendaraan bermotor atau ponsel
terbaru.Pada dasarnya, THR perlu dimanfaatkan untuk meringankan beban hutang, bukan malah
menambah beban biaya di masa yang akan datang, apalagi jika daftar kebutuhan dan kewajiban lainnya
masih belum terpenuhi.THR diterima hanya satu kali dalam setahun. Oleh karena itu, sebisa mungkin
jangan gunakan dana THR untuk membayar biaya rutin yang dikeluarkan setiap bulan, misalnya
membayar tagihan listrik, uang sekolah anak, atau biaya belanja rutin bulanan.Hal ini patut dihindari
karena biaya rutin bulanan seharusnya sudah dialokasikan pada pos pengeluaran bulanan di luar dana
THR yang diterima.Menjadi sandwich generation sering dikaitkan dengan berbagai beban finansial untuk
memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Padahal, jika sandwich generation dibekali dengan pengetahuan
dan kemampuan untuk mengelola keuangan yang baik, maka dapat memiliki kesiapan finansial, termasuk
kesiapan dalam mengelola THR dalam menyambut hari raya.
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Neutral

Summary Para porter menyambut baik kegiatan sosial yang menjadi program rutin Perempuan Bangsa
setiap tahun di bulan suci Ramadhan ini. 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 dikutip dari keterangan tertulis, Rabu
(27/4/2022).

membagikan seribu sembako kepada porter 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 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
dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (27/4/2022).Keberadaan porter sangat membantu pembeli dalam
meringankan barang bawaan. "Harusnya kalau membawa sendiri mereka beli sedikit tapi karena ada
poter mereka jadi beli banyak," ujar Anggota Komisi VI DPR ini.Sebelum di Pasar Tanah Abang, Berbagi
Sejuta Takjil dan Sembako dalam rangka memperingati Hari Kartini juga dilakukan di Stasiun Gambir dan
Stasiun Pasar Senen. Kegiatan ini juga dilakukan di berbagai daerah di Indonesia pada 21 April lalu.Di
Stasiun Pasar Senen, turut hadir Pembina Perempuan Bangsa yang juga Menteri Tenaga Kerja (Menaker)
Ida Fauziyah dan Rustini Muhaimin Iskandar. Dalam sambutannya, Ida Fauziyah mengapresiasi jasa porter
kepada para penumpang.Menaker 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 api," katanya.Dirinya berharap situasi pascapandemi terus berlangsung
kondusif, sehingga perekonomian masyarakat bangkit bergerak dan kembali seperti situasi normal. "Apa
yang kita rasakan sekarang, kondisi yang lebih baik juga merupakan keberhasilan pemerintah dalam
mengendalikan pandemi," kata Ida.Selain Ida, Fauziyah dan Rustini Muhaimin Iskandar, turut hadir 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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Negative

Summary Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) kembali mengimbau
perusahaan di daerah itu agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun
2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Menurutnya, jelang Idulfitri 1443 Hijriah,
perusahaan harus mengeluarkan aturan mengenai pemberian THR. Dimana aturan
pemberian THR 2022 mengacu Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor:
M/1/HK.04/IV/2022 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2022 bagi
pekerja atau buruh. Sehingga dengan aturan tersebut, pemberian THR keagamaan
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) kembali mengimbau perusahaan di daerah
itu agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di
perusahaan.Sehingga pada perayaan Idulfitri ini, tidak ada lagi masalah yang dilaporkan oleh pekerja atau
buruh.Menurutnya, jelang Idulfitri 1443 Hijriah, perusahaan harus mengeluarkan aturan mengenai
pemberian THR. Dimana aturan pemberian THR 2022 mengacu Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
nomor: M/1/HK.04/IV/2022 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2022 bagi pekerja
atau buruh.Sehingga dengan aturan tersebut, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh."THR menjadi hak pekerja sekaligus
sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya
keagamaan," tegasnya.Masih katanya, bagi pekerja atau buruh yang terkendala dengan pembayaran
THR, pihaknya telah membuka posko pengaduan. Melalui posko pengaduan tersebut, setiap jam kerja,
pekerja atau buruh dapat menyampaikan masalah yang berkaitan dengan THR.Bahkan untuk
memudahkan pelayanan, pihaknya juga membuka layanan secara online melalui nomor telepon 08137104-6587 dan 0852-6390-1974.Tweet Follow @riaupos Riau Pos
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Neutral

Summary 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.

Menjelang lebaran idulfitri, Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 atau subsidi gaji untuk pekerja belum juga
cair.Padahal, pemerintah sempat menjanjikan, BSU Rp 1 juta tersebut bakal cair pada April 2022.Namun
jelang berakhirnya bulan April 2022, belum ada tanda-tanda pencairan BSU2022 dalam waktu
dekat.Pertanyaan kapan BSU cair ini mudah ditemukan di akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan
dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Ilustrasi Uang THR (SHUTTERSTOCK/MACIEJ MATLAK via
Kompas.com)camey_idhul: Selamat malam .. boleh sy bertanya. kira kapan BSu cair?julianaaa_987: Min
BSU kapansendra1163: Bsu Jepara gimana, katanya seminggu sebelum lebaranalfisyahrinnst23: BSU
dong maszehhhLantas, bagaimana penjelasan dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker terkait kapan
BSU 2022 cair?Dikutip dari balasan admin Instagram Kemnaker kepada seorang warganet, saat ini,
Kemnaker sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022.Kementerian yang
dipimpin Ida Fauziyah itu juga memastikan penyaluran BSU dapat dijalankan dengan cepat dan
tepat."Minaker infoin nih Rekan @alfisyahrinnst23.""Saat ini @kemnaker sedang mempersiapkan
instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 dan akan memastikan BSU dapat dijalankan dengan cepat,
tepat, akurat, dan akuntabel ya," tulis akun @kemnaker dikutip Tribunnews.com, Rabu
(27/3/2022).Sayangnya, akun @kemnaker tidak memberikan penjelasan lebih pasti terkait jadwal
pencairan BSU 2022.Balasan dari akun @kemnaker terkait kapan BSU 2022 cair
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(INSTAGRAM/@kemnaker)Hal senada juga disampaikan admin akun Instagram BPJS Ketenagakerjaan
yang menulis tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU.Pasalnya, BSU masih dalam
tahap penyusunan regulasi oleh pemerintah.Dalam hal penyaluran BSU 2022, lanjut akun tersebut, BPJS
Ketenagakerjaan yang menjadi penyedia data akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang
diatur dalam regulasi."Selamat siang Sahabat. 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.""Namun sampai saat ini
kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) dikarenakan
hal tersebut masih dalam tahap penyusunan regulasi oleh Pemerintah.""Jika membutuhkan informasi
lebih lanjut silakan hubungi Contact Center 175 atau email ke care@bpjsketenagakerjaan.go.id.-Nada,"
tulis @bpjs.ketenagakerjaan.Balasan dari akun @bpjs.ketenagakerjaan terkait kapan BSU 2022 cair
(INSTAGRAM/@bpjs.ketenagakerjaan)Diberitakan sebelumnya, jadwal pencairan BSU 2022 disampaikan
oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi.Dikutip dari Kompas.com, Anwar
Sanusi mengungkapkan, BSU masih dalam pembicaraan dengan pihak terkait.Namun ia memastikan, BSU
akan mulai disalurkan pada April 2022."Iyalah (pemberian BSU) bulan ini (April 2022," katanya saat
dihubungi pada Selasa (5/4/2022)."Ini kan arahannya baru kemarin, jadi kita akan segera melakukan
koordinasi terkait dengan keputusan tersebut untuk bisa kita lakukan dengan cepat, sesuai dengan
koridor, dan regulasi yang ada.""Terutama terkait dengan keuangan negara," lanjutnya.Anggarkan Rp 8,8
TriliunAdapun anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program BSU 2022 mencapai Rp 8,8
triliun.Dana tersebut akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan di bawah
Rp 3,5 juta per bulan."Ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah
untuk gaji di bawah Rp 3,5 juta.""Besarnya Rp 1 juta per penerima," kata Menteri Koordinator bidang
Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/4/2022).BSU Rp 1 juta yang
akan digelontorkan merupakan lanjutan dari program serupa yang sempat diberikan selama
pandemi.Airlangga juga mengatakan, saat itu pemerintah tengah membahas terkait dengan mekanisme
pemberian subsidi gaji Rp 1 juta.Dia memastikan, BSU tersebut tidak akan memakan waktu lama dalam
pencairannya."Sasarannya 8,8 juta pekerja dan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun," kata dia.Hal senada
juga disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah seperti dikutip dari Kompas.com.Saat ini,
Kemnaker tengah mempersiapkan seluruh instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022.Hal ini
dilaksanakan untuk memastikan bahwa program BSU atau subsidi gaji dapat dijalankan dengan cepat,
tepat, akurat, dan akuntabel.Menaker menjelaskan, cepat dimaksudkan agar BSU dapat segera
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh.Tepat bermakna sesuai dengan sasaran
penerima, serta sesuai dengan persyaratan dan ketentuan."Sementara akurat didasarkan pada data yang
bisa dipertanggungjawabkan, dan akuntabel sesuai dengan tata kelola yang benar," katanya.Selain itu,
saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan beberapa hal antara lain merampungkan regulasi teknis BSU
2022, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kemenkeu."Serta yang tidak kalah penting adalah
mereview data calon penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan
pihak Himbara selaku Bank Penyalur," ujarnya.Cara Cek Penerima BSU 2022Ada beberapa cara yang bisa
dilakukan pekerja untuk bisa mengecek status penerima BSU atau tidak.Pertama, melalui laman
Kemnaker.Berikut cara cek penerima BSU atau subsidi gaji Rp 1 juta:- Kunjungi website kemnaker.go.idDaftar Akun- Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran.- Lengkapi
pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor
handphone Anda.- Login ke dalam akun Anda. Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil,
tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.- Cek Pemberitahuan. Anda akan mendapatkan notifikasi
sebagai penanda apakah termasuk penerima BSU 2022 atau tidak.- Jika Anda termasuk penerima BSU
2022, dana akan ditransfer melalui rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah
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Indonesia (khusus wilayah Aceh).Apabila Anda belum memiliki rekening Himbara atau BSI, maka akan
dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja sama dengan pihak bank dan perusahaan
tempat Anda bekerja.Cara kedua, bisa melalui laman BPJS Ketenagakerjaan atau
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Sayangnya saat Tribunnews. com mengakses situs ini, tertulis keterangan,
situs sedang dalam peningkatan kapasitas.Hal ini sehubungan dengan rencana penyaluran BSU
2022.(Tribunnews.com/Sri Juliati) (Kompas.com/Nur Jamal Shaid/Kiki Safitri)Artikel ini telah tayang di
Tribunnews.com
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Neutral

