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Table Of Contents : 10 October 2022 - 11 October 2022 
 

No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 11 

October 

2022 

Tingkatkan 

Kapasitas dan 

Kompetensi 

4 Neutral Pos 

Kota 

Tingkatkan Kapasitas dan Kompetensi. TANGERANG 

(Poskota). - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kabupaten Tangerang melatih 148 Petugas 

Pengantar Kerja untuk meningkatkan kapasitas dan 

kompetensi pada Bursa Kerja Khusus (BKK). Bekerja 

sesuai dene, tugas dan fungsinya. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Rudi 

Hartono mengatakan, pelatihan yang dilakukan 

terhadap 148 petugas pengantar kerja guna 

meningkatkan kapasitas dan kompetensi pada Bursa 

Kerja Khusus (BKK) 2022. 

2. 11 

October 

2022 

110.219 

Pekerja 

Terima BSU 

8 Neutral Lingkar 

Jateng 

110.219 Pekerja Terima BSU. DI sis lain, Sebanyak 

110. 219 pekerja di wilayah Kudus, Jepara dan Pati 

telah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari 

BPJS Ketenagakerjaan sejak awal September 2022 

lalu. Per 30 September kemarin, 50 persen pekerja 

sudah menerima BSU sebesar Rp 600 ribu. Kepala 

Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus melalui 

Kepala Bidang Kepesertaan, Budi Hananto menyam- 

paikan, saat ini masih ada sekitar 10 persen dari 

jumlah penerima BSU yang belum masukke 

rekening. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-11/POS_KOTA1/Tingkatkan%20Kapasitas%20dan%20Kompetensi=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-11/POS_KOTA1/Tingkatkan%20Kapasitas%20dan%20Kompetensi=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-11/POS_KOTA1/Tingkatkan%20Kapasitas%20dan%20Kompetensi=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-11/LINGKAR_JATENG1/110.219%20Pekerja%20Terima%20BSU=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-11/LINGKAR_JATENG1/110.219%20Pekerja%20Terima%20BSU=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-11/LINGKAR_JATENG1/110.219%20Pekerja%20Terima%20BSU=1=8=1.jpg
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Title Tingkatkan Kapasitas dan Kompetensi 

Media Pos Kota Reporter  

Date 11 October 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

11/POS_KOTA1/Tingkatkan%20Kapasitas%20dan%20Kompetensi=1=4=1.jpg 

Summary . Tingkatkan Kapasitas dan Kompetensi. TANGERANG (Poskota). - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kabupaten Tangerang melatih 148 Petugas Pengantar Kerja untuk meningkatkan kapasitas dan 

kompetensi pada Bursa Kerja Khusus (BKK). Bekerja sesuai dene, tugas dan fungsinya. Kepala 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono mengatakan, pelatihan 

yang dilakukan terhadap 148 petugas pengantar kerja guna meningkatkan kapasitas dan 

kompetensi pada Bursa Kerja Khusus (BKK) 2022. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-11/POS_KOTA1/Tingkatkan%20Kapasitas%20dan%20Kompetensi=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-11/POS_KOTA1/Tingkatkan%20Kapasitas%20dan%20Kompetensi=1=4=1.jpg
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Title 110.219 Pekerja Terima BSU 

Media Lingkar Jateng Reporter  

Date 11 October 2022 Tone Neutral 

Page 8 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

11/LINGKAR_JATENG1/110.219%20Pekerja%20Terima%20BSU=1=8=1.jpg 

Summary 110.219 Pekerja Terima BSU. DI sis lain, Sebanyak 110. 219 pekerja di wilayah Kudus, Jepara 

dan Pati telah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari BPJS Ketenagakerjaan sejak awal 

September 2022 lalu. Per 30 September kemarin, 50 persen pekerja sudah menerima BSU 

sebesar Rp 600 ribu. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus melalui Kepala Bidang 

Kepesertaan, Budi Hananto menyam- paikan, saat ini masih ada sekitar 10 persen dari jumlah 

penerima BSU yang belum masukke rekening. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-11/LINGKAR_JATENG1/110.219%20Pekerja%20Terima%20BSU=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-11/LINGKAR_JATENG1/110.219%20Pekerja%20Terima%20BSU=1=8=1.jpg
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Table Of Contents : 10 October 2022 - 11 October 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 10 

October 

2022 

Pekan Pelatihan 

Vokasi BLK di Lombok 

Timur Meriah Dihadiri 

Chef Juna 

Positive Suara Ntb Pekan Pelatihan Vokasi BLK digelar selama 

dua hari di Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Lombok Timur, sejak 

Tanggal 8- 9 Oktober 2022. Semakin 

meriah karena Chef Nasional, Juna hadir 

sebagai juri. Pekan Pelatihan Vokasi ini 

sebagai ajang rebranding atau 

transformasi BLK menjadi BPV Lombok 

Timur. "Kegiatan ini dimeriahkan oleh 

Chef Juna sebagai juri untuk kompetisi 

memasak," kata Kadisnakertrans Provinsi 

Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi. 

2. 10 

October 

2022 

Kepastian BSU Tahap 

5 Mulai Cair Hari ini, 

Cek Penerima BSU Rp 

600 Ribu dari 

Kemnaker Disini! 

Positive Tribun 

Pontianak 

Bahwasannya pemerintah hari ini akan 

mencairkan kembali Bantuan Subsidi Upah 

( BSU Tahap 5 ) kepada pekerja yang 

memenuhi persyaratan. Diberitakan 

Tribunpontianak sebelumnya pencairan 

BSU Tahap 5 akan dimulai hari ini, Senin 

10 Oktober 2022. Bantuan subsidi upah ( 

BSU Tahap 5 ) akan cair hari ini, Senin, 10 

Oktober 2022. Begitulah cara cek 

penerima BSU Tahap 5 yang dicairkan 

Kemnaker hari ini kepada pekerja yang 

telah mendaftar dan memenuhi syarat. 

3. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair Hari 

Ini! Cek Namamu 

Segera di Sini 

Neutral Cnbc 

Indonesia 

Pemerintah memastikan bantuan subsidi 

upah (BSU) tahap 5 cair pada hari ini, 

Senin (10/10/2022). Cek Namamu di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Bantuan 

diberikan kepada 325 ribu pekerja yang 

tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan Anwar Sanusi 

mengatakan, angka tersebut berasal dari 

403 ribu pekerja yang didata oleh BPJS 

Ketenagakerjaan. 

4. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair, 

Simak Mengecek 

Neutral Tribun News 

Banjarmasin 

Simak cara mengecek pencairan di Bank 

Himbara. Hari ini Senin 10 Oktober 2022, 

BSU tahap 5 dicairkan. Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) diberikan pemerintah sebesar 

http://www.suarantb.com/2022/10/10/pekan-pelatihan-vokasi-blk-di-lombok-timur-meriah-dihadiri-chef-juna
http://www.suarantb.com/2022/10/10/pekan-pelatihan-vokasi-blk-di-lombok-timur-meriah-dihadiri-chef-juna
http://www.suarantb.com/2022/10/10/pekan-pelatihan-vokasi-blk-di-lombok-timur-meriah-dihadiri-chef-juna
http://www.suarantb.com/2022/10/10/pekan-pelatihan-vokasi-blk-di-lombok-timur-meriah-dihadiri-chef-juna
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/10/kepastian-bsu-tahap-5-mulai-cair-hari-ini-cek-penerima-bsu-rp-600-ribu-dari-kemnaker-disini
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/10/kepastian-bsu-tahap-5-mulai-cair-hari-ini-cek-penerima-bsu-rp-600-ribu-dari-kemnaker-disini
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/10/kepastian-bsu-tahap-5-mulai-cair-hari-ini-cek-penerima-bsu-rp-600-ribu-dari-kemnaker-disini
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/10/kepastian-bsu-tahap-5-mulai-cair-hari-ini-cek-penerima-bsu-rp-600-ribu-dari-kemnaker-disini
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/10/kepastian-bsu-tahap-5-mulai-cair-hari-ini-cek-penerima-bsu-rp-600-ribu-dari-kemnaker-disini
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221010094241-4-378399/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cek-namamu-segera-di-sini
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221010094241-4-378399/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cek-namamu-segera-di-sini
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221010094241-4-378399/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cek-namamu-segera-di-sini
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/10/bsu-tahap-5-cair-simak-mengecek-pencairan-rp-600000-di-bank-himbara
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/10/bsu-tahap-5-cair-simak-mengecek-pencairan-rp-600000-di-bank-himbara
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Pencairan Rp 600. 000 

di Bank Himbara 

Rp 600.000. Pencairan diberikan bagi 

tenaga kerja yang termasuk dalam BPJS 

ketenagakerjaan dan bergaji maksimal Rp 

3,5 juta. Simak di sini cara mengecek 

penerima BSU (bantuan subsidi upah) 

senilai Rp 600.00 lengkap dengan 

persyaratannya. 

5. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair Hari 

Ini, Simak Cara Cek 

Status Melalui 2 Link 

Ini untuk Dapat BLT 

Subsidi Gaji 

Rp600.000 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

BSU tahap 5 cair hari ini, simak cara cek 

status melalui dua link ini, dan dapatkan 

BLT Subsidi Gaji tahun 2022 sebesar 

Rp600.000. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

terus menyalurkan bantuan subsidi upah 

(BSU) atau BLT Subsidi Gaji tahun 2022, 

yang saat ini sudah memasuki tahap 5. 

Adapun BSU tahap 5 dijadwalkan mulai 

dicairkan pada hari ini, Senin, 10 Oktober 

2022. 

6. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair Hari 

Ini, Segera Cek Status 

Pencairannya! 

Neutral Kompas Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar 

Sanusi membenarkan, BSU tahap 5 akan 

cair mulai hari ini, Senin (10/10/2022). 

Bantuan subsidi upah atau BSU dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memasuki tahap kelima. Sama seperti 

tahap sebelumnya, pekerja yang terdaftar 

sebagai penerima BSU tahap 5 akan 

menerima bantuan tunai sebesar Rp 

600.000. Bantuan tersebut disalurkan 

melalui Bank Himbara yakni BRI, BNI, 

Mandiri, dan BTN, Bank Syariah Indonesia 

khusus wilayah Aceh, serta PT Pos 

Indonesia. Sebab, pihaknya sudah 

mengirimkan data calon penerima BSU 

kepada penyalur. 

7. 10 

October 

2022 

Jejak Timur Desak 

Kejati Telusuri 

Anggaran Kegiatan 

Job Fair tahun 2022 di 

Disnaker Malut 

Negative Medianasion

al.id 

Post Views: 28 Jejak Timur Desak Kejati 

Telusuri Anggaran Kegiatan Job Fair tahun 

2022 di Disnaker Malut Maluku utara 

Ternate Sebarkan Navigasi pos Pos 

sebelumnya H. Ahmad Ridwan, Sholat 

Berjama'ah di Masjid Darussalam Dukuh 

Gerjo Desa Ngroto Pos berikutnya 

Muhamat Marasabessy Terima Kembali 

Kontingen Pesparani Malteng dan Siap 

Menjadi Tuan Rumah Pesparani V Provinsi 

http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/10/bsu-tahap-5-cair-simak-mengecek-pencairan-rp-600000-di-bank-himbara
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/10/bsu-tahap-5-cair-simak-mengecek-pencairan-rp-600000-di-bank-himbara
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095655373/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-simak-cara-cek-status-melalui-2-link-ini-untuk-dapat-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095655373/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-simak-cara-cek-status-melalui-2-link-ini-untuk-dapat-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095655373/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-simak-cara-cek-status-melalui-2-link-ini-untuk-dapat-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095655373/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-simak-cara-cek-status-melalui-2-link-ini-untuk-dapat-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095655373/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-simak-cara-cek-status-melalui-2-link-ini-untuk-dapat-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095655373/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-simak-cara-cek-status-melalui-2-link-ini-untuk-dapat-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/10/100000365/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-segera-cek-status-pencairannya-
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/10/100000365/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-segera-cek-status-pencairannya-
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/10/100000365/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-segera-cek-status-pencairannya-
http://www.medianasional.id/jejak-timur-desak-kejati-telusuri-anggaran-kegiatan-job-fair-tahun-2022-di-disnaker-malut
http://www.medianasional.id/jejak-timur-desak-kejati-telusuri-anggaran-kegiatan-job-fair-tahun-2022-di-disnaker-malut
http://www.medianasional.id/jejak-timur-desak-kejati-telusuri-anggaran-kegiatan-job-fair-tahun-2022-di-disnaker-malut
http://www.medianasional.id/jejak-timur-desak-kejati-telusuri-anggaran-kegiatan-job-fair-tahun-2022-di-disnaker-malut
http://www.medianasional.id/jejak-timur-desak-kejati-telusuri-anggaran-kegiatan-job-fair-tahun-2022-di-disnaker-malut
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Maluku Tahun 2025. Bacaan Lainnya 

Sosialisasi Beasiswa Dalam dan Luar Negri, 

Pemuda ICMI Malut Gelar Seminar 

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 

Polda Malut Didesak Tetapkan Bupati 

Halsel Sebagai Tersangka Dugaan 

Kepemilikan Ijazah Palsu Januari Hingga 

September 2022, BNNP Malut Ciduk 8 

Tersangka Kasus Narkoba. Menurutnya, 

beberapa waktu lalu Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Maluku Utara Melakukan 

kegiatan Job Fair melalui Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja yang di ikuti 

oleh 36 Perusahan yang ada di Malut 

dengan agenda kegiatan Zoom meeting. 

Medianasional.id. Ternate- Organisasi 

Masyarakat (Ormas) Jejak Timur Maluku 

Utara lagi lagi kembali mendesak 

Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar 

segera menelusuri Anggaran Job Fair 

tahun 2022 di tubuh Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Maluku Utara. 

8. 10 

October 

2022 

Cek Nama Penerima 

BSU 2022 Tahap 4 

Rp600. 000 di Link 

Resmi 

bsu.kemnaker.go.id, 

Bukan untuk Nama Ini 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak cek nama penerima BSU 2022 tahap 

4 Rp600. 000 di link resmi 

bsu.kemnaker.go.id, bukan untuk nama 

ini. Kementerian Ketenagakerjaan sudah 

mulai mencairkan bansos BSU 2022 tahap 

4 sebesar Rp600. 000 kepada pekerja. 

Berbagai syarat beserta cara untuk cek 

daftar penerima BSU 2022 tahap 4 Rp600. 