Summary Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden No. 4/2022 tentang Cuti Bersama
Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2022. Kebijakan ini menetapkan cuti bersama bagi ASN
sebanyak lima hari. Bersama dengan Keppres ini, juga ditetapkan bahwa cuti bersama
tersebut tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi ASN. Bagi ASN yang karena jabatannya
tidak diberikan hak atas cuti bersama, maka jatah cuti tahunannya bertambah.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden No. 4/2022 tentang Cuti Bersama Pegawai
Aparatur Sipil Negara Tahun 2022. Kebijakan ini menetapkan cuti bersama bagi ASN sebanyak lima
hari.Adapun cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah tersebut jatuh pada 29 April dan
4-6 Mei 2022. Bersama dengan Keppres ini, juga ditetapkan bahwa cuti bersama tersebut tidak
mengurangi hak cuti tahunan bagi ASN.Bagi ASN yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti
bersama, maka jatah cuti tahunannya bertambah. Hak cuti tahunan tambahan tersebut sesuai dengan
jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.Pertimbangan terbitnya beleid yang ditandatangani pada 26
April 2022 ini adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja bagi ASN. Selain itu,
juga sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2022.Selain itu,
Keppres ini juga terbit berdasarkan Pasal 333 ayat 4 PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil yang diubah dengan PP No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 serta Pasal 91 ayat 3
PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam dua kebijakan
tersebut, disampaikan bahwa penetapan cuti bersama bagi PNS dan PPPK ditetapkan dengan
Keppres.Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) telah menerbitkan Surat Keputusan
Bersama (SKB) No. 375/2022, No. 1/2022, dan No. 1/2022 pada 7 April 2022 yang mengatur mengenai
cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443H. Cuti bersama yang ditetapkan SKB tersebut, sama jumlahnya
dengan yang diputuskan melalui Keppres No. 4/2022 ini.
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Negative

Summary Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau (Disnaker Kepri) setidaknya menerima 12
laporan mengenai pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dari pekerja di Kepri
melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Dari total laporan yang masuk itu, dirinya
belum mengetahui secara detail berasal dari kabupaten kota mana saja di Kepulauan Riau
(Kepri). Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) sebelumnya meminta Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Kepri untuk memperhatikan betul aduan pekerja terkait penerimaan
Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri. Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kepri,
Mangara Simarmata mengatakan bahwa laporan tersebut dapat diadukan melalui online.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau (Disnaker Kepri) setidaknya menerima 12 laporan mengenai
pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dari pekerja di Kepri melalui Kementerian Tenaga
Kerja (Kemenaker).Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kepri, Mangara Simarmata mengatakan
bahwa laporan tersebut dapat diadukan melalui online."Saya rasa ke pusat mereka lapor, karena ada
layanan pengaduan online kemudian Kemnaker kirim ke kita," ungkap Kadisnaker Kepri, Mangara
Simarmata, Rabu (27/4/2022).Sebanyak 12 laporan itu sedang dalam proses.Ada yang mengaku belum
mendapatkan THR penuh, padahal yang bersangkutan baru bekerja selama dua bulan."Salah satu
laporannya seperti itu, kita pelajari dulu penyebabnya seperti apa," sebutnya.Dari total laporan yang
masuk itu, dirinya belum mengetahui secara detail berasal dari kabupaten kota mana saja di Kepulauan
Riau (Kepri).Pada tahun sebelumnya laporan terkait THR itu juga tidak begitu banyak.Pembayaran THR
tersebut harus dibayar full tanpa dicicil oleh perusahaan kepada pekerjanya.Namun ada beberapa yang
melakukan pembayaran bertahap setelah ada kesepakatan kedua belah pihak."Nanti kami informasikan
yang jelas dari Kepri," ucapnya.Hingga saat ini belum ada perusahaan yang mengeluh dengan aturan
itu.Beberapa yang membuat perjanjian itu artinya menyanggupi untuk pembayaran THR
karyawannya."Seharusnya batas akhir pembayaran THR itu Senin (25/4) kemarin, tapi kalau ada yang
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bayar hingga hari H juga tidak masalah, yang penting tetap dibayarkan, jika tidak akan kena denda,"
tukasnya.SARAN Ombudsman KepriOmbudsman Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) sebelumnya
meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri untuk memperhatikan betul aduan pekerja terkait
penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri.Tugas pengawasan ini diatur dalam Surat Edaran (SE)
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/1/Hk.04/Iv/2022 Tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.Kepala
Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari menyarankan kepada Disnaker untuk
membuat posko pengaduan THR.Lagat menjelaskan,posko tersebut nantinya disebut dengan Satuan
Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya
Tahun 2022.Tujuan adanya posko itu untuk memberikan layanan konsultasi dan pengaduan atau keluhan
menyangkut THR."Nantinya Posko harus menyediakan akses komunikasi yang mudah bagi masyarakat
untuk konsultasi atau mengadu berupa Telepon Call Center yang berfungsi 1 x 24 Jam, email dan media
sosial. Posko juga harus pro aktif merespon setiap pengaduan dan menyelesaikannya dalam batas waktu
yang patut," sebutnya, Jumat (22/4/2022).Ia mengungkapkan, setiap pekerja/buruh berhak
mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan atau tempatnya bekerja, lembaga formal dan
nor-formal termasuk jenis usaha UMKM.Sebab hal itu sebagaiamana ketentuan perundang-undangan
ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan."Setiap perusahaan atau pelaku usaha wajib memberikan THR kepada
seluruh pekerja/buruhnya/perjanjian kerja harian lepas yang telah bekerja minimal 1 bulan,"
tuturnya.Adapun jumlah THR minimal 1 bulan gaji yang telah bekerja lebih setahun dan yang belum
genap setahun pembaginya 12 bulan."Untuk itu, THR wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum
lebaran, apabila ada korporasi atau pelaku usaha tidak sanggup membayar THR karyawannya maka harus
melaporkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota setempat," bebernya.Lagat pun berharap, agar
masyarakat yang tidak merasa puas atas pelayanan Disnaker dapat membuat laporan ke Ombudsman
Perwakilan Kepri."Bagi masyarakat yang tidak merasa puas atas pelayanan Disnaker dapat membuat
laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Kepri pada nomor WhatsApp 08119813737," ungkapnya.Berita
Tentang Kepri
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 1.627 pengaduan online dari pekerja
terkait tunjangan hari raya (THR) dari 8 April 20sampai 25 April 20kemarin. "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).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 1.627 pengaduan online dari pekerja terkait
tunjangan hari raya (THR) dari 8 April 20sampai 25 April 20kemarin. 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 seperti dilansir
CNNIndonesia.com, Selasa (26/4).Selain menerima aduan terkait THR, Kemnaker juga menerima
konsultasi online terkait THR sebanyak 2. 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. 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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Neutral

Summary Deputi Direktur Wilayah BP Jamsostek Jawa Timur, Deny Yusyulian, menjelaskan, bahwa
yang berhak mendapat JKP adalah para pekerja yang statusnya Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT). Program JKP diperuntukkan untuk segmen Penerima Upah seperti pekerja
kantoran dan buruh pabrik yang memenuhi kriteria sebagai berikut :. 1. Pemerintah barubaru ini meluncurkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dan sebelum habis masa
kontrak, pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pemerintah baru-baru ini meluncurkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Deputi Direktur
Wilayah BP Jamsostek Jawa Timur, Deny Yusyulian, menjelaskan, bahwa yang berhak mendapat JKP
adalah para pekerja yang statusnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).Dan sebelum habis masa
kontrak, pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan demikian, jika masa kontrak kerja
sudah habis, maka pekerja PKWT tersebut tidak dapat mengklaim JKP."Yang dapat JKP hanyalah yang
statusnya PKWT yang sebelum habis masa kontrak dia di PHK, maka dia dapat JKP," terang Denny
Yusyulian, Rabu (27/4/2022).Ketika pemberi kerja mem-PHK karyawannya, Deny mengimbau agar segera
melaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dinas Tenaga Kerja.Berdasar laporan
tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja nantinya akan mengelurkan laporan PHK. "Tanda bukti lapor PHK
itulah yang di submite kedalam aplikasi siap kerja dan otomastis ngeling ke aplikasi BPJS Ketenagakerjaan.
Disitu akan dibayarkan santunan," terangnya.Pekerja yang ter-PHK akan mendapatkan manfaat berupa
uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan, setelah pekerja yang
mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat
JKP."Tiga bulan pertama akan menerima 45 persen dari gaji berdasarkan upah terakhir yang dilaporkan
dengan batas upah Rp. 5.000.000,00. Kemudian tiga bulan berikutnya menerima 25%.Deny
menambahkan, sampai saat ini tercatat sudah ada 124 orang peserta BPJamsostek Jawa Timur yang
sudah mendapatkan manfaat JKP. Sekitar 523 orang masih menunggu konfirmasi dari perusahaan.Perlu
diketahui, program JKP bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat
Pekerja kehilangan pekerjaan.Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi
risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.Program JKP
diperuntukkan untuk segmen Penerima Upah seperti pekerja kantoran dan buruh pabrik yang memenuhi
kriteria sebagai berikut :1. WNI2. Belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta3. Pekerja
pada PK/BU Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program (JKK, JKM, JHT, dan JP)4.
Pekerja pada PK/BU Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program (JKK, JKM dan JHT)5. Terdaftar
sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan.
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Negative

Summary Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, Posko Tunjangan Hari Raya
(THR) telah menerima 4.058 laporan selama periode 8-26 April 2022. Kemnaker terima 4058
laporan terkait pengaduan keterlambatan pembayaran THR 2022. Tunjangan Hari Raya
(THR) 2022 yang diberikan kepada seluruh pegawai atau karyawan swasta diketahui sudah
dicairkan ke beberapa penerima. Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa THR 2022 juga
disalurkan paling cepat H-10 menjelang hari Raya Idul Fitri, namun bisa juga setelahnya. :
Lebaran Pemerintah dan Muhammadiyah Kemungkinan Sama, Tanggal Berapa?.

Kemnaker terima 4058 laporan terkait pengaduan keterlambatan pembayaran THR 2022.Tunjangan Hari
Raya (THR) 2022 yang diberikan kepada seluruh pegawai atau karyawan swasta diketahui sudah dicairkan
ke beberapa penerima.Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa THR 2022 juga disalurkan paling cepat
H-10 menjelang hari Raya Idul Fitri, namun bisa juga setelahnya.: Lebaran Pemerintah dan
Muhammadiyah Kemungkinan Sama, Tanggal Berapa?"Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat sepuluh hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal Tunjangan
Hari Raya sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan
setelah tanggal Hari Raya," bunyi ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan 2 dikutip dari setkab.go.id.Namun, hingga
saat ini ternyata masih ada yang belum menerima THR sehingga banyak yang melemparkan pengaduan
atas keterlambatan tersebut.Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, Posko
Tunjangan Hari Raya (THR) telah menerima 4.058 laporan selama periode 8-26 April 2022. Jumlah
tersebut terdiri dari 2.230 konsultasi online dan 1.828 pengaduan online.: Puluhan Burung Paruh Bengkok
Sitaan Polresta Bandung Akan Diperiksa KondisinyaSekjen Kemnaker, Anwar Sanusi memaparkan, dari
laporan konsultasi yang berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 1.779 laporan,
sedangkan sisanya masih dalam proses. Pihaknya memastikan laporan yang masih dalam proses akan
segera diselesaikan.
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Neutral

Summary MURIANEWS, Kudus- Posko pemantauan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker Perinkop UKM)
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mulai terima aduan dan konsultasi terkait hal tersebut. Pihak
Disnaker per Selasa (26/4/2022) kemarin telah mencatat sudah ada sebanyak 934
perusahaan di Kudus yang membayarkan THR secara penuh sesuai instruksi Kementerian
Tenaga Kerja. Bahkan umlahnya mencapai puluhan kasus. Rata-rata dari aduan itu adalah
terkait regulasi maupun kesalah pahaman antara karyawan dan perusahaan terkait
pemberian THR mereka.

MURIANEWS, Kudus - Posko pemantauan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker Perinkop UKM) Kabupaten Kudus, Jawa
Tengah mulai terima aduan dan konsultasi terkait hal tersebut. Bahkan umlahnya mencapai puluhan
kasus.Rata-rata dari aduan itu adalah terkait regulasi maupun kesalah pahaman antara karyawan dan
perusahaan terkait pemberian THR mereka.Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja
Disnaker perinkop UKM Agus Juanto menyampaikan, sebagian besar permasalahan tersebut telah ada
jalan keluarnya. Masing-masing dari mereka juga telah menerima pemecahan masalahnya."Ada yang
tanya THRnya kenapa kok belum dibayarkan perusahaan, dua orang waktu itu. Ternyata hanya
kesalahpahaman saja," ucap Agus, Rabu (27/4/2022).Selain itu, sambung dia, ada juga pengaduan dari
seorang pekerja terkait perusahaan tempatnya bekerja memutuskan untuk membayarkan THR secara
bertahap.Baca: Perusahaan Tertib Bayar THR Dapat Apresiasi Pemprov Jawa TengahPengaduan itupun
segera ditindaklanjuti dengan melibatkan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)."Ternyata ada, namun itu karena adanya kebijakan dari induk
perusahaan yang berada di luar daerah. Tapi akhirnya keputusan pembayaran dilakukan secara penuh,
dananya dipinjamkan dari koperasi perusahaan," imbuh dia.Pihak Disnaker per Selasa (26/4/2022)
kemarin telah mencatat sudah ada sebanyak 934 perusahaan di Kudus yang membayarkan THR secara
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penuh sesuai instruksi Kementerian Tenaga Kerja.Baca: Terus Bertambah, Perusahaan Belum Bayar THR
di Jawa Tengah Kini Jadi 110Untuk 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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Negative

Summary "Jadi hingga tanggal 26 April 2022 ini, jumlah dari konsultasi dan pengaduan yang masuk ke
Posko THR 2022 sebanyak 4.058 laporan," katanya dikutip dari Antaranews. Menurut dia,
apabila hal tersebut tidak dihiraukan maka akan diberikan nota pemeriksaan dua dengan
jangka waktu tujuh 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.

Sekretaris Jenderal (Kemnaker) Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada
Selasa 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 dikutip dari Antaranews.Sekjen Anwar
mengatakan dari laporan konsultasi yang berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak
1.779 laporan, sedangkan sisanya masih dalam proses.Pihaknya memastikan laporan yang masih dalam
proses akan segera diselesaikan."Untuk laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen akan
kita selesaikan," ujarnya.Adapun dari 1.828 laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah
menindaklanjuti dua laporan.Laporan tersebut hasil pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah Jawa
Tengah dan Kalimantan Timur.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.Menurut dia,
apabila hal tersebut tidak dihiraukan maka akan diberikan nota pemeriksaan dua dengan jangka waktu
tujuh 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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Neutral

Summary Sebanyak 40 perusahaan di Jakarta Barat dilaporkan belum membayar tunjangan hari raya
(THR) kepada karyawannya meski Hari Raya Idul Fitri 1443 H semakin dekat. Sebanyak 40
perusahaan di Jakarta Barat dilaporkan belum membayar tunjangan hari raya (THR) kepada
karyawannya meski Hari Raya Idul Fitri 1443 H semakin dekat. Com dengan judul "Sudah
Mau Lebaran, 40 Perusahaan di Jakarta Barat Ketahuan Belum Bayar THR Karyawan". Hal itu
diketahui dari laporan yang diterima Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Jakarta Barat.

Sebanyak 40 perusahaan di Jakarta Barat dilaporkan belum membayar tunjangan hari raya (THR) kepada
karyawannya meski Hari Raya Idul Fitri 1443 H semakin dekat.Hal itu diketahui dari laporan yang diterima
Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat.Kepala Seksi Pengawas Suku Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto mengatakan, pihaknya sudah
menerima 40 laporan terkait perusahaan yang belum membayarkan THR sampai Selasa (26/4/2022)
kemarin."Kita terima sekitar 40 laporan sejak Minggu lalu," kata Tri.Aduan itu dilaporkan secara online
melalui posko pengaduan di https://poskothr.kemnaker.go.id.Sebagai tindak lanjut, Tri pun sudah
memberikan surat imbauan kepada puluhan perusahaan tersebut agar segera membayarkan THR
karyawannya.Bila nanti diketahui ada beberapa perusahaan yang tidak bisa membayar penuh THR
karyawannya, maka pihak Disnaker akan menggelar mediasi.Namun, bila perusahaan tetap tidak dapat
membayar THR untuk karyawannya, maka akan diberi sanksi."Kita akan buatkan nota pemeriksaan
mungkin bisa ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administrasi," ujarnya.Seperti disampaikan
sebelumnya oleh Menaker Ida Fauziyah bahwa THR Keagamaan tahun ini harus dibayar penuh tanpa
dicicil oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum Lebaran.Sebanyak 40 perusahaan di Jakarta Barat
dilaporkan belum membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya meski Hari Raya Idul Fitri
1443 H semakin dekat.Hal itu diketahui dari laporan yang diterima Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
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dan Energi Jakarta Barat.Kepala Seksi Pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta
Barat, Tri Yuni Wanto mengatakan, pihaknya sudah menerima 40 laporan terkait perusahaan yang belum
membayarkan THR sampai Selasa (26/4/2022) kemarin."Kita terima sekitar 40 laporan sejak Minggu
lalu," kata Tri.Aduan itu dilaporkan secara online melalui posko pengaduan di
https://poskothr.kemnaker.go.id.Sebagai tindak lanjut, Tri pun sudah memberikan surat imbauan
kepada puluhan perusahaan tersebut agar segera membayarkan THR karyawannya.Bila nanti diketahui
ada beberapa perusahaan yang tidak bisa membayar penuh THR karyawannya, maka pihak Disnaker akan
menggelar mediasi.Namun, bila perusahaan tetap tidak dapat membayar THR untuk karyawannya, maka
akan diberi sanksi."Kita akan buatkan nota pemeriksaan mungkin bisa ditindaklanjuti dengan pengenaan
sanksi administrasi," ujarnya.Seperti disampaikan sebelumnya oleh Menaker Ida Fauziyah bahwa THR
Keagamaan tahun ini harus dibayar penuh tanpa dicicil oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum
Lebaran.Pembayaran THR tahun ini diwajibkan penuh karena perekonomian Indonesia yang mulai pulih
setelah meredanya pandemi Covid-19.Ini juga sekaligus bertujuan untuk mendorong konsumsi
masyarakat, terutama pada momen menjelang Lebaran ini.Aturan terkait pemberian THR ini diatur dalam
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.Artikel ini
telah tayang di TribunJakarta. com dengan judul "Sudah Mau Lebaran, 40 Perusahaan di Jakarta Barat
Ketahuan Belum Bayar THR Karyawan"Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari
Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link
https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di
ponsel.
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Positive

Summary Akhirnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden No. 4/2022
tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2022. Selain itu, keputusan
Presiden No. 4/2022 menjadi landasan bagi instansi pemerintah melaksanakan cuti bersama
tahun 2022. Keputusan Presiden No. 4/2022 yang diteken pada 26 April 2022 ini menetapkan
cuti bersama bagi ASN sebanyak lima hari. Kemenpan RB memastikan bila presiden
memutuskan bila cuti bersama tidak akan mengganggu jumlah cuti tahunan milik ASN.

Akhirnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden No. 4/2022 tentang Cuti
Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2022.Keputusan Presiden No. 4/2022 yang diteken
pada 26 April 2022 ini menetapkan cuti bersama bagi ASN sebanyak lima hari."Adapun cuti bersama
dalam rangka Hari Raya Idul fitri 1443 Hijriah tersebut jatuh pada 29 April dan 4-6 Mei 2022," tulis
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam
keterangan resminya pada Rabu 27 April 2022.Kemenpan RB memastikan bila presiden memutuskan bila
cuti bersama tidak akan mengganggu jumlah cuti tahunan milik ASN."Bersama dengan Keppres ini, juga
ditetapkan bahwa cuti bersama tersebut tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi ASN," jelas Kemenpan
RB sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com.Sejumlah jabatan ASN tidak memberikan hak cuti
bersama. Pada kondisi tersebut, maka cuti bersama selama lima hari akan ditambahkan pada jatah cuti
tahunan ASN yang bersangkutan.Ini berarti ASM menerima hak cuti tahunan tambahan yang disesuaikan
dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.Keputusan Presiden No. 4/2022 bertujuan untuk
merealisasikan efisiensi dan efektivitas hari kerja bagi ASN.Selain itu, keputusan Presiden No. 4/2022
menjadi landasan bagi instansi pemerintah melaksanakan cuti bersama tahun 2022.Sebelumnya,
pemerintah melalui Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No.
375/2022, No. 1/2022, dan No. 1/2022 pada 7 April 2022 yang mengatur mengenai cuti bersama Hari
Raya Idul Fitri 1443 H.Cuti bersama yang ditetapkan SKB oleh tiga menteri tersebut memiliki jumlah hari
yang sama dengan cuti bersama dalam Keputusan Presiden No. 4/2022.Saat ini kebijakan cuti bersama
ditentukan dengan menggunakan keputusan presiden.Lantaran Pasal 333 ayat 4 PP No. 11/2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah diubah dengan PP No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No.
11/2017 serta Pasal 91 ayat 3 PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja.Dalam dua kebijakan tersebut, disampaikan bahwa penetapan cuti bersama bagi PNS
dan PPPK ditetapkan dengan Keppres.
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Negative