000 akan dipaparkan selengkapnya di 

bawah ini. Dikutip PikiranRakyat-

Depok.com dari bsu.kemnaker.go.id, 

untuk mendapatkan BSU 2022 tahap 4 

Rp600.000, ini syarat yang wajib untuk 

dipenuhi:. 

9. 10 

October 

2022 

WAGUB: 

PEMERINTAH TERUS 

DORONG 

PERUSAHAAN 

TINGKATKAN K3 

Neutral Beritaalfath.c

om 

WAGUB: PEMERINTAH TERUS DORONG 

PERUSAHAAN TINGKATKAN K3. 

Beritaalfath.com Jambi- Wakil Gubernur 

(Wagub) Jambi, Dr. Drs. Hal itu 

dikemukakan oleh Wagub dalam Apel Hari 

Keselamatan dam Kesehatan Kerja 

Nasional Tingkat Provinsi Jambi dan 

Pernyataan Dimulainya Bulan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095655579/cek-nama-penerima-bsu-2022-tahap-4-rp600000-di-link-resmi-bsukemnakergoid-bukan-untuk-nama-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095655579/cek-nama-penerima-bsu-2022-tahap-4-rp600000-di-link-resmi-bsukemnakergoid-bukan-untuk-nama-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095655579/cek-nama-penerima-bsu-2022-tahap-4-rp600000-di-link-resmi-bsukemnakergoid-bukan-untuk-nama-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095655579/cek-nama-penerima-bsu-2022-tahap-4-rp600000-di-link-resmi-bsukemnakergoid-bukan-untuk-nama-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095655579/cek-nama-penerima-bsu-2022-tahap-4-rp600000-di-link-resmi-bsukemnakergoid-bukan-untuk-nama-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095655579/cek-nama-penerima-bsu-2022-tahap-4-rp600000-di-link-resmi-bsukemnakergoid-bukan-untuk-nama-ini
http://beritaalfath.com/detail/wagub-pemerintah-terus-dorong-perusahaan-tingkatkan-k3
http://beritaalfath.com/detail/wagub-pemerintah-terus-dorong-perusahaan-tingkatkan-k3
http://beritaalfath.com/detail/wagub-pemerintah-terus-dorong-perusahaan-tingkatkan-k3
http://beritaalfath.com/detail/wagub-pemerintah-terus-dorong-perusahaan-tingkatkan-k3
http://beritaalfath.com/detail/wagub-pemerintah-terus-dorong-perusahaan-tingkatkan-k3
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Nasional Tahun 2017, bertempat di 

Lapangan Pertamina EP Kenali Asam, Kota 

Jambi, Kamis (9/1) siang. Dalam acara 

yang bertema "Dengan Budaya K3, Kita 

Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia 

Menuju Masyarakat yang Selamat, Sehat, 

dan Produktif tersebut, Wagub bertindak 

sebagai pembina apel yang diikuti oleh 

perwakilan perusahaan-perusahaan di 

Provinsi Jambi. 

10. 10 

October 

2022 

Penuhi Syarat Ini Agar 

BSU Tahap 5 Segera 

Cair ke Rekening 

Anda! - Ayo Indonesia 

Neutral Ayo Solo AYOINDONESIA- Situs resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

kemnaker.go.id, tidak memberikan 

keterangan resmi mengenai tanggal 

jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah ( 

BSU ) 5. Oleh karena itu, tak 

mengherankan kalau masyarakat 

bertanya-tanya kapan BSU tahap 5 cair? 

Akan tetapi, Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sansusi menyatakan bahwa sampai 

sekarang, proses pencairan BSU tahap 5 

masih menunggu data calon penerima 

dari BPJS Ketenagakerjaan. Informasi 

kapan BSU tahap 5 cair, nantinya juga 

akan diumumkan melalui situs resmi. 

11. 10 

October 

2022 

Gubernur Jambi 

Fachrori Raih 

Penghargaan K3 

Positive Beritaalfath.c

om 

Gubernur Jambi Fachrori Raih 

Penghargaan K3. Gubernur Jambi 

mengaku senang atas pencapaian Provinsi 

Jambi dalam memberikan pembinaan 

serta pengawasan terkait Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja,"Alhamdulillah 

semakin meningkat keselamatan dan 

kesehatan kerja di Jambi, kita mendapat 

penghargaan Pembina K3," kata Dr. Drs. 

Untuk itu Gubernur Jambi menegaskan 

pembinaan serta pengawasan dari 

aparatur yang bertugas dibidang 

ketenagakerjaan terus berupaya 

meningkatkan hal-hal yang berkaitan 

dengan K3,"Harus kita perhatikan dan 

awasi dari seluruh kabupaten di Provinsi 

Jambi agar seluruh perusahaan-

perusahaan mampu menjaga ini secara 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015136636/penuhi-syarat-ini-agar-bsu-tahap-5-segera-cair-ke-rekening-anda
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015136636/penuhi-syarat-ini-agar-bsu-tahap-5-segera-cair-ke-rekening-anda
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015136636/penuhi-syarat-ini-agar-bsu-tahap-5-segera-cair-ke-rekening-anda
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015136636/penuhi-syarat-ini-agar-bsu-tahap-5-segera-cair-ke-rekening-anda
http://beritaalfath.com/detail/gubernur-jambi-fachrori-raih-penghargaan-k3
http://beritaalfath.com/detail/gubernur-jambi-fachrori-raih-penghargaan-k3
http://beritaalfath.com/detail/gubernur-jambi-fachrori-raih-penghargaan-k3
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baik dan masyarakat atau pekerja merasa 

senang untuk tahun depan diupayakan 

semakin meningkat," ujar Fachrori. 

Pembina terbaik K3 diberikan kepada 17 

gubernur diantaranya Gubernur Jambi, 

Gubernur Lampung, Gubernur Jawa 

Timur, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur 

Kalimantan Timur, Gubernur Jawa Barat, 

Gubernur Banten, Gubernur Sumatera 

Utara, Gubernur Riau, Gubernur Jawa 

Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, 

Gubernur Aceh, Gubernur Sulawesi Utara, 

Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur 

Bali, Gubernur Sumatera Selatan, 

Gubernur Kalimantan Tengah. 

12. 10 

October 

2022 

Gubernur Jambi 

Tegaskan Bersama 

Wujudkan 

Keselamatan Kerja 

Positive Beritaalfath.c

om 

Gubernur Jambi Tegaskan Bersama 

Wujudkan Keselamatan Kerja. Com Jambi- 

Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori 

Umar,M.Hum, bertindak sebagai Inspektur 

Upacara Peringatan Bulan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja(K3) Tahun 2020 yang 

berlangsung di Lapangan Depan Kantor 

Gubernur Jambi, Senin(27/1/20). 

Gubernur Jambi menegaskan sesuai 

arahan Menteri Tenaga Kerja Republik 

Indonesia bahwa yang terpenting dalam 

pengerjaan proyek atau kegiatan yang 

berhubungan dengan ketenagakerjaan 

mengutamakan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja(K3),"Apapun yang 

dikerjakan K3 adalah prioritas yang 

utama," tegas Gubernur Jambi. Penegasan 

Gubernur Jambi terhadap K3 dimaksudkan 

agar pencanangan bulan K3 yang 

berlangsung di Lapangan Depan Kantor 

Gubernur Jambi bukan menjadi ajang 

seremonial melainkan perlu ditumbuhkan 

kesadaran kerja yang diwujudkan dalam 

langkah nyata oleh perusahaan dan 

serikat pekerja,"Kegiatan ini bukan hanya 

menjadi ajang seremonial dan perlu 

langkah nyata baik perusahaan maupun 

serikat pekerja terhadap Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja," lanjut Fachrori. 

http://beritaalfath.com/detail/gubernur-jambi-tegaskan-bersama-wujudkan-keselamatan-kerja
http://beritaalfath.com/detail/gubernur-jambi-tegaskan-bersama-wujudkan-keselamatan-kerja
http://beritaalfath.com/detail/gubernur-jambi-tegaskan-bersama-wujudkan-keselamatan-kerja
http://beritaalfath.com/detail/gubernur-jambi-tegaskan-bersama-wujudkan-keselamatan-kerja
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13. 10 

October 

2022 

Hari Pendidikan 

Nasional, Fachrori 

Buka Gebyar Pameran 

dan Bazar 

Neutral Beritaalfath.c

om 

Hari Pendidikan Nasional, Fachrori Buka 

Gebyar Pameran dan Bazar. H. Fachrori 

Umar, M. Hum, menerima penghargaan 

Pembina Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Tahun 2019 dari Menteri 

Ketenagakerjaan RI Muhammad Hanif 

Dhakiri di Ruang Birawa Hotel Bidakara 

Jakarta, Senin (22/4/19) malam. Untuk itu 

Gubernur Jambi menegaskan pembinaan 

serta pengawasan dari aparatur yang 

bertugas dibidang ketenagakerjaan terus 

berupaya meningkatkan hal-hal yang 

berkaitan dengan K3,"Harus kita 

perhatikan dan awasi dari seluruh 

kabupaten di Provinsi Jambi agar seluruh 

perusahaan-perusahaan mampu menjaga 

ini secara baik dan masyarakat atau 

pekerja merasa senang untuk tahun depan 

diupayakan semakin meningkat," ujar 

Fachrori. Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja di Jambi Meningkat Baik. 

14. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair Hari 

Ini, Begini Cara Cek 

Penerimanya secara 

Online 

Neutral Batam Now Saat ini, BSU telah mencapai tahap ke-5. 

Dilansir Kontan.co.id, Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi memberikan 

konfirmasi, BSU tahap 5 akan mulai 

dicairkan pada Senin, 10 Oktober 2022. 

"Insya Allah Senin (10 Oktober 2022, BSU 

tahap 5) sudah mulai bisa kita cairkan," 

ujar Anwar saat dihubungi Kompas.com, 

Sabtu (08/10/2022). Terdapat beberapa 

cara untuk melakukan pengecekan 

penerima BSU secara online, baik melalui 

laman Kemnaker maupun laman BPJS 

Ketenagakerjaan. 

15. 10 

October 

2022 

DPRD PPU Sambut 

Baik Anjungan Siap 

Kerja Kemenaker di 

IKN Nusantara 

Positive Hello Borneo DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara 

(PPU) menyambut baik rencana 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) membuka Anjungan Siap 

Kerja dan pelaksanaan program perluasan 

kesempatan program kerja di Ibu Kota 

Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan 

Sepaku. "Kami mendapatkan informasi, 

Kementerian Ketenagakerjaan sedang 

membuat semacam program Anjungan 

http://beritaalfath.com/detail/hari-pendidikan-nasional-fachrori-buka-gebyar-pameran-dan-bazar
http://beritaalfath.com/detail/hari-pendidikan-nasional-fachrori-buka-gebyar-pameran-dan-bazar
http://beritaalfath.com/detail/hari-pendidikan-nasional-fachrori-buka-gebyar-pameran-dan-bazar
http://beritaalfath.com/detail/hari-pendidikan-nasional-fachrori-buka-gebyar-pameran-dan-bazar
http://batamnow.com/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-begini-cara-cek-penerimanya-secara-online
http://batamnow.com/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-begini-cara-cek-penerimanya-secara-online
http://batamnow.com/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-begini-cara-cek-penerimanya-secara-online
http://batamnow.com/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-begini-cara-cek-penerimanya-secara-online
http://helloborneo.com/2022/10/10/dprd-ppu-sambut-baik-anjungan-siap-kerja-kemenaker-di-ikn-nusantara
http://helloborneo.com/2022/10/10/dprd-ppu-sambut-baik-anjungan-siap-kerja-kemenaker-di-ikn-nusantara
http://helloborneo.com/2022/10/10/dprd-ppu-sambut-baik-anjungan-siap-kerja-kemenaker-di-ikn-nusantara
http://helloborneo.com/2022/10/10/dprd-ppu-sambut-baik-anjungan-siap-kerja-kemenaker-di-ikn-nusantara
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Siap Kerja untuk IKN," kata Irawan, Wakil 

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten PPU, 

Senin (10/10). Anjungan Siap Kerja yang 

disiapkan Kemenaker mempermudah 

masyarakat Benuo Taka untuk 

mendapatkan informasi lowongan kerja di 

IKN. Nantinya Anjungan Siap Kerja berada 

Guest House Bupati PPU di Desa Bumi 

Harapan, Kecamatan Sepaku dan kantor 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) PPU. 

16. 10 

October 

2022 

RSUD Dr Pirngadi 

Medan Bersama 

Ditjen Binalavotas 

Kemenaker RI Gelar 

Pelatihan 

Positive Waspada.id Hadir pada pelatihan itu, Direktur RSUD Dr 

Pirngadi Medan Bersama Ditjen 

Binalavotas Kemenaker RI Gelar Pelatihan. 

Dewan Pengawas RSUD Dr Pirngadi 

Medan, Destanul Aulia, SKM, MBA, M.Ec, 

Ph.D. Mengatakan ada 25 peserta yang 

dilatih yang terdiri dari Staf Medis 

Fungsional (SMF) dan karyawan di unit-

unit pelayanan. Untuk itu salah satu RSUD 

Dr Pirngadi Medan sebutnya 

mendapatkan satu slot khusus dengan 25 

peserta terdiri dari masing-masing SMF 

dan Unit yang mana katanya tujuan 

pelatihan produktivitas ini yakni setiap 

peserta dapat mengukur tingkat 

produktvitas tenaga kerja yang dimiliki. 

Dewan Pengawas RSUD Dr Pirngadi 

Medan, Destanul Aulia, SKM, MBA, M.Ec, 

Ph.D. Mengatakan ada 25 peserta yang 

dilatih yang terdiri dari Staf Medis 

Fungsional (SMF) dan karyawan di unit-

unit pelayanan. 

17. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair Hari 

Ini, Simak Syarat dan 

Cara Cek Nama 

Penerima Bantuan 

Rp600.000 

Positive Pikiran 

Rakyat 

- Lalu gulir ke bawah hingga Anda 

menemukan keterangan "Cek Apakah 

Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?". 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengumumkan bakal membagikan 

bantuan subsidi upah (BSU) tahap 5 mulai 

Senin, 10 Oktober 2022. "Anda lolos 

verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai 

calon penerima Bantuan Subsidi Upah 

(BSU), untuk validasi selanjutnya akan 

dilakukan oleh Kemnaker. Menurut 

http://waspada.id/medan/rsud-dr-pirngadi-medan-bersama-ditjen-binalavotas-kemenaker-ri-gelar-pelatihan
http://waspada.id/medan/rsud-dr-pirngadi-medan-bersama-ditjen-binalavotas-kemenaker-ri-gelar-pelatihan
http://waspada.id/medan/rsud-dr-pirngadi-medan-bersama-ditjen-binalavotas-kemenaker-ri-gelar-pelatihan
http://waspada.id/medan/rsud-dr-pirngadi-medan-bersama-ditjen-binalavotas-kemenaker-ri-gelar-pelatihan
http://waspada.id/medan/rsud-dr-pirngadi-medan-bersama-ditjen-binalavotas-kemenaker-ri-gelar-pelatihan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015656016/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-simak-syarat-dan-cara-cek-nama-penerima-bantuan-rp600000
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015656016/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-simak-syarat-dan-cara-cek-nama-penerima-bantuan-rp600000
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015656016/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-simak-syarat-dan-cara-cek-nama-penerima-bantuan-rp600000
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015656016/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-simak-syarat-dan-cara-cek-nama-penerima-bantuan-rp600000
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015656016/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-simak-syarat-dan-cara-cek-nama-penerima-bantuan-rp600000
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

program BSU 2022 ini bertujuan untuk 

meringankan para pekerja dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat 

kenaikan harga BBM. 

18. 10 

October 

2022 

Bersiaplah Kartu 

Prakerja Berlanjut di 

Tahun 2023 dengan 

Skema Normal 

Positive Suara.com Dalam rapat yang dilaksanakan, para 

anggota komite Kartu Prakerja telah 

sepakat untuk memulai skema normal 

pada tahun 2023 dan tetap akan 

melanjutkan skema semi bansos hingga 

akhir tahun atau Q4-2022, dengan 

besaran bantuan pelatihan tetap Rp1 juta 

dan insentif dengan nominal Rp2,4 juta, 

sama dengan sebelumnya. Suara.com- 

Jajaran Komite Cipta Kerja dibentuk 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

36 Tahun 2020 tentang Pengembangan 

Kompetensi Kerja melalui Program Kartu 

Prakerja, serta memiliki tugas untuk 

merumuskan kebijakan dan 

mengendalikan Program Kartu Prakerja. 

Komite tersebut diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian, 

dengan wakil ketua adalah kantor Staf 

Kepresidenan, serta beranggotakan 

Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, 

Menteri Ketenagakerjaan, Menteri 

Perindustrian, Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan 

Menteri Dalam Negeri. Mereka telah 

mengadakan rapat terkait keberlanjutan 

Program Kartu Prakerja 2023. 

19. 10 

October 

2022 

Bersiaplah untuk 

Kartu Prakerja 

berlanjut di tahun 

2023 dengan Rezim 

Standar - Berita 

Terbaru 

Negative Beritaterbar

u.news 

Mereka telah mengadakan pertemuan 

tentang keberlanjutan Program Kartu 

Prakerja 2023. Dalam pertemuan yang 

berlangsung, para anggota komite Kartu 

Prakerja sepakat untuk memulai rezim 

normal pada 2023 dan melanjutkan rezim 

kesejahteraan semi sosial hingga akhir 

tahun atau Q4-2022, dengan jumlah 

bantuan pelatihan yang tetap. Pemerintah 

akan menyesuaikan besaran bantuan yang 

akan diterima penerima kartu prakerja 

http://www.suara.com/bisnis/2022/10/10/112052/bersiaplah-kartu-prakerja-berlanjut-di-tahun-2023-dengan-skema-norma
http://www.suara.com/bisnis/2022/10/10/112052/bersiaplah-kartu-prakerja-berlanjut-di-tahun-2023-dengan-skema-norma
http://www.suara.com/bisnis/2022/10/10/112052/bersiaplah-kartu-prakerja-berlanjut-di-tahun-2023-dengan-skema-norma
http://www.suara.com/bisnis/2022/10/10/112052/bersiaplah-kartu-prakerja-berlanjut-di-tahun-2023-dengan-skema-norma
http://beritaterbaru.news/bersiaplah-untuk-kartu-prakerja-berlanjut-di-tahun-2023-dengan-rezim-standar-179813
http://beritaterbaru.news/bersiaplah-untuk-kartu-prakerja-berlanjut-di-tahun-2023-dengan-rezim-standar-179813
http://beritaterbaru.news/bersiaplah-untuk-kartu-prakerja-berlanjut-di-tahun-2023-dengan-rezim-standar-179813
http://beritaterbaru.news/bersiaplah-untuk-kartu-prakerja-berlanjut-di-tahun-2023-dengan-rezim-standar-179813
http://beritaterbaru.news/bersiaplah-untuk-kartu-prakerja-berlanjut-di-tahun-2023-dengan-rezim-standar-179813
http://beritaterbaru.news/bersiaplah-untuk-kartu-prakerja-berlanjut-di-tahun-2023-dengan-rezim-standar-179813
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pada 2023. Suara.com- Jajaran Panitia 

Penciptaan Lapangan Kerja dibentuk 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

36 Tahun 2020 tentang Pengembangan 

Kompetensi Tenaga Kerja Melalui Program 

Kartu Prakerja, dan mempunyai fungsi 

merumuskan kebijakan dan 

mengendalikan Program Kartu Prakerja. 

20. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair Hari 

Ini ke 325. 000 

Pekerja, Cek 

Penerimanya! 

Neutral Kompas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar 

Sanusi memastikan, 325. 000 akan 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) 

hari ini, Senin (10/10/2022). Sekretaris 

Jenderal (Sekjen) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar 

Sanusi memastikan, 325. 000 akan 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) 

hari ini, Senin (10/10/2022). "Dari 403. 

000 yang lolos pemadanan 325. 000 yang 

kemudian dicek oleh bank kembali dari 

nomor rekeningnya," sambungnya. "Dari 

403. 000 yang lolos pemadanan 325. 000 

yang kemudian dicek oleh bank kembali 

dari nomor rekeningnya," sambungnya. 

21. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Bakal 

Cair Mulai Hari Ini, 

Cek Sekarang di 

bsu.bpjsketenagakerj

aan.go.id - 

Bangkapos.com 

Neutral Tribun News 

Bangka 

BANGKAPOS.COM- Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 tahap 5 bakal cair mulai hari 

ini, Senin (10/10/2022). Diketahui 

Kemnaker menyalurkan BSU pengalihan 

subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara 

bertahap. Ditargetkan 14.639.675 

pekerja/buruh akan menerima BSU 2022 

ini dengan total anggaran Rp. 

8.804.969.750.000. 

22. 10 

October 

2022 

Tarif Ojek Online Naik, 

Banyak Pengguna 

Beralih ke 

Transportasi Lain 

Neutral Fokus 

Lensa.com 

Pengguna jasa ojek online didominasi oleh 

pria (53 persen), pekerjaan sebagai 

karyawan swasta (35,40 persen) dan 

pendapatan per bulan terbanyak di bawah 

Rp3 juta. Jakarta, FORTUNE- Ketua 

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 

Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan, 

Djoko Setijowarno, mengatakan 

pemberlakuan tarif baru ojek online 

membuat pengguna jasanya mengurangi 

penggunaan. Bahkan, tidak sedikit yang 

http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/10/113100265/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-ke-325.000-pekerja-cek-penerimanya-
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/10/113100265/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-ke-325.000-pekerja-cek-penerimanya-
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/10/113100265/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-ke-325.000-pekerja-cek-penerimanya-
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/10/113100265/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-ke-325.000-pekerja-cek-penerimanya-
http://bangka.tribunnews.com/2022/10/10/bsu-tahap-5-bakal-cair-mulai-hari-ini-cek-sekarang-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://bangka.tribunnews.com/2022/10/10/bsu-tahap-5-bakal-cair-mulai-hari-ini-cek-sekarang-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://bangka.tribunnews.com/2022/10/10/bsu-tahap-5-bakal-cair-mulai-hari-ini-cek-sekarang-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://bangka.tribunnews.com/2022/10/10/bsu-tahap-5-bakal-cair-mulai-hari-ini-cek-sekarang-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://bangka.tribunnews.com/2022/10/10/bsu-tahap-5-bakal-cair-mulai-hari-ini-cek-sekarang-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://bangka.tribunnews.com/2022/10/10/bsu-tahap-5-bakal-cair-mulai-hari-ini-cek-sekarang-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/tarif-ojek-online-naik-banyak-pengguna-beralih-ke-transportasi-lain
http://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/tarif-ojek-online-naik-banyak-pengguna-beralih-ke-transportasi-lain
http://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/tarif-ojek-online-naik-banyak-pengguna-beralih-ke-transportasi-lain
http://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/tarif-ojek-online-naik-banyak-pengguna-beralih-ke-transportasi-lain
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berpindah ke angkutan lain. Menurutnya, 

banyak konsumen belum memahami 

perincian biaya jasa atau tarif ojek online 

yang dikenakan. 

23. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair 

Tanggal Ini, Tanpa 

Daftar Bisa Cair Rp600 

Ribu! Begini Caranya 

Positive Ayo 

Surabaya 

Lantas, kapan BSU tahap 5 cair? Lantas, 

kapan BSU tahap 5 cair?. Benarkah 

bantuan subsidi upah alias BSU tahap 5 

bisa cair Rp600 ribu tanpa daftar? Bantuan 

untuk pekerja ini telah bergulir hingga 

tahap empat pada pekan lalu. 

24. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair Hari 

Ini! Segera Cek Nama 

Penerima dengan 

Login 

bsu.kemnaker.go.id 

dan Cairkan 

Rp600.000 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 atau 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Gaji 

sebesar Rp600. 000 cair hari ini, Senin, 10 

Oktober 2022 dan mulai memasuki 

pencairan tahap 5. Kabar pencairan BSU 

tahap 5 atau BLT Subsidi Gaji Rp600.000, 

disampaikan oleh Sekjen Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar 

Sanusi. Adapun diketahui bahwa BSU 2022 

mulai cair ke rekening para pekerja atau 

buruh sejak Senin, 12 September 2022 

melalui situs bsu.kemnaker.go.id. Pekerja 

atau buruh yang telah memenuhi syarat, 

bisa mencairkan BSU 2022 atau BLT 

Subsidi Gaji Rp600. 000 melalui rekening 

bank Himbara masing-masing atau melalui 

Kantor Pos. Sasaran BSU 2022 atau BLT 

Subsidi Gaji yang disalurkan pemerintah 

yaitu untuk para pekerja atau buruh yang 

memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per 

bulan. 

25. 10 

October 

2022 

Penjelasan Menteri 

Ketenagakerjaan 

terkait UMP 2023 

Neutral Inews Portal Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menegaskan besaran kenaikan 

upah minimum 2023 akan diumumkan 

pada November mendatang. Semua pihak 

diminta sabar menunggu perhitungan 

yang dilakukan sambil mendengarkan 

masukan dari berbagai pihak baik pekerja 

maupun asosiasi pengusaha. "Ya pasti 

November, orang ketentuannya," ujar 

Menaker kepada wartawan di The 

Dharmawangsa, Jakarta Selatan. 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785137656/bsu-tahap-5-cair-tanggal-ini-tanpa-daftar-bisa-cair-rp600-ribu-begini-caranya
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785137656/bsu-tahap-5-cair-tanggal-ini-tanpa-daftar-bisa-cair-rp600-ribu-begini-caranya
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785137656/bsu-tahap-5-cair-tanggal-ini-tanpa-daftar-bisa-cair-rp600-ribu-begini-caranya
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785137656/bsu-tahap-5-cair-tanggal-ini-tanpa-daftar-bisa-cair-rp600-ribu-begini-caranya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656324/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-segera-cek-nama-penerima-dengan-login-bsukemnakergoid-dan-cairkan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656324/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-segera-cek-nama-penerima-dengan-login-bsukemnakergoid-dan-cairkan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656324/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-segera-cek-nama-penerima-dengan-login-bsukemnakergoid-dan-cairkan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656324/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-segera-cek-nama-penerima-dengan-login-bsukemnakergoid-dan-cairkan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656324/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-segera-cek-nama-penerima-dengan-login-bsukemnakergoid-dan-cairkan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656324/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-segera-cek-nama-penerima-dengan-login-bsukemnakergoid-dan-cairkan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656324/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-segera-cek-nama-penerima-dengan-login-bsukemnakergoid-dan-cairkan-rp600000
http://sumsel.inews.id/berita/penjelasan-menteri-ketenagakerjaan-terkait-ump-2023
http://sumsel.inews.id/berita/penjelasan-menteri-ketenagakerjaan-terkait-ump-2023
http://sumsel.inews.id/berita/penjelasan-menteri-ketenagakerjaan-terkait-ump-2023
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Diketahui, saat ini pemerintah mulai 

membahas besaran upah minimum. 

26. 10 

October 

2022 

RSLI LSM Meja Putih 

Saiyo Gelar Diskusi 

Panel dan Raker, Ini 

yang Dibahas 

Neutral Benteng 

Sumbar 

Rumah Sunnah Lansia Indonsia (RSLI) Unit 

Pendampingan Lansia Lembaga Sosial 

Meja Putih Saiyo menggelar diskusi panel 

dan Rapat Kerja (Raker), Minggu, 09 

Agustus 2022, Jam 08.00 sampai jam 

12.00 di Aula BBPPKS Padang Regional I 

Sumatera Jl. Alai Kepalo Koto Kecamatan 

Pauh Padang Sumatera Barat. Tema yang 

diangkat pendampingan komunitas peduli 

lanjut usia, Model Program Pendampingan 

Lansia yang di gagas oleh Pengurus 

Lembaga Sosial Meja Putih Saiyo tentang 

Kerja sosial melalui rumah sunnah lansia 

Indonesia (RSLI). Dalam acara pembukaan 

memberikan kata sambutan Ketua 

Lembaga Soisial Meja Putih Saiyo, Ramlan, 

DPD LPM Sumatera Barat Jamasri Tanjung, 

Camat Pauh Yoserizal dan dibuka oleh 

Kepala BBPKS Kementerian Sosial RI 

Regional I Sumatera Dr. Arif Rohman, S.ST, 

M.SIP.MAWG. Diskusi panel ini dihadiri 

oleh sekitar 130 orang peserta, yang 

berasal dari berbagai kalangan, yaitu:. 