Summary Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat memastikan anggotanya tidak terkait
dengan adanya pengaduan terkait tunjangan hari raya (THR) oleh 173 perusahaan di Jawa
Barat. Ketua Apindo Jawa Barat Ning Wahyu Astutik memastikan seluruh anggota Apindo
Jawa Barat sudah memenuhi kewajibannya membayarkan THR pada para pekerja. "Hampir
bisa dipastikan bahwa 99,9 persen perusahaan yang tergabung dalam Apindo Jawa Barat
bayar THR tepat waktu dan full," ujarnya. Terkait masih adanya laporan pengaduan THR pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Ning memastikan itu tidak terkait dengan
anggota Apindo, mengingat sampai saat ini tidak ada laporan keterlambatan pembayaran
THR.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat memastikan anggotanya tidak terkait dengan adanya
pengaduan terkait tunjangan hari raya (THR) oleh 173 perusahaan di Jawa Barat.Ketua Apindo Jawa Barat
Ning Wahyu Astutik memastikan seluruh anggota Apindo Jawa Barat sudah memenuhi kewajibannya
membayarkan THR pada para pekerja."Untuk THR perusahaan anggota Apindo telah melakukan
pembayaran," katanya kepada Bisnis, Rabu (27/4/2022).Menurutnya sejak awal pihaknya sudah
mengimbau dan meminta agar para anggota tidak mengabaikan kewajiban dan mengikuti aturan yang
sudah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Menurutnya imbauan tersebut antara lain permintaan
pembayaran THR tepat waktu dan tidak dicicil."Hampir bisa dipastikan bahwa 99,9 persen perusahaan
yang tergabung dalam Apindo Jawa Barat bayar THR tepat waktu dan full," ujarnya.Terkait masih adanya
laporan pengaduan THR pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Ning memastikan itu tidak
terkait dengan anggota Apindo, mengingat sampai saat ini tidak ada laporan keterlambatan pembayaran
THR."Sampai sekarang belum ada satu anggota pun yang menyampaikan keterlambatan pembayaran
THR," pungkasnya.Sebelumnya, 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
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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.
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Negative

Summary Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjarmasin telah membuka Posko
Pengaduan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sejak beberapa hari ini. "Kan anjuran
dari pemerintah THR harus dibayar H-7 sebelum Idul Fitri dan dibayarkan tidak dicicil. Seperti
diketahui sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, THR Keagamaan
wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Aturan ini diteken
pada 6 April 2022 dan mewajibkan pengusaha untuk memberi THR sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjarmasin telah membuka Posko Pengaduan
Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sejak beberapa hari ini.Dan beberapa hari menjelang Idul Fitri
1443 H ini, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjarmasin pun sudah menerima satu aduan
atau laporan."Kan anjuran dari pemerintah THR harus dibayar H-7 sebelum Idul Fitri dan dibayarkan tidak
dicicil. Dan kemarin kita mendapatkan satu laporan ada yang sepertinya membayarnya dengan cara
dicicil," kata Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Banjarmasin, Isa Anshari, Rabu (27/4/2022)
siang.Disinggung mengenai perusahaan yang dilaporkan oleh pekerja tersebut, Isa Anshari menerangkan
adalah sebuah hotel."Mungkin karena perhotelan juga baru mulai pulih, karena terdampak pandemi
Covid-19," katanya.Masih terkait dengan adanya aduan atau laporan yang masuk tersebut, Isa Anshari
pun menerangkan sudah ditindaklanjuti."Sudah kita bicarakan dan proses mediasi sedang berjalan.
Semoga bisa dipenuhi," jelasnya.Seperti diketahui sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
mengatakan, THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan.Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.0/IV/2022 terkait pelaksanaan
pemberian THR keagamaan 2022.Aturan ini diteken pada 6 April 2022 dan mewajibkan pengusaha untuk
memberi THR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Neutral

Summary Dalam Keputusan Presiden tersebut, menetapkan cuti bersama bagi ASN sebanyak lima hari.
Resmi, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 4 Tahun
2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2022. Bersama
dengan Keppres ini, juga ditetapkan bahwa cuti bersama tersebut tidak mengurangi hak cuti
tahunan bagi ASN. Bagi ASN yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama,
maka jatah cuti tahunannya bertambah.

Resmi, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2022.Dalam Keputusan Presiden tersebut,
menetapkan cuti bersama bagi ASN sebanyak lima hari. Cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idulfitri
1443 Hijriah tersebut jatuh pada 29 April dan 4-6 Mei 2022.Bersama dengan Keppres ini, juga ditetapkan
bahwa cuti bersama tersebut tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi ASN.Bagi ASN yang karena
jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, maka jatah cuti tahunannya bertambah. Hak cuti
tahunan tambahan tersebut sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.Pertimbangan
terbitnya beleid yang ditandatangani pada 26 April 2022 ini adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi
dan efektivitas hari kerja bagi ASN. Selain itu, juga sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam
melaksanakan cuti bersama tahun 2022.Selain itu, Keppres ini juga terbit berdasarkan Pasal 333 ayat 4
PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan PP No. 17/2020 tentang
Perubahan atas PP No. 11/2017 serta Pasal 91 ayat 3 PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.Dalam dua kebijakan tersebut, disampaikan bahwa penetapan cuti
bersama bagi PNS dan PPPK ditetapkan dengan Keppres.Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri
Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi
(PANRB) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 375/2022, No.mor 1/2022, dan
Nomor 1/2022 pada 7 April 2022.SKB tersebut mengatur mengenai cuti bersama Hari Raya Idulfitri
1443H. Cuti bersama yang ditetapkan SKB tersebut, sama jumlahnya dengan yang diputuskan melalui
Keppres No. 4/2022 ini. (humas MENPANRB)
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Summary Posko Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah menerima
sebanyak 110 aduan tunjangan hari raya (THR), yang tercatat hingga Selasa (26/4/2022).
"Senin (25/4/2022) kemarin ada tambahan jadi total 110 aduan yang masuk ke Posko THR
Provinsi Jawa Tengah. Menanggapi adanya hal ini, pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans
Jawa Tengah mulai melakukan penindakan, terkait dengan adanya pelanggaran pemberian
THR pada lebaran tahun 2022 ini. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari
mengatakan, aduan tentang pemberian THR semakin banyak menjelang lebaran.

Posko Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah menerima sebanyak 110
aduan tunjangan hari raya (THR), yang tercatat hingga Selasa (26/4/2022).Menanggapi adanya hal ini,
pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah mulai melakukan penindakan, terkait dengan
adanya pelanggaran pemberian THR pada lebaran tahun 2022 ini.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. 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 (26/4/2022).Sakina menyebutkan bahwa berdasarkan
peraturan yang telah ditetapkan, perusahaan diminta untuk memberikan THR dalam waktu maksimal
tujuh hari sebelum lebaran, atau tepatnya pada 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.Ditambahkan, sesuai peraturan THR pekerja di tahun ini harus
diberikan penuh sesuai regulasi. Relugasi ini berlaku bagi pekerja yang telah mencapai masa satu tahun,
dan harus diberi satu kali gaji. Sedangkan yang belum mencapai masa kerja satu tahun, diberikan secara
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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."Kami tanggal 26 (April) 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.Sakina juga menyebutkan bahwa sesuai peraturan yang ada, terdapat
sanksi administrasi yang diberikan kepada perusahaan, mulai dari teguran tertulis, hingga pembatasan
kegiatan usaha.Adapula pemberhentian usaha sebagjan atau keseluruhan alat produksi, sampai dengan
pembekuan usaha.Ditambahkan, 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.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.Unik,
sapaanya, menyebut, tahun ini banyak di antara perusahaan yang menunda pembayaran THR berasal
dari sektor garmen. Perusahaan-perusahaan ini, rerata memiliki banyak pekerja.Dia mengungkapkan,
perusahaan yang paling banyak diadukan berasal dari Surakarta dan Kota Semarang. Bahkan, ada satu
perusahaan yang diadukan berkali-kali oleh pekerjanya. (*)Dapatkan update berita pilihan dan breaking
news setiap hari dari Mitrapost. com . Mari bergabung di Grup Telegram "Mitrapostcom_Official",
caranya klik link https://t.me/Mitrapostcom_Official, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram
terlebih dulu di ponsel.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, berkesempatan menjadi pembicara dalam acara
Gema Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa Timur, Mall Grand City Surabaya, Selasa
(26/4/2022). Venteny hadir membantu pelaku usaha sekaligus para karyawan agar bisa
mendapatkan akses untuk pengembangan usaha lebih baik. Damar Raditya COO Group
Venteny, dalam Focus Group Discussion dengan tema, Cerdas Kelola Modal Dengan Strategi
Finansial Tepat, menjelaskan, kendala permodalan masih menjadi momok menakutkan,
dalam menjalankan roda usaha. Venteny, kata dia, menghadirkan empat pilar besar yang
ditawarkan bagi masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, berkesempatan menjadi pembicara dalam acara Gema
Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa Timur, Mall Grand City Surabaya, Selasa (26/4/2022).Dalam
sambutannya secara daring, Ida menyebut, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat berperan besar
dalam Kementerian Tenaga kerja."Berdasarkan data yang dihimpun 60,5 persen Produk Domestik Bruto
atau PDB Indonesia berasal dari UMKM," ujarnya.Kemudian, lanjut dia, 99, 99 persen unit usaha di
Indonesia semuanya adalah UMKM dengan jumlah 65 juta unit usaha."96 persen total tenaga kerja di
Indonesia berhasil diserap oleh UMKM. Serta 50 persen total pengguna UMKM adalah perempuan,"
ungkapnya."Ini adalah acara yang menarik karena mengajak langsung para pelaku usaha UMKM Kartini
bangkit dari keterpurukan," imbuhnya.Mengingat, kata Ida, sektor usaha tersebut terkena dampaknya
secara langsung akibat badai Covid 19 selama 2 tahun.Ida berharap, semoga dadi acara yang digelar dari
Selasa (26/4/2022) sampai (30/4/2022), para peserta acara dari UMKM juga bisa menemukan kiat, tips
dan terobosan baru untuk terus maju."Semoga para pelaku UMKM tetap tangguh dan berdaya di masa
pemulihan pasca pandemi," tandasnya.Dalam pengelolaan sebuah Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM), banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan. Di Indonesia, 99 persen dari pelaku usaha
adalah UMKM, sedangkan setengahnya berasal dari kaum hawa.Venteny hadir membantu pelaku usaha
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sekaligus para karyawan agar bisa mendapatkan akses untuk pengembangan usaha lebih baik.Damar
Raditya COO Group Venteny, dalam Focus Group Discussion dengan tema, Cerdas Kelola Modal Dengan
Strategi Finansial Tepat, menjelaskan, kendala permodalan masih menjadi momok menakutkan, dalam
menjalankan roda usaha."Hal hal yang harus dipertimbangkan pertama, adalah sesuai dengan visi misi
usaha harus punya proyeksi tentang apa yang harus dilakukan kedepan," ujarnya, dalam acara Gema
Ramadhan, Selasa (26/4/2022).Dengan proyeksi itu, lanjut dia, maka bisa menyusun permodalan, atau
mungkin kapan saatnya perlu suntikan investor baru atau permodalan baruBaginya, proyeksi itu juga bisa
membuat sebuah strategi untuk pemasaran, sekaligus pengembangan produk yang baru."Kami berharap
para pelaku UMKM di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur harus siap dengan market yang lebih
luas. Karena Asia tenggara adalah pasar yang sangat menarik," bebernya."Kalau dibandingkan dengan
wilayah lain, asia tenggara menawarkan perkembangan yang luar biasa," lanjutnya.Dirinya menyebut,
diperlukan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta, perbankan dan non perbankan. Sehingga
potensi umkm benar benar dimaksimalkan"Potensi UMKM ini luar biasa indonesia dan dari penyerapan
tenaga kerja, 17 juta per orang bekerja di sektor itu. Umkm memegang andil besar dalam kontribusi pada
perekonomian dan penggerak produk Indonesia," tegasnya.Venteny, kata dia, menghadirkan empat pilar
besar yang ditawarkan bagi masyarakat. Yaitu, akses finansial, akses edukasi, akses kesehatan, akses gaya
hidup sehari."Kalau berbicara soal UMKM di Surabaya, untuk akses pendanaan sudah ada beberapa yang
menyediakan pendanaan seperti fintech atau perbankan," ucapnya."Cuma permasalahannya, bagaimana
pelaku umkm bisa memaksimalkan pendanaan yang diterima, Kadang menerima pendanaan lain cerita
dengan memaksimalkan penggunaan dana," lanjutnya.Damar menyatakan, Venteny hadir sebagai wadah
bagi umkm supaya mereka bisa mendapatkan edukasi, dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis
para pelaku usaha."Sekaligus bisa mempertahankan visi misinya dan bisa memaksimalkan permodalan
yang didapat. Kami membuat wadah agar para umkm bisa teredukasi terutama dari sisi permodalan,"
terangnya.Venteny hadir pada tahun 2019 di Indonesia, Filipina dan Singapura. Keberadaan platform
tersebut siap membantu umkm dengan maksimal."Para pelaku umkm harus tahu dulu kondisi pasar
seperti apa, apakah ada kompetitor yang menawarkan produk sejenis. Kalau ada alangkah baiknya untuk
mengetahui data data kompetitor supaya bisa melihat keunggulan produk. Data itu harus penting dan
harus dilihat cermat," paparnyaDia berpesan agar para pelaku UMKM harus benar benar mencatat
dengan baik demi memudahkan keberlanjutan bisnis."Harapan kami semoga umkm di Indonesia bisa
memiliki daya saing global karena potensinya sangat besar. Kami berkomitmen menjadi wadah bagi
umkm terus berkembang memberikan pendidikan, teknologi, bantuan finansial untuk mendukung
supaya lebih hebat lagi," pungkasnya
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Summary EWG G20 ke-2, rencananya akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada
10-12 Mei 2022. Menurut Hindun, demi kelancaran pelaksanaan EWG G20, pihaknya telah
membentuk tim teknis sejak sebelum pelaksanaan EWG G20 ke-1. Kita juga berkoodinasi
dengan pihak kepolisian terkait antisipasi jika ada hal-hal yang bisa mengganggu jalannya
EWG G20 ke-2 ini. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah mengatakan, hingga
kini persiapan yang telah dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan dalam persiapan
penyelenggaraan Employment Working Group (EWG) G20 ke-2 sudah mencapai 90 persen.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah mengatakan, hingga kini persiapan yang telah
dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan dalam persiapan penyelenggaraan Employment Working Group
(EWG) G20 ke-2 sudah mencapai 90 persen."Persiapan kita saat ini sudah 90 persen karena kita memang
persiapannya sejak sebelum EWG pertama kita sudah menyiapkan untuk EWG yang ke-2. Kita memulai
EWG ke-2 itu nanti di tanggal 10-12 Mei 2022, setelah itu pada 13 Mei kita ada seminar nasional tentang
EWG juga dengan Universitas Gajah Mada," katanya. di Jakarta, Rabu (27/4/2022).EWG G20 ke-2,
rencananya akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 10-12 Mei 2022.Menurut
Hindun, demi kelancaran pelaksanaan EWG G20, pihaknya telah membentuk tim teknis sejak sebelum
pelaksanaan EWG G20 ke-1. Tim teknis tersebut terdiri dari tim logistik, media, kesehatan, dan
sebagainya."Ini sudah kita persiapkan, dan kita sudah koordinasi sejak awal dan kita cek sampai detail.
Kita juga survei ke lokasi-lokasi di Yogyakarta tidak hanya sekali, untuk memastikan di sana ready,"
ucapnya.Bahkan dalam upaya agar acara ini berjalan sesuai rencana, pihaknya aktif berkomunikasi
dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan pihak kepolisian."Kita sudah berkomunkasi dan
berkoordinasi dengan Pemprov Yogyakarta. Kita juga berkoodinasi dengan pihak kepolisian terkait
antisipasi jika ada hal-hal yang bisa mengganggu jalannya EWG G20 ke-2 ini. Jadi bisa dikatakan, kita
sudah siap menyelenggarakan," ucapnya.Pemilihan DIY sebagai tuan rumah pada forum ini terkait
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dengan salah satu isu yang diangkat, yaitu Sustainable Job Creation towards Changing World of Work
(Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan menuju Perubahan Dunia Kerja)."Kita tahu di Yogyakarta,
banyak sekali UMKM yang bisa dijadikan contoh, yang bisa ditunjukkan best practices. Di Yogyakarta juga
ada usaha-usaha dari kelompok disabilitas yang ini juga terkait isu yang telah diangkat dalam EWG ke-1,"
ucapnya."JKita mau menunjukkan bahwa apa yang kita angkat di isu itu, bukan sesuatu yang omong
kosong, tapi ada contohnya. Kebetulan di Yogyakarta ada semua, makanya kita pilih Yogyakarta,"
pungkasnya.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
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Neutral

Summary "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). Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun
2022 Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 4.058 laporan pemberian THR selama
periode 8 sampai 26 April 2022.

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima
4.058 laporan pemberian THR selama periode 8 sampai 26 April 2022. Jumlah tersebut mencakup 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," kata Sekretaris
Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi di Jakarta pada Selasa (26/4/2022).Sekjen Anwar memaparkan, dari
laporan konsultasi yang berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 1.779 laporan,
sedangkan sisanya masih dalam proses. Pihaknya memastikan laporan yang masih dalam proses akan
segera diselesaikan."Untuk laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen akan kita
selesaikan," ucapnya.Adapun dari 1.828 laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah menindaklanjuti
2 laporan. Dua laporan hasil pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan
Timur.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.
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Neutral

Summary EWG G20 ke-2, rencananya akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada
10-12 Mei 2022. Menurut Hindun, demi kelancaran pelaksanaan EWG G20, pihaknya telah
membentuk tim teknis sejak sebelum pelaksanaan EWG G20 ke-1. Kita juga berkoodinasi
dengan pihak kepolisian terkait antisipasi jika ada hal-hal yang bisa mengganggu jalannya
EWG G20 ke-2 ini. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah mengatakan, hingga
kini persiapan yang telah dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan dalam persiapan
penyelenggaraan Employment Working Group (EWG) G20 ke-2 sudah mencapai 90 persen.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah mengatakan, hingga kini persiapan yang telah
dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan dalam persiapan penyelenggaraan Employment Working Group
(EWG) G20 ke-2 sudah mencapai 90 persen."Persiapan kita saat ini sudah 90 persen karena kita memang
persiapannya sejak sebelum EWG pertama kita sudah menyiapkan untuk EWG yang ke-2. Kita memulai
EWG ke-2 itu nanti di tanggal 10-12 Mei 2022, setelah itu pada 13 Mei kita ada seminar nasional tentang
EWG juga dengan Universitas Gajah Mada," katanya. di Jakarta, Rabu (27/4/2022).EWG G20 ke-2,
rencananya akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 10-12 Mei 2022.Menurut
Hindun, demi kelancaran pelaksanaan EWG G20, pihaknya telah membentuk tim teknis sejak sebelum
pelaksanaan EWG G20 ke-1. Tim teknis tersebut terdiri dari tim logistik, media, kesehatan, dan
sebagainya."Ini sudah kita persiapkan, dan kita sudah koordinasi sejak awal dan kita cek sampai detail.
Kita juga survei ke lokasi-lokasi di Yogyakarta tidak hanya sekali, untuk memastikan di sana ready,"
ucapnya.Bahkan dalam upaya agar acara ini berjalan sesuai rencana, pihaknya aktif berkomunikasi
dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan pihak kepolisian."Kita sudah berkomunkasi dan
berkoordinasi dengan Pemprov Yogyakarta. Kita juga berkoodinasi dengan pihak kepolisian terkait
antisipasi jika ada hal-hal yang bisa mengganggu jalannya EWG G20 ke-2 ini. Jadi bisa dikatakan, kita
sudah siap menyelenggarakan," ucapnya.Pemilihan DIY sebagai tuan rumah pada forum ini terkait
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dengan salah satu isu yang diangkat, yaitu Sustainable Job Creation towards Changing World of Work
(Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan menuju Perubahan Dunia Kerja)."Kita tahu di Yogyakarta,
banyak sekali UMKM yang bisa dijadikan contoh, yang bisa ditunjukkan best practices. Di Yogyakarta juga
ada usaha-usaha dari kelompok disabilitas yang ini juga terkait isu yang telah diangkat dalam EWG ke-1,"
ucapnya."JKita mau menunjukkan bahwa apa yang kita angkat di isu itu, bukan sesuatu yang omong
kosong, tapi ada contohnya. Kebetulan di Yogyakarta ada semua, makanya kita pilih Yogyakarta,"
pungkasnya.IKUTI BERITA LAINNYA DISumber
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Negative

Summary Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida bersama tim
melakukan kunjungan koordinasi dan pemantauan Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya
(THR) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Rabu (27/4).
Farida mengatakan, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah melakukan
pengawasan atas pelaksanaan tugas posko THR yang dibentuk oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam proses penyelesaian pengaduan yang diterima
terkait pembayaran THR oleh perusahaan kepada pekerja. "Peluncuran posko THR ini perlu
diapresiasi karena menunjukkan keseriusan PemerintahProvinsi Jawa Tengah dalam
menyelesaikan permasalahan terkait hak-hak tenaga kerja" ujar Siti Farida. Ditegaskan,
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah akan melakukan koordinasi secara
berkala dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk
memastikan seluruh pengaduan yang masuk ditangani sesuai prosedur.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida bersama tim melakukan
kunjungan koordinasi dan pemantauan Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kantor Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Rabu (27/4).Kunjungan tersebut dalam rangka
memantau Posko THR sebagai wujud implementasi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor
M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022
Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.Farida mengatakan, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa
Tengah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas posko THR yang dibentuk oleh Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam proses penyelesaian pengaduan yang diterima terkait
pembayaran THR oleh perusahaan kepada pekerja.Ombudsman berharap posko yang dibuka saat ini
dapat berjalan efektif dan terintegrasi serta didukung dengan sarana prasarana pengaduan, sistem yang
memadai dan petugas yang kompeten."Peluncuran posko THR ini perlu diapresiasi karena menunjukkan
keseriusan PemerintahProvinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan permasalahan terkait hak-hak tenaga
kerja" ujar Siti Farida.Ditegaskan, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah akan
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melakukan koordinasi secara berkala dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
untuk memastikan seluruh pengaduan yang masuk ditangani sesuai prosedur."Kami akan memantau
jumlah pengaduan yang diterima, masih berproses dan telah diselesaikan serta kendala-kendala yang
dialami oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah dalam
menyelesaikanpengaduan terkait THR. Selain itu, kami berencana untuk berkoordinasi juga dengan pihak
Serikat Pekerja untuk memantau lebih lanjut terkait pembayaran THR" tambah Farida.Berdasarkan
informasi yang diterima oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah, sampai hari ini
terdapat 127 pengaduan yang telah masuk ke Posko THR Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Tengah, dengan kategori sebanyak 56 pengaduan telah diselesaikan, 50 pengaduan masih proses
pemeriksaan dan 21 pengaduan telah diterbitkan nota pemeriksaan."Pengaduan yang sudah masuk ke
Posko THR ini akan kami pantau penyelesaiannya, dan kami siap memberikan saran masukan apabila
diperlukan" ujar Farida.Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Perwakilan Ombudsman
Republik Indonesia Jawa Tengah, Elyna Nazla juga menyampaikan bahwa sampai hari ini belum ada
pengaduan masyarakat terkait penerimaan THR yang dilaporkan kepada Ombudsman.Elyna mengimbau
kepada masyarakat agar menyampaikan ke Posko THR yang dibentuk oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu, apabila tidak mendapat pelayanan sebagaimana
mestinya, maka agar melaporkan kepada Ombudsman melalui Call Center 137, website atau Whatsapp
di nomor 0811 998 3737.Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah menekankan kepada
semua pihak untuk mengoptimalkan upaya sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka
pemenuhan hak-hak tenaga kerja berupa terkait Tunjangan Hari Raya.
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Neutral