1.Institusi Pemerintah Camat Pauh/dan 

Lurah Sekecamatan Pauh 2.Muspica 

Kecamatan Pauh Kopolsek dan Danramil 

3.Institusi Adat KAN Pauh V dan KAN 

LImau Manis, Bundo Kanduang kedua 

Kenagarian 4.LPM keslurahan Se 

Kecamatan Pauh 5.Pimpinan Ormas 

(Muhammadiyah/Aisyiah, NU dan 

Tarbiyah) Pauh 6.PKK sekecamatan Pauh 

7.Lembaga Keuangan LPN Limau Manis 

dan KSPPS Cupak Tangah 8.Pengurus dan 

Anggota LSMPS 9.Pengurus/Anggota 

Advokasi Hukum Saiyo 10.Unit Pengumpul 

Zakat Saiyo 11.Baligh. AR (alumni Khitan 

Gratis Meja Putih Saiyo) 12.Tim Aksi Sosial 

dan Kemanusiaan Meja Putih Saiyo. 

27. 10 

October 

2022 

BPJS Ketenagakerjaan 

Imbau Pekerja 

Waspadai 

Negative Suarakarya.i

d 

SUARAKARYA.ID: BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) mengimbau para pekerja 

agar tidak terkecoh dengan maraknya 

http://www.bentengsumbar.com/2022/10/rsli-lsm-meja-putih-saiyo-gelar-diskusi.html
http://www.bentengsumbar.com/2022/10/rsli-lsm-meja-putih-saiyo-gelar-diskusi.html
http://www.bentengsumbar.com/2022/10/rsli-lsm-meja-putih-saiyo-gelar-diskusi.html
http://www.bentengsumbar.com/2022/10/rsli-lsm-meja-putih-saiyo-gelar-diskusi.html
http://www.suarakarya.id/ekonomi/pr-2605137125/bpjs-ketenagakerjaan-imbau-pekerja-waspadai-penyalahgunaan-data-bsu-2022
http://www.suarakarya.id/ekonomi/pr-2605137125/bpjs-ketenagakerjaan-imbau-pekerja-waspadai-penyalahgunaan-data-bsu-2022
http://www.suarakarya.id/ekonomi/pr-2605137125/bpjs-ketenagakerjaan-imbau-pekerja-waspadai-penyalahgunaan-data-bsu-2022
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Penyalahgunaan Data 

BSU 2022 - Suara 

Karya 

permintaan data pribadi oleh oknum yang 

tidak bertanggung jawab terkait Bantuan 

Subsidi Upah 2022 ( BSU 2022 ). Seperti 

diketahui, BSU 2022 kembali disalurkan 

oleh Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan. Sama seperti tahun 

sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan 

kembali dipercaya sebagai partner dalam 

menyediakan data pekerja untuk dijadikan 

dasar penentuan calon penerima BSU 

2022. BPJS Ketenagakerjaan mengimbau 

kepada para calon penerima untuk 

berhati-hati dalam memberikan data 

pribadi kepada siapapun. 

28. 10 

October 

2022 

Login di 

kemnaker.go.id, Cek 

Nama Penerima BSU 

2022 Tahap 5 Rp600. 

000 Akan Segera Cair 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Dilansir Pikiranrakyat-Depok.com dari 

bsu.kemnaker.go.id, syarat atau 

ketentuan bagi pekerja yang ingin 

mendapatkan BSU 2022 tahap 5 Rp600. 

000 seperti yang tertera di bawah ini. 

Pekerja yang berhak untuk mendapatkan 

BSU 2022 tahap 5 Rp600. 000 disarankan 

untuk cek nama penerima dengan cara 

login di situs resmi yang disediakan. BSU 

2022 tahap 5 Rp600. 000 segera cair, 

maka kepada pekerja disarankan untuk 

gunakan KTP yang valid untuk melakukan 

login di situs resmi yang disediakan. Ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh 

pekerja untuk mendapatkan BSU 2022 

tahap 5 Rp600. 000 berdasarkan 

Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. 

29. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Rp600 

Ribu Cair Hari Ini, Cek 

Rekening Sekarang! - 

Haloyouth 

Neutral Haloyouth.co

m 

BSU tahap 5 Rp600 ribu ini disalurkan 

pemerintah melalui Bank Himbara masing 

masing atau melalui Pos. Kamu juga bisa 

cek nama penerima BSU tahap 5 Rp600 

ribu, berikut ini langkah langkahnya. 

Kemudian, lakukan proses pendaftaran 

akun baru jika penerima BSU 2022 belum 

membuat akun BSU Kemnaker. 1. 

Pertama, sudah pasti wajib melakukan 

login ke situs 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau ke 

situs bsu.kemnaker.go.id. 2. 

http://www.suarakarya.id/ekonomi/pr-2605137125/bpjs-ketenagakerjaan-imbau-pekerja-waspadai-penyalahgunaan-data-bsu-2022
http://www.suarakarya.id/ekonomi/pr-2605137125/bpjs-ketenagakerjaan-imbau-pekerja-waspadai-penyalahgunaan-data-bsu-2022
http://www.suarakarya.id/ekonomi/pr-2605137125/bpjs-ketenagakerjaan-imbau-pekerja-waspadai-penyalahgunaan-data-bsu-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656439/login-di-kemnakergoid-cek-nama-penerima-bsu-2022-tahap-5-rp600000-akan-segera-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656439/login-di-kemnakergoid-cek-nama-penerima-bsu-2022-tahap-5-rp600000-akan-segera-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656439/login-di-kemnakergoid-cek-nama-penerima-bsu-2022-tahap-5-rp600000-akan-segera-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656439/login-di-kemnakergoid-cek-nama-penerima-bsu-2022-tahap-5-rp600000-akan-segera-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656439/login-di-kemnakergoid-cek-nama-penerima-bsu-2022-tahap-5-rp600000-akan-segera-cair
http://haloyouth.pikiran-rakyat.com/news/pr-605656566/bsu-tahap-5-rp600-ribu-cair-hari-ini-cek-rekening-sekarang
http://haloyouth.pikiran-rakyat.com/news/pr-605656566/bsu-tahap-5-rp600-ribu-cair-hari-ini-cek-rekening-sekarang
http://haloyouth.pikiran-rakyat.com/news/pr-605656566/bsu-tahap-5-rp600-ribu-cair-hari-ini-cek-rekening-sekarang
http://haloyouth.pikiran-rakyat.com/news/pr-605656566/bsu-tahap-5-rp600-ribu-cair-hari-ini-cek-rekening-sekarang
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30. 10 

October 

2022 

RSUD Dr Pirngadi 

Kolaborasi Gelar 

Pelatihan Peningkatan 

Produktivitas Bersama 

Ditjen Binalavotas 

Kemenaker RI 

Positive Gosumut.co

m 

Ini setelah kita melakukan pertemuan 

dengan Ditjen Binalavotas Kemenaker RI," 

jelasnya kepada Waspada pada Senin 

(10/10). Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Dr Pirngadi Medan bersama 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi Dan Produktivitas (Ditjen 

Binalavotas ) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik 

Indonesia (RI) menggelar pelatihan di Aula 

Diklat RSUD Dr Pingadi Medan selama 5 

hari sejak 1 Oktober hingga 7 Oktober 

2022. Dewan Pengawas RSUD Dr Pirngadi 

Medan, Destanul Aulia, SKM, MBA, M.Ec, 

Ph.D. Mengatakan ada 25 peserta yang 

dilatih yang terdiri dari. Staf Medis 

Fungsional (SMF) dan karyawan di unit-

unit pelayanan. 

31. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair Hari 

Ini! Cek Namamu 

Segera di Sini 

Neutral Bekesah Pemerintah memastikan bantuan subsidi 

upah (BSU) tahap 5 cair pada hari ini, 

Senin (10/10/2022). Bantuan diberikan 

kepada 325 ribu pekerja yang tersebar di 

berbagai wilayah Indonesia. Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

Anwar Sanusi mengatakan, angka tersebut 

berasal dari 403 ribu pekerja yang didata 

oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari angka 

tersebut, hanya 325 ribu yang lolos 

verifikasi. 

32. 10 

October 

2022 

Resmi Sudah Cair! ini 

Cara mudah Cek 

Penerima Bantuan 

Subsidi Upah Tahap 5 

Tahun 2022 

Positive Jurnalis 

Indonesia 

JURNALIS INDONESIA- Cara Cek Bantuan 

Subsidi Upah ( Bsu ) tahap 5 yang telah 

cair hari ini bagi masyarakat yang resmi 

terdaftar sebagai penerima bantuan. 

Bantuan Subsidi Upah tahap 5 yang 

diperuntukkan bagi 325 ribu pekerja 

seluruh Indonesia, dikabarkan telah cair 

sejak hari ini tanggal 10 Oktober 2022 dan 

bisa segera diambil bagi penerima 

bantuan. Bantuan Subsidi Upah ini 

diketahui merupakan Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) sebesar 600 ribu rupiah bagi 

pekerja dengan penghasil paling besar 

sejumlah 3,5 juta setiap bulan. Selain itu 

untuk penyaluran Bantuan Subsidi Upah 

http://www.gosumut.com/berita/baca/2022/10/10/rsud-dr-pirngadi-kolaborasi-gelar-pelatihan-peningkatan-produktivitas-bersama-ditjen-binalavotas
http://www.gosumut.com/berita/baca/2022/10/10/rsud-dr-pirngadi-kolaborasi-gelar-pelatihan-peningkatan-produktivitas-bersama-ditjen-binalavotas
http://www.gosumut.com/berita/baca/2022/10/10/rsud-dr-pirngadi-kolaborasi-gelar-pelatihan-peningkatan-produktivitas-bersama-ditjen-binalavotas
http://www.gosumut.com/berita/baca/2022/10/10/rsud-dr-pirngadi-kolaborasi-gelar-pelatihan-peningkatan-produktivitas-bersama-ditjen-binalavotas
http://www.gosumut.com/berita/baca/2022/10/10/rsud-dr-pirngadi-kolaborasi-gelar-pelatihan-peningkatan-produktivitas-bersama-ditjen-binalavotas
http://www.gosumut.com/berita/baca/2022/10/10/rsud-dr-pirngadi-kolaborasi-gelar-pelatihan-peningkatan-produktivitas-bersama-ditjen-binalavotas
http://bekesah.co/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cek-namamu-segera-di-sini
http://bekesah.co/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cek-namamu-segera-di-sini
http://bekesah.co/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cek-namamu-segera-di-sini
http://www.jurnalisindonesia.id/read/111803/Resmi-Sudah-Cair-ini-Cara-mudah-Cek-Penerima-Bantuan-Subsidi-Upah-Tahap-5-Tahun-2022
http://www.jurnalisindonesia.id/read/111803/Resmi-Sudah-Cair-ini-Cara-mudah-Cek-Penerima-Bantuan-Subsidi-Upah-Tahap-5-Tahun-2022
http://www.jurnalisindonesia.id/read/111803/Resmi-Sudah-Cair-ini-Cara-mudah-Cek-Penerima-Bantuan-Subsidi-Upah-Tahap-5-Tahun-2022
http://www.jurnalisindonesia.id/read/111803/Resmi-Sudah-Cair-ini-Cara-mudah-Cek-Penerima-Bantuan-Subsidi-Upah-Tahap-5-Tahun-2022
http://www.jurnalisindonesia.id/read/111803/Resmi-Sudah-Cair-ini-Cara-mudah-Cek-Penerima-Bantuan-Subsidi-Upah-Tahap-5-Tahun-2022
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dilaksanakan melalui beberapa bank yang 

telah disetujui oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. 

33. 10 

October 

2022 

Resmi Sudah Cair! ini 

Cara mudah Cek 

Penerima Bantuan 

Subsidi Upah Tahap 5 

Tahun 2022 

Positive Jurnalis 

Indonesia 

JURNALIS INDONESIA- Cara Cek Bantuan 

Subsidi Upah ( Bsu ) tahap 5 yang telah 

cair hari ini bagi masyarakat yang resmi 

terdaftar sebagai penerima bantuan. 

Bantuan Subsidi Upah tahap 5 yang 

diperuntukkan bagi 325 ribu pekerja 

seluruh Indonesia, dikabarkan telah cair 

sejak hari ini tanggal 10 Oktober 2022 dan 

bisa segera diambil bagi penerima 

bantuan. Bantuan Subsidi Upah ini 

diketahui merupakan Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) sebesar 600 ribu rupiah bagi 

pekerja dengan penghasil paling besar 

sejumlah 3,5 juta setiap bulan. Selain itu 

untuk penyaluran Bantuan Subsidi Upah 

dilaksanakan melalui beberapa bank yang 

telah disetujui oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. 