Summary Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam mengaku telah menerima sejumlah pengaduan
terkait THR Idul Fitri yang belum dibayarkan perusahaan terhadap karyawannya. Kadisnaker
Kota Batam Rudi Sakyakirti melalui Mediator Hubungan Industrial Disnaker Batam Hendra
Gunadi mengatakan, saat ini pihaknya telah menerima 30 aduan seputar THR dari pekerja.
Posko pengaduan THR di kantor Disnaker Batam sudah dibuka hingga Lebaran Idul Fitri 2022.
Sementara itu, sebanyak 36 perusahaan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Metal
Indonesia (SPMI) Kota Batam sudah membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam mengaku telah menerima sejumlah pengaduan terkait THR
Idul Fitri yang belum dibayarkan perusahaan terhadap karyawannya.Kadisnaker Kota Batam Rudi
Sakyakirti melalui Mediator Hubungan Industrial Disnaker Batam Hendra Gunadi mengatakan, saat ini
pihaknya telah menerima 30 aduan seputar THR dari pekerja."Sejauh ini sudah ada 30 pekerja yang
menghubungi kami secara online yang menanyakan perihal THR," ujar Hendra, Rabu (27/4).Hendra
menyebut, pengaduan yang disampaikan pekerja secara umum adalah terkait tidak mendapat THR dari
pengupah atau perusahaan tempat mereka bekerja."Setelah adanya konsultasi dan ditelusuri penyebab
tidak dibayarkannya THR karena habis masa kontrak kerja sebelum hari raya Idul Fitri, dan sesuai dengan
Peraturan tentang THR yang hubungannya berakhir sebelum hari raya karena selesai PKWT tidak berhak
atas THR," kata Dia.Sementara itu, apabila terjadi permasalahan terkait THR karyawan yang tidak
dibayarkan sesuai ketentuan dengan alasan penguasa atau perusahaan menolak, bisa meneruskan ke
pengawas di Provinsi."Jika terdapat kasus THR tidak diberikan oleh perusahaan kami minta untuk
meneruskan ke UPT Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans yang ada di Provinsi," tambah
Hendra.Posko pengaduan THR di kantor Disnaker Batam sudah dibuka hingga Lebaran Idul Fitri
2022.Keberadaan posko pengaduan THR yang disiapkan setiap tahun oleh pemerintah, akan melayani
pengaduan pekerja atau buruh yang mengalami permasalahan terkait pembayaran THR oleh
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perusahaannya dengan membuat laporan ke posko pengaduan."Posko pengaduan THR sebagai upaya
pemerintah memastikan hak THR pekerja dibayarkan sesuai ketentuan," jelas Hendra.Sesuai ketentuan
pembayaran THR diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.Serta
peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20/2016 tentang Tata Cara Pemberian
Sanksi Administratif PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan."Berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan, perusahaan wajib membayar THR kepada para pekerjanya," tegasnya.36 Perusahaan
Sudah Bayar THRSementara itu, sebanyak 36 perusahaan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Metal
Indonesia (SPMI) Kota Batam sudah membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan.Hal ini
disampaikan Ketua FSPMI Kota Batam, Alfatoni."Semua sudah dibayarkan, pembayarannya pun paling
lama hari Minggu kemarin, bahkan ada perusahaan yang telah membayar H-10 lebaran," ujar Alfatoni,
Rabu (27/4/2022).Diakuinya 2 hari lalu pihaknya mendapat laporan dari 36 perusahaan tersebut. Dari
laporan tersebut diperoleh bahwa selurun perusahaan telah membayarkan THR."Dibayarkan tanpa
cicilan," katanya.Ia melanjutkan, dengan begitu perusahaan tersebut telah sesuai Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan, bahwa THR harus dibayarkan H-7 Idul Fitri.Tahun ini pencairan THR jauh lebih lancar
dibandingkan tahun lalu.Menurutnya dapat disimpulkan perekonomian perusahaan mulai
membaik.Pada tahun lalu, beberapa perusahaan membayarkan THR dengan cara mencicil.Namun
pihaknya memastikan THR dibayar secara penuh."Walaupun dengan cicilan, ada yang dua kali cicilan atau
bahkan tiga kali, tapi tidak ada yang dipotong, tahun lalu kan banyak perusahaan yang terdampak
pandemi," katanya.Alfatoni berharap perekonomian di Batam terus kembali mengalami peningkatan.
Karena sempat mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19."Sudah perlahan bangkit, walapun
belum sempurna, kenaikan upah belum sesuai dengan yang kami minta," katanya.
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Positive

Summary "Kita sudah berkomunkasi dan berkoordinasi dengan Pemprov Yogyakarta, kita juga
berkoodinasi dengan pihak kepolisian terkait antisipasi jika ada hal-hal yang bisa
mengganggu jalannya EWG G20 ke-2 ini. Sebagaimana diketahui, EWG G20 ke-2 ini akan
diselenggarakan di Yogyakarta. Kementerian Ketenagakerjaan terus mematangkan
persiapan pelaksanaan Employment Working Group (EWG) G20 ke-2 yang akan
diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 10-12 Mei 2022. Menurutnya, guna
kelancaran pelaksanaan EWG G20, pihaknya telah membentuk tim teknis sejak sebelum
pelaksanaan EWG G20 ke-1.

Kementerian Ketenagakerjaan terus mematangkan persiapan pelaksanaan Employment Working Group
(EWG) G20 ke-2 yang akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 10-12 Mei 2022.Staf
Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah mengatakan, hingga kini persiapan yang telah dilakukan
pihaknya sudah mencapai 90 persen."Persiapan kita saat ini sudah 90 persen karena kita memang
persiapannya sejak sebelum EWG pertama kita sudah menyiapkan untuk EWG yang ke-2. Kita memulai
EWG ke-2 itu nanti di tanggal 10-12 Mei 2022, setelah itu pada 13 Mei kita ada seminar nasional tentang
EWG juga dengan Universitas Gajah Mada," kata Hindun Anisah di pada Rabu (27/4/2022).Menurutnya,
guna kelancaran pelaksanaan EWG G20, pihaknya telah membentuk tim teknis sejak sebelum
pelaksanaan EWG G20 ke-1. Tim teknis tersebut, seperti tim logistik, media, kesehatan, dan lain
sebagainya."Ini sudah kita persiapkan, dan kita sudah koordinasi sejak awal dan kita cek sampai detail
banget ibaratanya smapai jumlah sepidol berapa juga kita hitung bener. Dan kita juga survei ke lokasilokasi di Yogyakarta tidak hanya sekali, untuk memastikan di sana ready," ucapnya.Bahkan dalam upaya
agar acara ini berjalan sebaik mungkin, pihaknya aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait,
termasuk dengan pihak kepolisian."Kita sudah berkomunkasi dan berkoordinasi dengan Pemprov
Yogyakarta, kita juga berkoodinasi dengan pihak kepolisian terkait antisipasi jika ada hal-hal yang bisa
mengganggu jalannya EWG G20 ke-2 ini. Jadi bisa dikatakan ya kita sudah siap menyelenggarakan,"
ucapnya.Sebagaimana diketahui, EWG G20 ke-2 ini akan diselenggarakan di Yogyakarta. Pemilihan
Yogyakarta sebagai tuan rumah pada forum ini terkait dengan salah satu isu yang diangkat, yaitu
Sustainable Job Creation towards Changing World of Work (Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan
menuju Perubahan Dunia Kerja)."Kita tahu di Yogyakarta banyak sekali UMKM yang bisa dijadikan
contoh, yang bisa ditunjukkan best practices. Di Yogyakarta juga ada usaha-usaha dari kelompok
disabilitas yang ini juga terkait isu yang telah diangkat dalam EWG ke-1," ucapnya."Jadi ini juga kita mau
menunjukkan bahwa apa yang kita angkat di isu itu bukan sesuatu yang omong kosong, tapi ada
contohnya. Nah, kebetulan di Yogyakarta ada semua, makanya kita pilih Yogyakarta," pungkasnya.
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Summary Menurutnya, guna kelancaran pelaksanaan EWG G20, pihaknya telah membentuk tim teknis
sejak sebelum pelaksanaan EWG G20 ke-1. "Kita sudah berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan Pemprov Yogyakarta, kita juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait
antisipasi jika ada hal-hal yang bisa mengganggu jalannya EWG G20 ke-2 ini. Sebagaimana
diketahui, EWG G20 ke-2 ini akan diselenggarakan di Yogyakarta. Kementerian
Ketenagakerjaan terus mematangkan persiapan pelaksanaan Employment Working Group
(EWG) G20 ke-2 yang akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 10-12 Mei
2022.