34. 10 

October 

2022 

Siap-siap Cek 

Rekening! BLT Subsidi 

Gaji Tahap 5 Cair, Cek 

Syarat Pekerja yang 

Dapat Bantuan 

Positive Tribun News 

Bogor 

WNI, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan 

per Juli 2022 Mempunyai gaji/upah paling 

tinggi Rp 3,5 juta (Pekerja/Buruh yang 

bekerja di wilayah dengan upah minimum 

provinsi atau kabupaten/kota lebih besar 

dari Rp3,5 juta, maka persyaratan 

Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak 

sebesar upah minimum kabupaten/kota 

atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga 

ratus ribuan penuh) Dikecualikan untuk 

PNS, Polri, dan TNI. Bila dana sudah masuk 

rekening, tarik dana BSU Anda melalui 

ATM bank Himbara Atau juga bisa 

langsung menemui teller Bank Himbara 

yang menjadi penyalur BSU 2022 untuk 

mengambil uang tunai BLT Subsidi Gaji 

secara langsung. Pekerja yang menerima 

tahap 5 adalah yang memiliki pendapatan 

di bawah Rp 3,5 juta per bulan. 5. Cek 

Pemberitahuan. 

http://jurnalisindonesia.id/read/111803/Resmi-Sudah-Cair-ini-Cara-mudah-Cek-Penerima-Bantuan-Subsidi-Upah-Tahap-5-Tahun-2022
http://jurnalisindonesia.id/read/111803/Resmi-Sudah-Cair-ini-Cara-mudah-Cek-Penerima-Bantuan-Subsidi-Upah-Tahap-5-Tahun-2022
http://jurnalisindonesia.id/read/111803/Resmi-Sudah-Cair-ini-Cara-mudah-Cek-Penerima-Bantuan-Subsidi-Upah-Tahap-5-Tahun-2022
http://jurnalisindonesia.id/read/111803/Resmi-Sudah-Cair-ini-Cara-mudah-Cek-Penerima-Bantuan-Subsidi-Upah-Tahap-5-Tahun-2022
http://jurnalisindonesia.id/read/111803/Resmi-Sudah-Cair-ini-Cara-mudah-Cek-Penerima-Bantuan-Subsidi-Upah-Tahap-5-Tahun-2022
http://bogor.tribunnews.com/2022/10/10/siap-siap-cek-rekening-blt-subsidi-gaji-tahap-5-cair-cek-syarat-pekerja-yang-dapat-bantuan
http://bogor.tribunnews.com/2022/10/10/siap-siap-cek-rekening-blt-subsidi-gaji-tahap-5-cair-cek-syarat-pekerja-yang-dapat-bantuan
http://bogor.tribunnews.com/2022/10/10/siap-siap-cek-rekening-blt-subsidi-gaji-tahap-5-cair-cek-syarat-pekerja-yang-dapat-bantuan
http://bogor.tribunnews.com/2022/10/10/siap-siap-cek-rekening-blt-subsidi-gaji-tahap-5-cair-cek-syarat-pekerja-yang-dapat-bantuan
http://bogor.tribunnews.com/2022/10/10/siap-siap-cek-rekening-blt-subsidi-gaji-tahap-5-cair-cek-syarat-pekerja-yang-dapat-bantuan
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35. 10 

October 

2022 

Cair Hari Ini, Cara Cek 

Penerima BSU 2022 

Tahap 5 di 

kemnaker.go.id 

Neutral Tribun News BSU 2022 tahap 5 sebesar Rp 600 ribu cair 

hari ini, cek pemerima BSU di 

kemnaker.go.id. Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 tahap 5 dijadwalkan cair hari 

ini, Senin (10/10/2022). Kabar pencairan 

BSU 2022 tahap 5 disampaikan Sekretaris 

Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi. Cara 

Cek penerima BSU 2022 di 

kemnaker.go.id. Anda bisa mengecek 

penerima BSU 2022 melalui laman 

Kemnaker.go.id. Caranya sebagai berikut:. 

1. Akses kemnaker.go.id atau klik. 

36. 10 

October 

2022 

Penuhi Syarat tapi 

BSU Belum Cair, Ini 

Cara Lapor BLT 

Subsidi Gaji Rp600. 

000 Lewat Situs 

kemnaker.go.id 

Positive Okezone Cara melapor BLT subsidi gaji atau 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sebesar 

Rp600. 000 yang belum cair. Bagi pekerja 

yang berhak dan memenuhi syarat tetapi 

belum mendapatkan BSU Rp600. 000 bisa 

mengadukan melalui cara ini. Sementara 

itu, para pekerja yang memenuhi syarat 

tapi BSU belum cair bisa mengadukan 

dengan cara ini melalui situs resmi 

Kemnaker. 1. Pilih kategori dalam kolom 

Bantuan Subsidi Upah (BSU). 

37. 10 

October 

2022 

Imigrasi Kelas I 

Tanjungpinang Akan 

Ada Perpanjangan 

Paspor Masa Berlaku 

10 Tahun 

Neutral Putra Kepri Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang 

menggelar silatulrahmi dan konferensi 

pers kepada jurnalis terkait program 

pembentukan tim Pora yang sedang 

dilakukan oleh Imigrasi Tanjungpinang 

serta memberikan informasi tentang 

perpanjangan paspor masa berlaku 10 

tahun, Senin (10/10/22). Kepala Imigrasi 

Kelas I Tanjungpinang Khairil Mirza 

mengatakan hari ini adalah ajang 

silaturahmi dengan rekan media setelah 

itu dilanjutkan dengan kegiatan tim Pora ( 

Pengawasan Orang Asing ) di Kantor 

Walikota Tanjungpinang. "Tim Pora ini 

adalah tim pembentukan pengawasan 

orang asing wilayah kerja kami yang ada di 

Tanjungpinang. Di sini juga merupakan 

sektor pariwisata dan industri jadi saya 

yakin semuanya kita harus ada peran di 

samping pelayanan juga ada pengawasan, 

itu yang menjadi konsentrasi utama pada 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/cair-hari-ini-cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-5-di-kemnakergoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/cair-hari-ini-cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-5-di-kemnakergoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/cair-hari-ini-cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-5-di-kemnakergoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/cair-hari-ini-cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-5-di-kemnakergoid
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/622/2684030/penuhi-syarat-tapi-bsu-belum-cair-ini-cara-lapor-blt-subsidi-gaji-rp600-000-lewat-situs-kemnaker-go-id
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/622/2684030/penuhi-syarat-tapi-bsu-belum-cair-ini-cara-lapor-blt-subsidi-gaji-rp600-000-lewat-situs-kemnaker-go-id
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/622/2684030/penuhi-syarat-tapi-bsu-belum-cair-ini-cara-lapor-blt-subsidi-gaji-rp600-000-lewat-situs-kemnaker-go-id
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/622/2684030/penuhi-syarat-tapi-bsu-belum-cair-ini-cara-lapor-blt-subsidi-gaji-rp600-000-lewat-situs-kemnaker-go-id
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/622/2684030/penuhi-syarat-tapi-bsu-belum-cair-ini-cara-lapor-blt-subsidi-gaji-rp600-000-lewat-situs-kemnaker-go-id
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/622/2684030/penuhi-syarat-tapi-bsu-belum-cair-ini-cara-lapor-blt-subsidi-gaji-rp600-000-lewat-situs-kemnaker-go-id
http://putrakepri.com/imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-akan-ada-perpanjangan-paspor-masa-berlaku-10-tahun
http://putrakepri.com/imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-akan-ada-perpanjangan-paspor-masa-berlaku-10-tahun
http://putrakepri.com/imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-akan-ada-perpanjangan-paspor-masa-berlaku-10-tahun
http://putrakepri.com/imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-akan-ada-perpanjangan-paspor-masa-berlaku-10-tahun
http://putrakepri.com/imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-akan-ada-perpanjangan-paspor-masa-berlaku-10-tahun
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team Pora," ujar Mirza di Aula Van Deer 

Ka Imigrasi Tanjungpinang, Senin ( 10/10 ) 

pagi. 

38. 10 

October 

2022 

8,1 Juta Pekerja 

Sudah Terima BLT 

Subsidi Gaji Rp 

600.000 

Positive Kompas Kemnaker pun harus memadankan data 

calon penerima BSU bukan merupakan 

anggota TNI, Polri, dan Aparatur Sipil 

Negara (ASN), sesuai Permenaker Nomor 

10 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa 

Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) 

atau BLT subsidi gaji kepada kepada 

8.168.987 orang. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menjelaskan bahwa penyaluran BSU 

sebesar Rp 600. 000 dilakukan secara 

bertahap dengan tujuan agar bantuan 

tersebut tepat sasaran. "Makanya setelah 

kami menerima data dari BPJS 

Ketenagakerjaan, kami padankan dulu 

data tersebut apakah mereka menerima 

atau tidak program bantuan pemerintah 

yang lain, seperti Kartu Prakerja, 

kemudian BPUM, kemudian BLT BBM, 

PKH," ujarnya. 

39. 10 

October 

2022 

8,1 Pekerja Sudah 

Terima BLT Subsidi 

Gaji Rp 600.000 

Positive Kompas Kemnaker pun harus memadankan data 

calon penerima BSU bukan merupakan 

anggota TNI, Polri, dan Aparatur Sipil 

Negara (ASN), sesuai Permenaker Nomor 

10 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa 

Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 

Kemnaker pun harus memadankan data 

calon penerima BSU bukan merupakan 

anggota TNI, Polri, dan Aparatur Sipil 

Negara (ASN), sesuai Permenaker Nomor 

10 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa 

Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 

Bantuan Subsidi Gaji/Upah 2022 sebesar 

Rp 600. 000 (enam ratus ribu rupiah) telah 

cair ke rekening Anda di Bank Mandiri. 

http://money.kompas.com/read/2022/10/10/131849426/81-juta-pekerja-sudah-terima-blt-subsidi-gaji-rp-600000
http://money.kompas.com/read/2022/10/10/131849426/81-juta-pekerja-sudah-terima-blt-subsidi-gaji-rp-600000
http://money.kompas.com/read/2022/10/10/131849426/81-juta-pekerja-sudah-terima-blt-subsidi-gaji-rp-600000
http://money.kompas.com/read/2022/10/10/131849426/81-juta-pekerja-sudah-terima-blt-subsidi-gaji-rp-600000
http://money.kompas.com/read/2022/10/10/131849426/81-pekerja-sudah-terima-blt-subsidi-gaji-rp-600000
http://money.kompas.com/read/2022/10/10/131849426/81-pekerja-sudah-terima-blt-subsidi-gaji-rp-600000
http://money.kompas.com/read/2022/10/10/131849426/81-pekerja-sudah-terima-blt-subsidi-gaji-rp-600000
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Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) 

atau BLT subsidi gaji kepada kepada 

8.168.987 orang. 

40. 10 

October 

2022 

Cek Rekening! BSU 

2022 Tahap 5 Cair 

Hari Ini, Begini Cara 

Lihat Daftar 

Penerimanya 

Neutral Tribun News 

Jakarta 

BSU 2022 tahap 4 telah disalurkan kepada 

1,019 juta pekerja pada Senin (3/10/2022) 

pekan lalu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Anwar Sanusi mengatakan, jadwal 

pencairan BSU 2022 tahap 5 direncanakan 

awal pekan depan. Saat ini, pihaknya 

masih menunggu data penerima BSU 2022 

dari BPJS Ketenagakerjaan. Hingga kini, 

BSU 2022 sudah disalurkan kepada 

8.168.987 pekerja dari tahap pertama 

hingga keempat. 

41. 10 

October 

2022 

8,1 Pekerja Sudah 

Terima BLT Subsidi 

Gaji Rp 600. 000 

Positive Newsexplore

r.net 

Bantuan Subsidi Gaji/Upah 2022 sebesar 

Rp 600. 000 (enam ratus ribu rupiah) telah 

cair ke rekening Anda di Bank Mandiri. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menjelaskan bahwa penyaluran 

BSU sebesar Rp 600. 000 dilakukan secara 

bertahap dengan tujuan agar bantuan 

tersebut tepat sasaran. Kemnaker pun 

harus memadankan data calon penerima 

BSU bukan merupakan anggota TNI, Polri, 

dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai 

Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pemberian Bantuan 

Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi 

Pekerja/Buruh. Nantinya, jika dana 

bantuan sebesar Rp 600. 000 telah 

tersalurkan, maka Anda akan memperoleh 

pemberitahuan mengenai status 

penyaluran BSU 2022 seperti ini: "Hai, ada 

kabar baik nih. 

42. 10 

October 

2022 

Kartu Prakerja 

Gelombang 47 

Terakhir di Tahun Ini, 

Dibuka Kapan? 

Neutral Ayo 

Surabaya 

Kapan Kartu Prakerja Gelombang 47 

dibuka? Apakah Kartu Prakerja 

Gelombang 47 merupakan gelombang 

terakhir di tahun ini? Lantas, apakah Kartu 

Prakerja Gelombang 47 dibuka tahun 

depan?. Calon peserta mengaku sedih atas 

http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cek-rekening-bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-begini-cara-lihat-daftar-penerimanya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cek-rekening-bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-begini-cara-lihat-daftar-penerimanya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cek-rekening-bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-begini-cara-lihat-daftar-penerimanya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cek-rekening-bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-begini-cara-lihat-daftar-penerimanya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cek-rekening-bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-begini-cara-lihat-daftar-penerimanya
http://newsexplorer.net/81-pekerja-sudah-terima-blt-subsidi-gaji-rp-600-000-s4708138.html
http://newsexplorer.net/81-pekerja-sudah-terima-blt-subsidi-gaji-rp-600-000-s4708138.html
http://newsexplorer.net/81-pekerja-sudah-terima-blt-subsidi-gaji-rp-600-000-s4708138.html
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785138778/kartu-prakerja-gelombang-47-terakhir-di-tahun-ini-dibuka-kapan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785138778/kartu-prakerja-gelombang-47-terakhir-di-tahun-ini-dibuka-kapan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785138778/kartu-prakerja-gelombang-47-terakhir-di-tahun-ini-dibuka-kapan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785138778/kartu-prakerja-gelombang-47-terakhir-di-tahun-ini-dibuka-kapan
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dugaan Kartu Prakerja Gelombang 47 

merupakan yang terakhir. 

43. 10 

October 

2022 

Direktur RSUD Dr 

Pirngadi Medan 

Bersama Ditjen 

Binalavotas 

Kemenaker RI Gelar 

Pelatihan 

Positive Harian9.com Hadir pada pelatihan itu, Direktur RSUD Dr 

Pirngadi Medan, Wadir SDM dan 

Pendidikan RSUD Dr Pirngadi Medan, dan 

jajaran bidang diklat RSUD Dr Pirngadi 

Medan. Dewan Pengawas RSUD Dr 

Pirngadi Medan, Destanul Aulia, SKM, 

MBA, M.Ec, Ph.D. Mengatakan ada 25 

peserta yang dilatih yang terdiri dari. 

Untuk itu salah satu RSUD Dr Pirngadi 

Medan sebutnya mendapatkan satu slot 

khusus dengan 25 peserta terdiri dari 

masing-masing SMF dan Unit yang mana 

katanya tujuan pelatihan produktivitas ini 

yakni setiap peserta dapat mengukur 

tingkat produktvitas tenaga kerja yang 

dimiliki. Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Dr Pirngadi Medan bersama 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi Dan Produktivitas (Ditjen 

Binalavotas ) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik 

Indonesia (RI) menggelar pelatihan. 

44. 10 

October 

2022 

KABAR GEMBIRA! BSU 

Tahap 5 Cair Sejak 

Hari Ini, Simak Syarat 

Dapat Subsidi Gaji 

Rp600 Ribu 

Positive Portal 

Jember 

Adapun BSU tahap 5 sudah dicairkan sejak 

hari ini atau 10 Oktober 2022. Com dari 

Pikiran Rakyat dalam artikel berjudul BSU 

Tahap 5 Cair Hari Ini, Simak Syarat dan 

Cara Cek Nama Penerima Bantuan 

Rp600.000,. Pemerintah kembali 

menyalurkan BSU yang kali ini sudah 

memasuki tahap 5. Di mana nantinya 

pekerja atau buruh yang memenuhi syarat 

bisa mendapatkan uang Rp600 ribu. 

45. 10 

October 

2022 

Cara Cek 

Pengumuman Kartu 

Prakerja Gelombang 

46, Ini Solusi Jika Tak 

Dapat dari SMS 

Notifikasi 

Neutral Tribun News 

Jakarta 

Simak cara cek pengumuman hasil Kartu 

Prakerja gelombang 46, disertai solusi jika 

tidak dapat SMS notifikasi. Video tersebut 

berisi informasi dasar mengenai Kartu 

Prakerja, mulai dari mengenali tantangan 

di dunia kerja sampai penjelasan manfaat 

Kartu Prakerja. Nantinya, peserta Kartu 

Prakerja yang lolos akan mendapatkan 

insentif berupa bantuan dari pemerintah 

sebesar Rp 3,55 juta. Informasi 

http://www.harian9.com/2022/10/direktur-rsud-dr-pirngadi-medan-bersama.html
http://www.harian9.com/2022/10/direktur-rsud-dr-pirngadi-medan-bersama.html
http://www.harian9.com/2022/10/direktur-rsud-dr-pirngadi-medan-bersama.html
http://www.harian9.com/2022/10/direktur-rsud-dr-pirngadi-medan-bersama.html
http://www.harian9.com/2022/10/direktur-rsud-dr-pirngadi-medan-bersama.html
http://www.harian9.com/2022/10/direktur-rsud-dr-pirngadi-medan-bersama.html
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165656598/kabar-gembira-bsu-tahap-5-cair-sejak-hari-ini-simak-syarat-dapat-subsidi-gaji-rp600-ribu
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165656598/kabar-gembira-bsu-tahap-5-cair-sejak-hari-ini-simak-syarat-dapat-subsidi-gaji-rp600-ribu
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165656598/kabar-gembira-bsu-tahap-5-cair-sejak-hari-ini-simak-syarat-dapat-subsidi-gaji-rp600-ribu
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165656598/kabar-gembira-bsu-tahap-5-cair-sejak-hari-ini-simak-syarat-dapat-subsidi-gaji-rp600-ribu
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165656598/kabar-gembira-bsu-tahap-5-cair-sejak-hari-ini-simak-syarat-dapat-subsidi-gaji-rp600-ribu
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-46-ini-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-46-ini-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-46-ini-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-46-ini-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-46-ini-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-46-ini-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi
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pengumuman Kartu Prakerja gelombang 

46 diketahui melalui akun Instagram 

@prakerja.go.id pada Sabtu, (8/10/2022). 

46. 10 

October 

2022 

Agar Tak Tertinggal, 

Sepaku Mulai 

Berbenah 

Menyambut IKN 

Positive Info Satu Bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN) 

Sepaku yang merupakan Kecamatan di 

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 

siap bersaing. Plt Camat Sepaku Adi 

Kustaman mengungkapkan Kecamatan 

Sepaku sudah mulai melakukan penguatan 

SDM melalui pelatihan. Tujuan dari 

kegiatan tersebut tidak lain agar ke 

depannya warga Sepaku tidak tertinggal 

dan bisa bersaing untuk menjadi bagian 

dari proses pembangunan IKN lengkap 

dengan kompetensi dan persyaratan yang 

dibutuhkan. Adi mengatakan kondisi jalan 

mulus dari KM 38 hingga lokasi IKN, 

penguatan SDM di Kecamatan Sepaku juga 

semakin masif dilakukan. 

47. 10 

October 

2022 

BSU 2022 Tahap 5 

Cair Hari Ini, Cek 

Syarat dan Daftar 

Penerima BLT Subsidi 

Gaji Rp600.000 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Login melalui situs kemnaker.go.id untuk 

cek status penerima BSU 2022 atau BLT 

Subsidi Gaji tahap 5 yang cair hari ini. Cek 

syarat dan daftar penerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) tahap 5 yang cair hari 

ini. Pekerja yang ditetapkan sebagai 

penerima BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 

tahap 5 harus memenuhi syarat terlebih 

dahulu. Menaker Ida Fauziyah 

mengatakan telah menyusun pedoman 

pemberian BSU 2022, yang di dalamnya 

menetapkan beberapa syarat calon 

penerima BLT Subsidi Gaji. 

48. 10 

October 

2022 

BLT Subsidi Gaji 

Rp600. 000 Cair, 

Pekerja di Daerah 

Terpencil Sudah 

Dapat? 

Neutral Okezone BSU atau BLT subsidi gaji terus dicairkan, 

di mana hari ini mulai disalurkan tahap V. 

Adapun BLT subsidi gaji yang diberikan 

kepada pekerja yang memenuhi syarat 

sebesar Rp600.000. Kementerian 

Ketenagakerjaan juga berupaya 

mempercepat penyaluran bantuan subsidi 

upah (BSU) tahun 2022 bagi pekerja di 

daerah terpencil yang kesulitan 

mengakses pelayanan perbankan. 

Berdasarkan hasil evaluasi penyaluran BSU 

2020 dan 2021, Kementerian 

http://www.infosatu.co/agar-tak-tertinggal-sepaku-mulai-berbenah-menyambut-ikn
http://www.infosatu.co/agar-tak-tertinggal-sepaku-mulai-berbenah-menyambut-ikn
http://www.infosatu.co/agar-tak-tertinggal-sepaku-mulai-berbenah-menyambut-ikn
http://www.infosatu.co/agar-tak-tertinggal-sepaku-mulai-berbenah-menyambut-ikn
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656380/bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-cek-syarat-dan-daftar-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656380/bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-cek-syarat-dan-daftar-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656380/bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-cek-syarat-dan-daftar-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656380/bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-cek-syarat-dan-daftar-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656380/bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-cek-syarat-dan-daftar-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684064/blt-subsidi-gaji-rp600-000-cair-pekerja-di-daerah-terpencil-sudah-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684064/blt-subsidi-gaji-rp600-000-cair-pekerja-di-daerah-terpencil-sudah-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684064/blt-subsidi-gaji-rp600-000-cair-pekerja-di-daerah-terpencil-sudah-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684064/blt-subsidi-gaji-rp600-000-cair-pekerja-di-daerah-terpencil-sudah-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684064/blt-subsidi-gaji-rp600-000-cair-pekerja-di-daerah-terpencil-sudah-dapat
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Ketenagakerjaan berupaya memperbaiki 

penyaluran subsidi upah bagi pekerja yang 

tinggal jauh dari fasilitas bank sehingga 

membutuhkan waktu dan ongkos untuk 

mengambil bantuan. Oleh karena itu, 

pemerintah bekerja sama dengan PT Pos 

Indonesia untuk menyalurkan subsidi 

upah kepada pekerja yang berada di 

daerah terpencil dan pekerja yang belum 

punya rekening di bank anggota Himbara. 

Di samping mempercepat penyaluran, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

mengupayakan penyaluran subsidi upah 

akuntabel dan tepat sasaran. 

49. 10 

October 

2022 

Ayo Cek Rekening 

Sekarang! BLT BSU 

Tahap 5 Sudah Cair 

Hari Ini, Daftar Nama 

Penerima Bantuan 

Klik Disini - 

Giwangkara 

Positive Giwangkara.

com 

Giwangkara.com- Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) BSU tahap 5 yang menyasar kepada 

pekerja atau buruh sudah mulai dicairkan 

hari ini, 10 Oktober 2022. Diketahui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

telah menyalurkan BLT BSU kepada 

8.168.987 pekerja atau buruh di seluruh 

Indonesia sebagaimana dikutip 

Giwangkara. Besaran BLT BSU tahap 5 

yang diterima oleh pekerja atau buruh 

sebesar Rp600 ribu tanpa pengurangan 

sepeser pun. Pencairan BLT BSU tahap 5 

dilakukan melalui bank Himbara yang 

terdiri atas BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI 

atau dilakukan melalui Kantor Pos 

setempat. 

50. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair Hari 

Ini, Cukup Siapkan 

KTP untuk Cek Nama 

Penerima Lewat Dua 

Link Berikut 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Sebelum mengakses dua link tersebut, 

Anda dapat menyiapkan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) terlebih dahulu sebelum 

cek nama penerima BSU tahap 5. Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022 saat ini sudah 

memasuki pencairan tahap kelima. 

Pencarian BSU 2022 tahap 5 mulai 

dicairkan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) Senin, 10 Oktober 2022. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyampaikan penyaluran BSU 

2022 dicairkan secara bertahap dengan 

tujuan agar bantalan sosial tersebut tepat 

sasaran. 

http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855138985/ayo-cek-rekening-sekarang-blt-bsu-tahap-5-sudah-cair-hari-ini-daftar-nama-penerima-bantuan-klik-disini
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855138985/ayo-cek-rekening-sekarang-blt-bsu-tahap-5-sudah-cair-hari-ini-daftar-nama-penerima-bantuan-klik-disini
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855138985/ayo-cek-rekening-sekarang-blt-bsu-tahap-5-sudah-cair-hari-ini-daftar-nama-penerima-bantuan-klik-disini
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855138985/ayo-cek-rekening-sekarang-blt-bsu-tahap-5-sudah-cair-hari-ini-daftar-nama-penerima-bantuan-klik-disini
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855138985/ayo-cek-rekening-sekarang-blt-bsu-tahap-5-sudah-cair-hari-ini-daftar-nama-penerima-bantuan-klik-disini
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855138985/ayo-cek-rekening-sekarang-blt-bsu-tahap-5-sudah-cair-hari-ini-daftar-nama-penerima-bantuan-klik-disini
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855138985/ayo-cek-rekening-sekarang-blt-bsu-tahap-5-sudah-cair-hari-ini-daftar-nama-penerima-bantuan-klik-disini
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015656899/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cukup-siapkan-ktp-untuk-cek-nama-penerima-lewat-dua-link-berikut
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015656899/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cukup-siapkan-ktp-untuk-cek-nama-penerima-lewat-dua-link-berikut
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015656899/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cukup-siapkan-ktp-untuk-cek-nama-penerima-lewat-dua-link-berikut
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015656899/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cukup-siapkan-ktp-untuk-cek-nama-penerima-lewat-dua-link-berikut
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015656899/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cukup-siapkan-ktp-untuk-cek-nama-penerima-lewat-dua-link-berikut
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51. 10 

October 

2022 

Cek Penerima Bansos 

BSU 2022 Lewat Situs 

Resmi BPJS 

Ketenagakerjaan, Cair 

Rp600.000 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

BSU 2022 yang cair Rp600. 000 akan 

diterima pekerja jika sudah memenuhi 

syarat sesuai Permenaker Nomor 10 

Tahun 2022. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini 

sedang menyalurkan BSU 2022 kepada 

pekerja dan simak paparan berikut di 

artikel ini. Dilansir Pikiranrakyat-

Depok.com dari bsu.kemnaker.go.id, 

berikut ini syarat bagi pekerja untuk bisa 

mendapatkan BSU 2022 berdasarkan 

Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. 4. 

Masih tercatat sebagai peserta aktif 

hingga Juli 2022 di BPJS Ketenagakerjaan. 

52. 10 

October 

2022 

Cara Mencairkan BSU 

2022 Bagi Pekerja 

dengan Rekening 

Bank Swasta, Akses 

Link Ini 

Neutral Tribun News 

Jakarta 

Simak cara mencairkan BSU 2022 bagi 

pekerja dengan rekening bank swasta, ini 

link yang perlu diakses. Pemerintah 

melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) terus menyalurkan BSU 2022 

atau BLT subsidi gaji tahun 2022 yang 

diperuntukkan bagi pekerja atau buruh. 

BSU yang dicairkan secara bertahap 

hingga Desember mendatang, disalurkan 

hanya melalui Bank Himbara, seperti BTN, 

Bank Mandiri, BNI, dan Bank BRI, Bank 

Syariah Indonesia untuk Provinsi Aceh, 

serta PT Pos Indonesia. 1. Akses laman 2. 

53. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Mulai 

Cair ke Pekerja, Cek 

Penerima BLT Subsidi 

Gaji Rp600. 000 

secara Online di Sini 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

BSU tahap 5 atau biasa disebut BLT subsidi 

gaji senilai Rp600. 000 diperkirakan cair 

dalam kurun waktu satu minggu ke depan 

di bulan Oktober 2022 ini. Para pekerja 

yang hendak memastikan nama terdaftar 

sebagai penerima BSU tahap 5 bisa 

melakukan pengecekan secara online 

melalui situs kemnaker.go.id atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Cara cek 

penerima BSU tahap 5 di kemnaker.go.id. 

- Buka kemnaker.go.id pada browser PC 

atau HP. Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai 

menyalurkan BSU tahap 5 pada Senin, 10 

Oktober 2022 kepada para pekerja. 

"Setiap minggu (disalurkan kepada) 1 juta, 

2 juta (penerima BSU). 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656565/cek-penerima-bansos-bsu-2022-lewat-situs-resmi-bpjs-ketenagakerjaan-cair-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656565/cek-penerima-bansos-bsu-2022-lewat-situs-resmi-bpjs-ketenagakerjaan-cair-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656565/cek-penerima-bansos-bsu-2022-lewat-situs-resmi-bpjs-ketenagakerjaan-cair-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656565/cek-penerima-bansos-bsu-2022-lewat-situs-resmi-bpjs-ketenagakerjaan-cair-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656565/cek-penerima-bansos-bsu-2022-lewat-situs-resmi-bpjs-ketenagakerjaan-cair-rp600000
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cara-mencairkan-bsu-2022-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-akses-link-ini
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cara-mencairkan-bsu-2022-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-akses-link-ini
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cara-mencairkan-bsu-2022-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-akses-link-ini
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cara-mencairkan-bsu-2022-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-akses-link-ini
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cara-mencairkan-bsu-2022-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-akses-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657046/bsu-tahap-5-mulai-cair-ke-pekerja-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000-secara-online-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657046/bsu-tahap-5-mulai-cair-ke-pekerja-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000-secara-online-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657046/bsu-tahap-5-mulai-cair-ke-pekerja-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000-secara-online-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657046/bsu-tahap-5-mulai-cair-ke-pekerja-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000-secara-online-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657046/bsu-tahap-5-mulai-cair-ke-pekerja-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000-secara-online-di-sini
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54. 10 

October 

2022 

Cek Langsung Uang 

Gratis dari 

Pemerintah Rp600 

Ribu Sudah Cair Hari 

Ini Atau Belum Status 

Terkini - Ayo 

Semarang 

Neutral Ayo 

Semarang 

SEMARANG, AYOSEMARANG. COM- 

Berikut artikel mengenai cek langsung 

uang gratis dari pemerintah Rp600 ribu 

sudah cair hari ini atau belum status 

terkini. Ketahui caranya disini berkaitan 

dengan apakah kamu sudah dapat Rp600 

ribu uang gratis dari pemerintah atau 

belum? lewat program BSU tahap 5 2022 

cair hari ini. Alhamdulillah, mereka yang 

dapat uang gratis dari pemerintah BSU 

tahap 5 hari ini Senin 10 Oktober 2022 

langsung bisa mendapatkan Rp600 ribu 

cair hari ini, Kartu Prakerja kamu juga 

telah mendapatkan tanda bahwa sudah 

mendapatkannya. 

55. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair Hari 

Ini, Tak Kunjung 

Terpilih sebagai 

Penerima? Begini Kata 

Kemenaker 

Positive Ayo Bandung BSU Tahap 5 dikabarkan akan cair pada 

hari ini Senin, 10 Oktober 2022. Bagi anda 

yang sudah mendaftar program BSU tahap 

5 namun tidak kunjung terpilih, mungkin 

bisa mengecek sejumlah alasan yang akan 

diulas dalam artikel ini. Berikut syarat dan 

kriteria yang harus dipenuhi oleh sejumlah 

buruh/pekerja yang mesti diperhatikan 

apabila ingin terpilih menjadi penerima 

BSU Tahap 5. Sebagaimana yang kita 

ketahui, Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

Tahap 5 merupakan kelanjutan program 

pemerintah yang diberikan kepada 

pekerja/buruh secara bertahap. 

56. 10 

October 

2022 

Tak Terpilih Dapat 

BSU Tahap 5, 

Kemenaker Beber 

Penyebabnya 

Negative Ayo Bandung Bantuan Subsidi Upah alias BSU Tahap 5 

dikabarkan akan cair pada hari ini Senin, 

10 Oktober 2022. Bagi anda yang sudah 

daftar program BSU Tahap 5 namun tak 

kunjung terpilih, mungkin bisa langsung 

mengecek sejumlah alasan yang akan 

diulas dalam artikel ini. Sebagaimana yang 

kita ketahui, Bantuan Subsidi Upah alias 

BSUTahap 5 merupakan kelanjutan 

program dari pemerintah yang diberikan 

kepada pekerja/buruh secara bertahap. 

Adapun bantuan ini diperkenankan untuk 

satu kali pencairan, dengan jumlah 

nominal sebesar Rp600 ribu rupiah. 

http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-775139329/cek-langsung-uang-gratis-dari-pemerintah-rp600-ribu-sudah-cair-hari-ini-atau-belum-status-terkini
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-775139329/cek-langsung-uang-gratis-dari-pemerintah-rp600-ribu-sudah-cair-hari-ini-atau-belum-status-terkini
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-775139329/cek-langsung-uang-gratis-dari-pemerintah-rp600-ribu-sudah-cair-hari-ini-atau-belum-status-terkini
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-775139329/cek-langsung-uang-gratis-dari-pemerintah-rp600-ribu-sudah-cair-hari-ini-atau-belum-status-terkini
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-775139329/cek-langsung-uang-gratis-dari-pemerintah-rp600-ribu-sudah-cair-hari-ini-atau-belum-status-terkini
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-775139329/cek-langsung-uang-gratis-dari-pemerintah-rp600-ribu-sudah-cair-hari-ini-atau-belum-status-terkini
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-775139329/cek-langsung-uang-gratis-dari-pemerintah-rp600-ribu-sudah-cair-hari-ini-atau-belum-status-terkini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795138628/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-tak-kunjung-terpilih-sebagai-penerima-begini-kata-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795138628/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-tak-kunjung-terpilih-sebagai-penerima-begini-kata-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795138628/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-tak-kunjung-terpilih-sebagai-penerima-begini-kata-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795138628/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-tak-kunjung-terpilih-sebagai-penerima-begini-kata-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795138628/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-tak-kunjung-terpilih-sebagai-penerima-begini-kata-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795138630/tak-terpilih-dapat-bsu-tahap-5-kemenaker-beber-penyebabnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795138630/tak-terpilih-dapat-bsu-tahap-5-kemenaker-beber-penyebabnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795138630/tak-terpilih-dapat-bsu-tahap-5-kemenaker-beber-penyebabnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795138630/tak-terpilih-dapat-bsu-tahap-5-kemenaker-beber-penyebabnya
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57. 10 

October 

2022 

RSUD Dr Pirngadi 

Medan Bersama 

Ditjen Binalavotas 

Kemenaker RI Gelar 

Pelatihan 

Positive Warta 

Ekonomi 

Dewan Pengawas RSUD Dr Pirngadi 

Medan, Destanul Aulia, SKM, MBA, M.Ec, 

Ph.D. Mengatakan, ada 25 peserta yang 

dilatih, terdiri dari Staf Medis Fungsional 

(SMF) dan karyawan di unit-unit 

pelayanan. Untuk itu, RSUD Dr Pirngadi 

Medan mendapatkan satu slot khusus 

dengan 25 peserta terdiri dari masing-

masing SMF dan Unit yang disebutnya 

bertujuan agar setiap peserta dapat 

mengukur tingkat produktvitas tenaga 

kerja yang dimiliki. Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan 

bersama Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Ditjen 

Binalavotas) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik 

Indonesia (RI) menggelar pelatihan. Ini 

digelar di Aula Diklat RSUD Dr Pingadi 

Medan selama 5 hari sejak 1 Oktober 

hingga 7 Oktober 2022. 

58. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Bakal 

Cair Hari Ini, Simak 

Cara Cek di 2 Link Ini 

Neutral Liputan 6 Pemerintah dikabarkan akan menyalurkan 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 

Rp 600 ribu mulai hari ini, 10 Oktober 

2022. Pencairan BSU tahap 5 dapat dicek 

melalui laman 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan 

kemnaker.go.id. Sebelum BSU tahap 5, 

BSU tahap 4 telah dicairkan pada Senin 3 

Oktober 2022. Secara total hingga saat ini, 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 

secara nasional sudah tersalurkan kepada 

8,16 juta pekerja dan buruh. 

59. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair Hari 

Ini! Cek Nama 

Penerima di Situs 

Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Bantuan subsidi upah (BSU) tahap 5 

kembali disalurkan oleh Pemerintah 

Indonesia melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada hari ini. 

"Setelah menerima data dari BPJS 

Ketenagakerjaan, data itu kami padankan 

dulu untuk melihat apakah mereka 

menerima atau tidak program bantuan 

pemerintah yang lain seperti Kartu 

Prakerja, BPUM, BLT BBM, PKH, dan 

lainnya," katanya, dikutip Pikiran-

http://wartaekonomi.co.id/read450556/rsud-dr-pirngadi-medan-bersama-ditjen-binalavotas-kemenaker-ri-gelar-pelatihan
http://wartaekonomi.co.id/read450556/rsud-dr-pirngadi-medan-bersama-ditjen-binalavotas-kemenaker-ri-gelar-pelatihan
http://wartaekonomi.co.id/read450556/rsud-dr-pirngadi-medan-bersama-ditjen-binalavotas-kemenaker-ri-gelar-pelatihan
http://wartaekonomi.co.id/read450556/rsud-dr-pirngadi-medan-bersama-ditjen-binalavotas-kemenaker-ri-gelar-pelatihan
http://wartaekonomi.co.id/read450556/rsud-dr-pirngadi-medan-bersama-ditjen-binalavotas-kemenaker-ri-gelar-pelatihan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5092968/bsu-tahap-5-bakal-cair-hari-ini-simak-cara-cek-di-2-link-ini
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5092968/bsu-tahap-5-bakal-cair-hari-ini-simak-cara-cek-di-2-link-ini
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5092968/bsu-tahap-5-bakal-cair-hari-ini-simak-cara-cek-di-2-link-ini
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015657122/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cek-nama-penerima-di-situs-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015657122/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cek-nama-penerima-di-situs-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015657122/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cek-nama-penerima-di-situs-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015657122/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cek-nama-penerima-di-situs-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015657122/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cek-nama-penerima-di-situs-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
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Rakyat.com dari Antara, Senin, 10 Oktober 

2022. Selain itu, para pekerja juga dapat 

mengecek namanya melalui situs milik 

BPJS Ketenagakerjaan, apakah dinyatakan 

sebagai penerima BSU tahap 5 atau tidak. 

BSU tahap 5 sebesar Rp600 ribu tersebut 

akan dicairkan oleh Kemnaker ke rekening 

bank para penerima. 

60. 10 

October 

2022 

Kemnaker: BSU Tahap 

5 Cair Sore Ini atau 

Besok 

Neutral Inews Portal Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker 

Indah Anggoro Putri mengatakan, BSU 

tahap 5 mulai dicairkan sore ini atau 

paling lambat besok, Selasa (11/10/2022). 

"Sore ini atau besok (BSU) cair," kata dia 

kepada MNC Portal Indonesia, Senin 

(10/10/2022). Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tahap 5 senilai Rp600. 000 mulai hari ini, 

Senin (10/10/2022). Dia menjelaskan, 

pencairan BSU tahap 5 akan ditransfer 

melalui Bank Himbara. 

61. 10 

October 

2022 

[Berita]BSU Tahap 5 

Cair Sore Ini atau 

Besok 

Neutral Creacorridor.

com 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker 

Indah Anggoro Putri mengatakan, BSU 

tahap 5 mulai dicairkan sore ini atau 

paling lambat besok, Selasa (11/10/2022). 

"Sore ini atau besok (BSU) cair," kata dia 

kepada MNC Portal Indonesia, Senin 

(10/10/2022). JAKARTA, creacorridor. 

Com- Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) bakal menyalurkan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) tahap 5 senilai Rp600. 

000 mulai hari ini, Senin (10/10/2022). 

62. 10 

October 

2022 

Subsidi Upah Tahap V 

Cair Sore Ini, Buruan 

Cek Rekening 

Positive Idx Channel Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap V 

senilai Rp600 ribu per penerima mulai 

disalurkan sore ini. "Sore ini atau besok 

(BSU) cair," ujar Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial, Kemnaker Indah Anggoro 

Putri kepada MNC Portal, Senin 

(10/10/2022). Paling lambat, BSU tersebut 

akan masuk ke rekening 325. 294 

penerima, pada esok hari. Indah 

http://www.inews.id/finance/bisnis/kemnaker-bsu-tahap-5-cair-sore-ini-atau-besok
http://www.inews.id/finance/bisnis/kemnaker-bsu-tahap-5-cair-sore-ini-atau-besok
http://www.inews.id/finance/bisnis/kemnaker-bsu-tahap-5-cair-sore-ini-atau-besok
http://www.creacorridor.com/2022/10/beritabsu-tahap-5-cair-sore-ini-atau-besok.html
http://www.creacorridor.com/2022/10/beritabsu-tahap-5-cair-sore-ini-atau-besok.html
http://www.creacorridor.com/2022/10/beritabsu-tahap-5-cair-sore-ini-atau-besok.html
http://www.idxchannel.com/economics/subsidi-upah-tahap-v-cair-sore-ini-buruan-cek-rekening
http://www.idxchannel.com/economics/subsidi-upah-tahap-v-cair-sore-ini-buruan-cek-rekening
http://www.idxchannel.com/economics/subsidi-upah-tahap-v-cair-sore-ini-buruan-cek-rekening
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menjelaskan, pada penyaluran tahap ini 

setidaknya bakal di transfer melalui bank 

Himbara yang sebelumnya sudah terdaftar 

berbarengan dengan BPJS 

Ketenagakerjaan. 

63. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair Hari 

Ini, Begini Cara Cek 

Nama Penerima 

Neutral Celebesmedi

a 

Pemerintah memastikan bantuan subsidi 

upah (BSU) tahap 5 cair pada hari ini, 

Senin (10/10/2022). Bantuan diberikan 

kepada 325 ribu pekerja yang tersebar di 

berbagai wilayah Indonesia. Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

Anwar Sanusi mengatakan, sedianya ada 

403 ribu pekerja yang didata oleh BPJS 

Ketenagakerjaan. Namun yang lolos 

verifikask sebesar 325 ribu. 

64. 10 

October 

2022 

Jadwal Pencairan BSU 

Tahap 5, Kemnaker: 

Paling Lambat Besok 

Negative Okezone Adapun minggu ini, penyaluran masuk 

dalam tahap V. Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial, Kemnaker Indah Anggoro 

Putri mengatakan pada penyaluran BSU 

tahap V ini kemungkinan bakal mulai 

dicairkan paling lambat besok. "Sore ini 

atau besok (BSU) cair," ujar Dirjen PHI dan 

Jamsos kepada MNC Portal, Senin 

(10/10/2022). Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus 

mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

atau BLT subsidi gaji senilai Rp600 ribu 

kepada pekerja. Indah menjelaskan pada 

penyaluran tahap ini setidaknya bakal di 

transfer melalui bank Himbara yang 

sebelumnya sudah terdaftar berbarengan 

dengan BPJS Ketenagakerjaan. 

65. 10 

October 

2022 

Kabar Baik, Subsidi 

Gaji Rp600 Ribu Cair 

Lagi Sore Ini atau 

Besok 

Positive Sindo News Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap V 

diperkirakan bakal cair mulai sore ini, atau 

paling lambat besok. "Sore ini atau besok 

(BSU) cair," ujar Dirjen PHI dan Jamsos 

kepada MNC Portal, Senin (10/10/2022). 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial, Kemnaker 

Indah Anggoro Putri mengatakan pada 

penyaluran BSU tahap V ini kemungkinan 

bakal mulai dicairkan paling lambat besok. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

http://celebesmedia.id/celebes/artikel/1008101022/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-begini-cara-cek-nama-penerima
http://celebesmedia.id/celebes/artikel/1008101022/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-begini-cara-cek-nama-penerima
http://celebesmedia.id/celebes/artikel/1008101022/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-begini-cara-cek-nama-penerima
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684122/jadwal-pencairan-bsu-tahap-5-kemnaker-paling-lambat-besok
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684122/jadwal-pencairan-bsu-tahap-5-kemnaker-paling-lambat-besok
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684122/jadwal-pencairan-bsu-tahap-5-kemnaker-paling-lambat-besok
http://ekbis.sindonews.com/read/908639/34/kabar-baik-subsidi-gaji-rp600-ribu-cair-lagi-sore-ini-atau-besok-1665385824
http://ekbis.sindonews.com/read/908639/34/kabar-baik-subsidi-gaji-rp600-ribu-cair-lagi-sore-ini-atau-besok-1665385824
http://ekbis.sindonews.com/read/908639/34/kabar-baik-subsidi-gaji-rp600-ribu-cair-lagi-sore-ini-atau-besok-1665385824
http://ekbis.sindonews.com/read/908639/34/kabar-baik-subsidi-gaji-rp600-ribu-cair-lagi-sore-ini-atau-besok-1665385824


 

31 

 

menekankan terus menyalurkan subsidi 

gaji sebesar Rp600 ribu kepada para 

pekerja. 