Kementerian Ketenagakerjaan terus mematangkan persiapan pelaksanaan Employment Working Group
(EWG) G20 ke-2 yang akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 10-12 Mei 2022.Staf
Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah mengatakan, hingga kini persiapan yang telah dilakukan
pihaknya sudah mencapai 90 persen."Persiapan kita saat ini sudah 90 persen karena kita memang
persiapannya sejak sebelum EWG pertama kita sudah menyiapkan untuk EWG yang ke-2. Kita memulai
EWG ke-2 itu nanti di tanggal 10-12 Mei 2022, setelah itu pada 13 Mei kita ada seminar nasional tentang
EWG juga dengan Universitas Gajah Mada," kata Hindun Anisah di pada Rabu (27/4).Menurutnya, guna
kelancaran pelaksanaan EWG G20, pihaknya telah membentuk tim teknis sejak sebelum pelaksanaan
EWG G20 ke-1. Tim teknis tersebut, seperti tim logistik, media, kesehatan, dan lain sebagainya."Ini sudah
kita persiapkan, dan kita sudah koordinasi sejak awal dan kita cek sampai detail banget ibaratnya sampai
jumlah spidol berapa juga kita hitung bener. Dan kita juga survei ke lokasi-lokasi di Yogyakarta tidak hanya
sekali, untuk memastikan di sana ready," ucapnya.Bahkan dalam upaya agar acara ini berjalan sebaik
mungkin, pihaknya aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan pihak ."Kita
sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemprov Yogyakarta, kita juga berkoordinasi dengan
pihak kepolisian terkait antisipasi jika ada hal-hal yang bisa mengganggu jalannya EWG G20 ke-2 ini. Jadi
bisa dikatakan ya kita sudah siap menyelenggarakan," ucapnya.Sebagaimana diketahui, EWG G20 ke-2
ini akan diselenggarakan di Yogyakarta. Pemilihan Yogyakarta sebagai tuan rumah pada forum ini terkait
dengan salah satu isu yang diangkat, yaitu Sustainable Job Creation towards Changing World of Work
(Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan menuju Perubahan Dunia Kerja)."Kita tahu di Yogyakarta
banyak sekali UMKM yang bisa dijadikan contoh, yang bisa ditunjukkan best practices. Di Yogyakarta juga
ada usaha-usaha dari kelompok disabilitas yang ini juga terkait isu yang telah diangkat dalam EWG ke-1,"
ucapnya."Jadi ini juga kita mau menunjukkan bahwa apa yang kita angkat di isu itu bukan sesuatu yang
omong kosong, tapi ada contohnya. Nah, kebetulan di Yogyakarta ada semua, makanya kita pilih
Yogyakarta," pungkasnya.
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Neutral

Summary 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," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi di pada
Selasa (26/4). Adapun dari 1.828 laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah
menindaklanjuti 2 laporan.

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima
4.058 laporan pemberian THR selama periode 8-26 April 2022. Jumlah tersebut mencakup 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," kata Sekretaris
Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi di pada Selasa (26/4).Sekjen Anwar memaparkan, dari laporan
konsultasi yang berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 1.779 laporan, sedangkan
sisanya masih dalam proses. Pihaknya memastikan laporan yang masih dalam proses akan segera
diselesaikan."Untuk laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen akan kita selesaikan,"
ucapnya.Adapun dari 1.828 laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah menindaklanjuti 2 laporan.
Dua laporan hasil pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.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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Negative

Summary "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, dikutip Rabu, 27 April 2022. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, Posko
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 telah menerima 4.058 laporan terkait
pemberian THR selama periode 8-26 April 2022. Jumlah tersebut mencakup 2.230 konsultasi
online dan 1.828 pengaduan online. Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 telah
menerima 4.058 laporan terkait pemberian THR selama periode 8-26 April 2022. Jumlah tersebut
mencakup 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," kata
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi di Jakarta, dikutip Rabu, 27 April 2022.Anwar memaparkan,
dari laporan konsultasi yang berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 1.779 laporan,
sedangkan sisanya masih dalam proses. Pihaknya memastikan laporan yang masih dalam proses akan
segera diselesaikan."Untuk laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen akan kita
selesaikan," ucapnya.Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi. Photo : Dokumentasi Kemnaker.Sementara itu dari
1.828 laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah menindaklanjuti 2 laporan. Dua laporan hasil
pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.Ia menjelaskan,
dalam hal laporan pengaduan, pengawas ketenagakerjaan akan menindaklanjuti laporan pengaduan
yang terlambat membayar THR kepada pekerja/buruh dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan.
Kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian nota pemeriksaan 1 dengan jangka waktu 7 hari untuk
melaksanakan pembayaran THR kepada pekerja.
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Neutral

Summary Terkait dengan surat edaran kementerian tenaga kerja Republik Indonesia tentang
pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang mengharuskan perusahaan membayarkan thr
kepada pegawai, PLT Walikota Tanjungbalai, Waris Thalib melakukan sidak ke berbagai
perusahaan di Kota Tanjungbalai, Rabu(27/4/2022).

Terkait dengan surat edaran kementerian tenaga kerja Republik Indonesia tentang pembayaran
tunjangan hari raya (THR) yang mengharuskan perusahaan membayarkan thr kepada pegawai, PLT
Walikota Tanjungbalai, Waris Thalib melakukan sidak ke berbagai perusahaan di Kota Tanjungbalai,
Rabu(27/4/2022).Hal itu dilakukan atas adanya laporan masyarakat kepada dinas ketenagakerjaan Kota
Tanjungbalai yang mengaku salah satu perusahaan belum membayarkan thr ke pegawainya."Kami
kemari atas surat edaran kementerian tenaga kerja dan adanya laporan masyarakat yang mengatakan
bahwa thr mereka belum dibayarkan," kata Waris.Dalam sidak tersebut, Walikota Tanjungbalai
mendatangi beberapa gudang pengekspor dan penyimpanan ikan di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Teluk
Nibung, Kota Tanjungbalai."Disini kami menerima banyak cerita para pekerja. Namun kami tidak
menemukan adanya temuan THR yang belum dibayarkan," katanyaSelain itu, Waris mengatakan untuk
jaminan kesehatan dan tenaga kerja (BPJS) seluruh karyawan telah terpenuhi."Alhamdulilah, semua
perusahaan yang kami sidak telah membayarkan tanggungan karyawannya. Kami kemari memastikan
setiap bulan karyawan sini mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya," katanya.Katanya, bila
kedapatan ada perusahaan yang membandel dan tidak membayarkan THR karyawan, maka Pemko
Tanjungbalai akan tindak tegas hingga pembekuan izin usaha."Karena ini momen lebaran Idul Fitri, maka
semua harus bahagia. Pengusaha bahagia, karyawan juga ikut bahagia dengan menerima THR di Idul Fitri
tahun ini," pungkasnya.
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Neutral

Summary Kemenaker juga sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi
Yogyakarta dan pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa mengganggu
jalannya EWG G20 ke-2. Pemilihan Yogyakarta sebagai tuan rumah EWG G20 ke-2 berkaitan
dengan dengan salah satu isu yang diangkat, yaitu Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan
Menuju Perubahan Dunia Kerja (Sustainable Job Creation towards Changing World of Work).

Persiapan kita saat ini sudah 90 persen karena kita memang persiapannya sejak sebelum EWG pertama
kita sudah menyiapkan untuk EWG yang ke-2 Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) mengatakan persiapan pelaksanaan Employment Working Group (EWG) atau Kelompok
Kerja Ketenagakerjaan G20 ke-2 yang akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada
10-12 Mei 2022, sudah mencapai 90 persen."Persiapan kita saat ini sudah 90 persen karena kita memang
persiapannya sejak sebelum EWG pertama kita sudah menyiapkan untuk EWG yang ke-2," kata Staf
Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di
Jakarta, Rabu.Selanjutnya pada 13 Mei 2022, ada penyelenggaraan seminar nasional tentang EWG
dengan Universitas Gajah Mada.Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan EWG G20, Kemenaker telah
membentuk tim teknis sejak sebelum pelaksanaan EWG G20 pertama, seperti tim logistik, media, dan
kesehatan."Ini sudah kita persiapkan, dan kita sudah koordinasi sejak awal dan kita cek sampai detail
banget ibaratnya sampai jumlah spidol berapa juga kita hitung benar. Dan kita juga survei ke lokasi-lokasi
di Yogyakarta tidak hanya sekali, untuk memastikan di sana siap," katanya.Kemenaker juga sudah
berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Yogyakarta dan pihak kepolisian untuk
mengantisipasi hal-hal yang bisa mengganggu jalannya EWG G20 ke-2.Pemilihan Yogyakarta sebagai tuan
rumah EWG G20 ke-2 berkaitan dengan dengan salah satu isu yang diangkat, yaitu Penciptaan Lapangan
Kerja Berkelanjutan Menuju Perubahan Dunia Kerja (Sustainable Job Creation towards Changing World
of Work).Di Yogyakarta, banyak usaha mikro, kecil dan menengah yang bisa membagikan praktik
terbaiknya, dan usaha-usaha dari kelompok disabilitas yang bisa dijadikan contoh bagi pihak lain."Jadi ini
juga kita mau menunjukkan bahwa apa yang kita angkat di isu itu bukan sesuatu yang omong kosong,
tapi ada contohnya. Nah, kebetulan di Yogyakarta ada semua, makanya kita pilih Yogyakarta," demikian
Hindun Anisah.
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Neutral

Summary Kemenaker juga sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi
Yogyakarta dan pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa mengganggu
jalannya EWG G20 ke-2. Pemilihan Yogyakarta sebagai tuan rumah EWG G20 ke-2 berkaitan
dengan dengan salah satu isu yang diangkat, yaitu Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan
Menuju Perubahan Dunia Kerja (Sustainable Job Creation towards Changing World of Work).
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan persiapan pelaksanaan
Employment Working Group (EWG) atau Kelompok Kerja Ketenagakerjaan G20 ke-2 yang
akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 10-12 Mei 2022, sudah
mencapai 90 persen. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan EWG G20, Kemenaker telah
membentuk tim teknis sejak sebelum pelaksanaan EWG G20 pertama, seperti tim logistik,
media, dan kesehatan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan persiapan pelaksanaan Employment Working
Group (EWG) atau Kelompok Kerja Ketenagakerjaan G20 ke-2 yang akan diselenggarakan di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 10-12 Mei 2022, sudah mencapai 90 persen."Persiapan kita saat ini sudah
90 persen karena kita memang persiapannya sejak sebelum EWG pertama kita sudah menyiapkan untuk
EWG yang ke-2," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah dalam keterangan tertulis
yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.Selanjutnya pada 13 Mei 2022, ada penyelenggaraan seminar
nasional tentang EWG dengan Universitas Gajah Mada.Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan EWG
G20, Kemenaker telah membentuk tim teknis sejak sebelum pelaksanaan EWG G20 pertama, seperti tim
logistik, media, dan kesehatan."Ini sudah kita persiapkan, dan kita sudah koordinasi sejak awal dan kita
cek sampai detail banget ibaratnya sampai jumlah spidol berapa juga kita hitung benar. Dan kita juga
survei ke lokasi-lokasi di Yogyakarta tidak hanya sekali, untuk memastikan di sana siap,"
katanya.Kemenaker juga sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi
Yogyakarta dan pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa mengganggu jalannya EWG G20
ke-2.Pemilihan Yogyakarta sebagai tuan rumah EWG G20 ke-2 berkaitan dengan dengan salah satu isu
yang diangkat, yaitu Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan Menuju Perubahan Dunia Kerja
(Sustainable Job Creation towards Changing World of Work).Di Yogyakarta, banyak usaha mikro, kecil
dan menengah yang bisa membagikan praktik terbaiknya, dan usaha-usaha dari kelompok disabilitas
yang bisa dijadikan contoh bagi pihak lain."Jadi ini juga kita mau menunjukkan bahwa apa yang kita
angkat di isu itu bukan sesuatu yang omong kosong, tapi ada contohnya. Nah, kebetulan di Yogyakarta
ada semua, makanya kita pilih Yogyakarta," demikian Hindun Anisah.
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Neutral

Summary Kemenaker juga sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi
Yogyakarta dan pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa mengganggu
jalannya EWG G20 ke-2. Pemilihan Yogyakarta sebagai tuan rumah EWG G20 ke-2 berkaitan
dengan dengan salah satu isu yang diangkat, yaitu Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan
Menuju Perubahan Dunia Kerja (Sustainable Job Creation towards Changing World of Work).
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan persiapan pelaksanaan
Employment Working Group (EWG) atau Kelompok Kerja Ketenagakerjaan G20 ke-2 yang
akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 10-12 Mei 2022, sudah
mencapai 90 persen. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan EWG G20, Kemenaker telah
membentuk tim teknis sejak sebelum pelaksanaan EWG G20 pertama, seperti tim logistik,
media, dan kesehatan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan persiapan pelaksanaan Employment Working
Group (EWG) atau Kelompok Kerja Ketenagakerjaan G20 ke-2 yang akan diselenggarakan di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 10-12 Mei 2022, sudah mencapai 90 persen."Persiapan kita saat ini sudah
90 persen karena kita memang persiapannya sejak sebelum EWG pertama kita sudah menyiapkan untuk
EWG yang ke-2," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah dalam keterangan tertulis
yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.Selanjutnya pada 13 Mei 2022, ada penyelenggaraan seminar
nasional tentang EWG dengan Universitas Gajah Mada.Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan EWG
G20, Kemenaker telah membentuk tim teknis sejak sebelum pelaksanaan EWG G20 pertama, seperti tim
logistik, media, dan kesehatan."Ini sudah kita persiapkan, dan kita sudah koordinasi sejak awal dan kita
cek sampai detail banget ibaratnya sampai jumlah spidol berapa juga kita hitung benar. Dan kita juga
survei ke lokasi-lokasi di Yogyakarta tidak hanya sekali, untuk memastikan di sana siap,"
katanya.Kemenaker juga sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi
Yogyakarta dan pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa mengganggu jalannya EWG G20
ke-2.Pemilihan Yogyakarta sebagai tuan rumah EWG G20 ke-2 berkaitan dengan dengan salah satu isu
yang diangkat, yaitu Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan Menuju Perubahan Dunia Kerja
(Sustainable Job Creation towards Changing World of Work).Di Yogyakarta, banyak usaha mikro, kecil
dan menengah yang bisa membagikan praktik terbaiknya, dan usaha-usaha dari kelompok disabilitas
yang bisa dijadikan contoh bagi pihak lain."Jadi ini juga kita mau menunjukkan bahwa apa yang kita
angkat di isu itu bukan sesuatu yang omong kosong, tapi ada contohnya. Nah, kebetulan di Yogyakarta
ada semua, makanya kita pilih Yogyakarta," demikian Hindun Anisah.
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Neutral

Summary Kemenaker juga sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi
Yogyakarta dan pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa mengganggu
jalannya EWG G20 ke-2. Pemilihan Yogyakarta sebagai tuan rumah EWG G20 ke-2 berkaitan
dengan dengan salah satu isu yang diangkat, yaitu Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan
Menuju Perubahan Dunia Kerja (Sustainable Job Creation towards Changing World of Work).
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan persiapan pelaksanaan
Employment Working Group (EWG) atau Kelompok Kerja Ketenagakerjaan G20 ke-2 yang
akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 10-12 Mei 2022, sudah
mencapai 90 persen. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan EWG G20, Kemenaker telah
membentuk tim teknis sejak sebelum pelaksanaan EWG G20 pertama, seperti tim logistik,
media, dan kesehatan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan persiapan pelaksanaan Employment Working
Group (EWG) atau Kelompok Kerja Ketenagakerjaan G20 ke-2 yang akan diselenggarakan di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 10-12 Mei 2022, sudah mencapai 90 persen."Persiapan kita saat ini sudah
90 persen karena kita memang persiapannya sejak sebelum EWG pertama kita sudah menyiapkan untuk
EWG yang ke-2," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah dalam keterangan tertulis
yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.Selanjutnya pada 13 Mei 2022, ada penyelenggaraan seminar
nasional tentang EWG dengan Universitas Gajah Mada.Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan EWG
G20, Kemenaker telah membentuk tim teknis sejak sebelum pelaksanaan EWG G20 pertama, seperti tim
logistik, media, dan kesehatan."Ini sudah kita persiapkan, dan kita sudah koordinasi sejak awal dan kita
cek sampai detail banget ibaratnya sampai jumlah spidol berapa juga kita hitung benar. Dan kita juga
survei ke lokasi-lokasi di Yogyakarta tidak hanya sekali, untuk memastikan di sana siap,"
katanya.Kemenaker juga sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi
Yogyakarta dan pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa mengganggu jalannya EWG G20
ke-2.Pemilihan Yogyakarta sebagai tuan rumah EWG G20 ke-2 berkaitan dengan dengan salah satu isu
yang diangkat, yaitu Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan Menuju Perubahan Dunia Kerja
(Sustainable Job Creation towards Changing World of Work).Di Yogyakarta, banyak usaha mikro, kecil
dan menengah yang bisa membagikan praktik terbaiknya, dan usaha-usaha dari kelompok disabilitas
yang bisa dijadikan contoh bagi pihak lain."Jadi ini juga kita mau menunjukkan bahwa apa yang kita
angkat di isu itu bukan sesuatu yang omong kosong, tapi ada contohnya. Nah, kebetulan di Yogyakarta
ada semua, makanya kita pilih Yogyakarta," demikian Hindun Anisah.
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Neutral

Summary Presiden Jokowi terbitkan Keppres No. 4/2022 tentang Cuti Bersama ASN Tahun 2022. Isi
Keppres tersebut, pada Diktum Pertama menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil
Negara (ASN) tahun 2022 yaitu pada tanggal 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022 (Jumat, Rabu,
Kamis, dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah.

Presiden Jokowi terbitkan Keppres No. 4/2022 tentang Cuti Bersama ASN Tahun 2022.Dikutip dari laman
Sekretariat Kabinet, aturan yang ditandatangani pada tanggal 26 April 2022 ini diterbitkan dengan
pertimbangan, dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman
bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2022.Isi Keppres tersebut, pada
Diktum Pertama menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2022 yaitu pada
tanggal 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022 (Jumat, Rabu, Kamis, dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya
Idulfitri 1443 Hijriah.Pada Diktum Kedua ditegaskan bahwa cuti bersama sebagaimana dimaksud tidak
mengurangi hak cuti tahunan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).Sementara pada Diktum Ketiga, bagi
ASN yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, maka hak cuti tahunannya ditambah
sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan. Lantas, bagaimana dengan cuti bersama 2022 untuk karyawan swasta?Bagi pegawai
swasta, cuti bersama bersifat pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau
buruh.Hal ini sesuau dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan B.70/M.NAKER.PHIJSKSES/V/2018 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama Pada Perusahaan.Dalam aturan tersebut, pekerja atau
buruh yang melaksanakan cuti bersama atau cuti Lebaran 2022 maka hak cuti yang diambilnya
mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja atau buruh yang bersangkutan.Namun jika mereka tetap
bekerja pada saat cuti bersama atau cuti Lebaran 2022, maka hak cuti tahunannya tidak berkurang dan
akan mendapatkan upah seperti hari kerja pada umumnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google
News
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Summary Berikut ini akan diulas cara cek nama penerima BSU 2022 atau Bantuan Subsidi Upah lewat
WhatsApp, NIK KTP atau laman resmi BSU Kemnaker. Bagi anda yang menantikan BSU kapan
cair pastikan terlebih dahulu nama anda terdaftar dengan cara cek penerima BLT gaji 2022
yang dapat dilakukan melalui WhatsApp, Nik KTP dan laman resmi BSU Kemnaker. Adapun
syarat penerima BLT gaji 2022 atau BSU BPJS Ketenagakerjaan ini adakah sebagai berikut:.
Berikut ini adalah cara cek penerima BLT gaji 2022 melalui WhatsApp, NIK KTP dan laman
resmi Kemnaker:.

Berikut ini akan diulas cara cek nama penerima BSU 2022 atau Bantuan Subsidi Upah lewat WhatsApp,
NIK KTP atau laman resmi BSU Kemnaker.Bagi anda yang menantikan BSU kapan cair pastikan terlebih
dahulu nama anda terdaftar dengan cara cek penerima BLT gaji 2022 yang dapat dilakukan melalui
WhatsApp, Nik KTP dan laman resmi BSU Kemnaker.Adapun syarat penerima BLT gaji 2022 atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan ini adakah sebagai berikut:1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan
kepemilikan NIK.2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJamsostek sampai dengan
Juni.3. Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta.4. Bekerja di wilayah PPKM level 3
dan level 4 yang ditetapkan pemerintah.5. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang
konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali Pendidikan
dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJamsostek).Berikut ini adalah cara cek penerima BLT
gaji 2022 melalui WhatsApp, NIK KTP dan laman resmi Kemnaker:
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Summary Terkait dengan surat edaran kementerian tenaga kerja Republik Indonesia tentang
pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang mengharuskan perusahaan membayarkan thr
kepada pegawai, PLT Walikota Tanjungbalai, Waris Thalib melakukan sidak ke berbagai
perusahaan di Kota Tanjungbalai, Rabu(27/4/2022).

Terkait dengan surat edaran kementerian tenaga kerja Republik Indonesia tentang pembayaran
tunjangan hari raya (THR) yang mengharuskan perusahaan membayarkan thr kepada pegawai, PLT
Walikota Tanjungbalai, Waris Thalib melakukan sidak ke berbagai perusahaan di Kota Tanjungbalai,
Rabu(27/4/2022).Hal itu dilakukan atas adanya laporan masyarakat kepada dinas ketenagaan kerjaan
Kota Tanjungbalai yang mengaku salah satu perusahaan belum membayarkan thr ke pegawainya."Kami
kemari atas surat edaran kementerian tenaga kerja dan adanya laporan masyarakat yang mengatakan
bahwa thr mereka belum dibayarkan," kata Waris.Dalam sidak tersebut, Walikota Tanjungbalai
mendatangi beberapa gudang pengekspor dan penyimpanan ikan di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Teluk
Nibung, Kota Tanjungbalai."Disini kami menerima banyak cerita para pekerja. Namun kami tidak
menemukan adanya temuan thr yang belum dibayarkan," katanya.Selain itu, Waris mengatakan untuk
jaminan kesehatan dan tenaga kerja (BPJS) seluruh karyawan telah terpenuhi."Alhamdulilah, semua
perusahaan yang kami sidak telah membayarkan tanggungan karyawannya. Kami kemari memastikan
setiap bulan karyawan sini mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya," katanya.Katanya, bila
kedapatan ada perusahaan yang membandel dan tidak membayarkan thr karyawan, maka Pemko
Tanjungbalai akan tindak tegas hingga pembekuan izin usaha."Karena ini momen lebaran Idul Fitri, maka
semua harus bahagia. Pengusaha bahagian, karyawan juga ikut bahagia dengan menerima thr di Idul Fitri
tahun ini," pungkasnya.
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