66. 10 

October 

2022 

Kemnaker Dorong 

Pelatihan Instruktur 

Profesional 

Positive Idx Channel IDX CHANNEL- Progam rutin Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk menempa skill 

para instruktur yakni, kompetisi 

keterampilan instruktur nasional. Dimana 

melalui kompetisi ini, para instruktur akan 

tertantang untuk terus meningkatkan, dan 

juga mengembangkan kompetensinya, 

tidak hanya dalam hard skill atau 

kemampuan teknis namun juga dalam soft 

skill yang dimiliki. 

67. 10 

October 

2022 

Belum Dapat BSU 

Tahap 4, Kemenaker: 

Sabar Ya | 

merdeka.com 

Positive Merdeka Merdeka.com- Penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disalurkan 

hingga tahap keempat kepada 8,1 juta 

penerima. Presiden Joko Widodo ( Jokowi 

) meminta pengiriman program BSU 

senilai Rp 600 ribu dipercepat, terutama 

untuk penerima manfaat dari daerah-

daerah yang jauh dari ibu kota. Dikutip 

dari akun instagram @Kemnaker, 

penyaluran BSU hingga tahap keempat 

sudah 8.168.987 pekerja/buruh atau 

63,60 persen. Penyaluran yang dilakukan 

selain cepat, juga terus menjaga prinsip 

ketepatan sasaran dan akuntabilitas dari 

program BSU. 

68. 10 

October 

2022 

BSU 2022 Tahap 5 

Kapan Cair? Cek 

Jadwal Penyaluran 

dan Daftar Pekerja 

yang Dapat BLT 

Subsidi Gaji di Link Ini 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalaya 

Masyarakat pekerja di Indonesia sangat 

menanti momen pencairan BSU 2022 

tahap 5 dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Oleh karena 

itu, kapan BSU 2022 tahap 5 cair? Segera 

cek jadwal penyaluran dan daftar pekerja 

yang dinyatakan berhak menerima BLT 

Subsidi Gaji Rp600.000. Pencairan BSU 

2022 Rp600. 000 kini telah memasuki 

tahap 4 dan terus berlangsung. Adapun 

untuk menjadi pekerja penerima BSU 

2022 harus memenuhi syarat yang telah 

ditentukan Kemnaker. 

http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/kemnaker-dorong-pelatihan-instruktur-profesional
http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/kemnaker-dorong-pelatihan-instruktur-profesional
http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/kemnaker-dorong-pelatihan-instruktur-profesional
http://www.merdeka.com/uang/belum-dapat-bsu-tahap-4-kemenaker-sabar-ya.html
http://www.merdeka.com/uang/belum-dapat-bsu-tahap-4-kemenaker-sabar-ya.html
http://www.merdeka.com/uang/belum-dapat-bsu-tahap-4-kemenaker-sabar-ya.html
http://www.merdeka.com/uang/belum-dapat-bsu-tahap-4-kemenaker-sabar-ya.html
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065655843/bsu-2022-tahap-5-kapan-cair-cek-jadwal-penyaluran-dan-daftar-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-di-link-ini
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065655843/bsu-2022-tahap-5-kapan-cair-cek-jadwal-penyaluran-dan-daftar-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-di-link-ini
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065655843/bsu-2022-tahap-5-kapan-cair-cek-jadwal-penyaluran-dan-daftar-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-di-link-ini
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065655843/bsu-2022-tahap-5-kapan-cair-cek-jadwal-penyaluran-dan-daftar-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-di-link-ini
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065655843/bsu-2022-tahap-5-kapan-cair-cek-jadwal-penyaluran-dan-daftar-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-di-link-ini
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065655843/bsu-2022-tahap-5-kapan-cair-cek-jadwal-penyaluran-dan-daftar-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-di-link-ini
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69. 10 

October 

2022 

Informasi Pasar Kerja 

Berperan Penting 

Tingkatkan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Positive Seputar 

Cibubur 

Layanan Sistem Informasi Pasar Kerja 

(SIPK), selain memfasilitasi link and match 

antara pencari kerja dan pemberi kerja, 

juga memiliki peran penting dalam dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Sehingga SIPK harus dikemas dalam suatu 

regulasi dan menjadi pedoman 

operasional yang terintegrasi. Menurut 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, regulasi 

memberikan pedoman pelaksanaan suatu 

siklus kegiatan. Dalam penyusunan 

regulasi, diperlukan internalisasi, 

harmonisasi, dan finalisasi dokumen awal 

berupa naskah urgensi. 

70. 10 

October 

2022 

Kemenaker: Sabar Ya, 

Bagi Yang Belum 

Dapat BSU Tahap 4 

Neutral Sudutpandan

g.id 

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID- Penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 telah 

disalurkan hingga tahap keempat kepada 

8,1 juta penerima. Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) meminta pengiriman program 

BSU senilai Rp 600 ribu dipercepat, 

terutama untuk penerima manfaat dari 

daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. 

Dikutip dari akun instagram @Kemnaker, 

penyaluran BSU hingga tahap keempat 

sudah 8.168.987 pekerja/buruh atau 

63,60 persen. Penyaluran yang dilakukan 

selain cepat, juga terus menjaga prinsip 

ketepatan sasaran dan akuntabilitas dari 

program BSU. 

71. 10 

October 

2022 

Daftar Penerima BSU 

Tahap 5 Ada di Sini, 

Segera Akses 2 Link 

Berikut untuk Cek BLT 

Rp600.000 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Adapun sesuai rencananya, BSU tahap 5 

akan mulai dicairkan pada hari ini Senin, 

10 Oktober 2022. Daftar penerima BSU 

tahap 5 bisa dilihat secara online dengan 

dua cara untuk melakukan pengecekan 

melalui laman BPJS Ketenagakerjaan 

maupun laman Kemnaker. Adapun berikut 

ini cara untuk cek penerima BSU tahap 5 

melalui laman BPJS Ketenagakerjaan dan 

Kemnaker. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

telah kembali menyalurkan BSU tahap 5 di 

minggu ini. 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785657372/informasi-pasar-kerja-berperan-penting-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785657372/informasi-pasar-kerja-berperan-penting-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785657372/informasi-pasar-kerja-berperan-penting-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785657372/informasi-pasar-kerja-berperan-penting-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785657372/informasi-pasar-kerja-berperan-penting-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat
http://sudutpandang.id/kemenaker-sabar-ya-bagi-yang-belum-dapat-bsu-tahap-4
http://sudutpandang.id/kemenaker-sabar-ya-bagi-yang-belum-dapat-bsu-tahap-4
http://sudutpandang.id/kemenaker-sabar-ya-bagi-yang-belum-dapat-bsu-tahap-4
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657418/daftar-penerima-bsu-tahap-5-ada-di-sini-segera-akses-2-link-berikut-untuk-cek-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657418/daftar-penerima-bsu-tahap-5-ada-di-sini-segera-akses-2-link-berikut-untuk-cek-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657418/daftar-penerima-bsu-tahap-5-ada-di-sini-segera-akses-2-link-berikut-untuk-cek-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657418/daftar-penerima-bsu-tahap-5-ada-di-sini-segera-akses-2-link-berikut-untuk-cek-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657418/daftar-penerima-bsu-tahap-5-ada-di-sini-segera-akses-2-link-berikut-untuk-cek-blt-rp600000
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72. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Sudah 

Cair untuk 325. 000 

Penerima Hari Ini 

Neutral Tribun News Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600. 000 

tahap 5 sudah dicairkan hari ini, Senin 

(10/10/2022) kepada 325. 000 penerima. 

"Insyaallah, sudah (cair)," ujar Sekretaris 

Jenderal (Sekjen) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar 

Sanusi, dikutip dari Kompas.com, Senin 

(10/10/2022). Sebelumnya, BSU sudah 

tersalurkan hingga tahap empat, dengan 

rincian:. - Tahap I sebanyak 4.112.052 

orang. 

73. 10 

October 

2022 

Penerima BSU di 

Kudus, Pati dan 

Jepara Ternyata 

Sebanyak Ini 

Neutral Murianewsc

om 

MURIANEWS, Kudus- Alokasi penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi 

gaji di Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara 

ternyata sangat banyak. Data yang 

etrcatat di BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Kudus, alokasi BSU di tiga wilayah itu 

sebanyak sebanyak 205. 320 pekerja. 

Untuk diketahui, BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Kudus, membawahi wilayah kerja 

di lima kabupaten. Yakni Kabupaten 

Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Blora. 

74. 10 

October 

2022 

Jokowi Tegaskan Hati-

hati Kelola 607 Triliun, 

pada Direksi 

Ketenagakerjaan BPJS 

Positive Radarbogor.i

d 

Presiden RI Joko widodo (Jokowi), 

mewanti-wanti Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) bagian 

ketenagakerjaan agar melaksanakan 

pengelolaan yang baik serta hati hati 

perihal dana milik para pekerja sejumlah 

Rp 607 Triliun. Hal tersebut disampaikan 

Presiden Jokowi pada kunjungan Dewan 

Direksi BPJS Bagian Ketenagakerjaan di 

Istana Negara, di hari Jum'at 

(07/10/2022). Terutama, capaian selama 

19 bulan sejak dilantik oleh Presiden 

Jokowi pada 22 Februari 2021 lalu. Itu 

dilakukan dalam rangka memberikan 

kecepatan layanan dan meningkatkan 

kepuasan peserta, sesuai arahan dari 

Presiden Jokowi. 

75. 10 

October 

2022 

Hore! BSU tahap 5 

Bisa Diambil Hari Ini di 

7 Lokasi Ini 

Neutral Ayo 

Surabaya 

Bantuan subsidi upah alias BSU tahap 5 

dikabarkan cair hari ini, Senin 10 Oktober 

2022. Bantuan langsung tunai (BLT) 

subsidi gaji Rp600 ribu bisa diambil di 

tujuh lokasi ini. BSU tahap 5 bergulir 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/bsu-tahap-5-sudah-cair-untuk-325000-penerima-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/bsu-tahap-5-sudah-cair-untuk-325000-penerima-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/bsu-tahap-5-sudah-cair-untuk-325000-penerima-hari-ini
http://www.murianews.com/2022/10/10/323481/penerima-bsu-di-kudus-pati-dan-jepara-ternyata-sebanyak-ini
http://www.murianews.com/2022/10/10/323481/penerima-bsu-di-kudus-pati-dan-jepara-ternyata-sebanyak-ini
http://www.murianews.com/2022/10/10/323481/penerima-bsu-di-kudus-pati-dan-jepara-ternyata-sebanyak-ini
http://www.murianews.com/2022/10/10/323481/penerima-bsu-di-kudus-pati-dan-jepara-ternyata-sebanyak-ini
http://www.radarbogor.id/2022/10/10/jokowi-tegaskan-hati-hati-kelola-607-triliun-pada-direksi-ketenagakerjaan-bpjs
http://www.radarbogor.id/2022/10/10/jokowi-tegaskan-hati-hati-kelola-607-triliun-pada-direksi-ketenagakerjaan-bpjs
http://www.radarbogor.id/2022/10/10/jokowi-tegaskan-hati-hati-kelola-607-triliun-pada-direksi-ketenagakerjaan-bpjs
http://www.radarbogor.id/2022/10/10/jokowi-tegaskan-hati-hati-kelola-607-triliun-pada-direksi-ketenagakerjaan-bpjs
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785140397/hore-bsu-tahap-5-bisa-diambil-hari-ini-di-7-lokasi-ini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785140397/hore-bsu-tahap-5-bisa-diambil-hari-ini-di-7-lokasi-ini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785140397/hore-bsu-tahap-5-bisa-diambil-hari-ini-di-7-lokasi-ini
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pekan ini setelah pekan lalu cair tahap 

keempat. Pemerintah melakukan beragam 

upaya untuk melakukan percepatan 

penyaluran bantuan terhadap pekerja ini. 

76. 10 

October 

2022 

Survei Kemenhub 

Buka Borok Bisnis 

Ojek Online 

Negative Vivanews Survei Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub) yang baru-baru ini dilakukan 

membuka berbagai borok bisnis ojek 

online terhadap para mitra pengemudi 

mulai dari penghasilan yang pas-pasan 

hingga aspek keselamatan. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 

KP 667 Tahun 2022, Badan Kebijakan 

Transportasi Kementerian Perhubungan 

melakukan survei untuk mengetahui 

persepsi masyarakat pengguna dan 

pengemudi ojek online terhadap 

penyesuaian biaya jasa (tarif) ojek online. 

Survei dilakukan pada rentang waktu 13-

20 September 2022 dengan media survei 

online. Sampling merupakan penduduk 

Jabodetabek pengguna ojek online dengan 

metode sampling kurang 5 persen. 

77. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair Hari 

Ini, Berikut Cara Cek 

Status Pencairannya 

Neutral Liputan 6 Bantuan Subsidi Upah(BSU) tahap 5 

dikabarkan cair pada hari ini, Senin 

(10/10/2022). Kabar tersebut disampaikan 

oleh Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar 

Sanusi. Anwar mengungkapkan, pencairan 

bantuan langsung tunai (BLT) ini adalah 

subsidi gaji sebesar Rp600 ribu kepada 

pekerja yang mempunyai penghasilan 

maksimal Rp3,5 juta per bulannya. Ada 

403 ribu pekerja yang didata oleh BPJS 

Ketenagakerjaan. 

78. 10 

October 

2022 

Banyak Orang 

'Tertipu' Pindah Kerja 

ke Ojol, Kok Bisa? 

Neutral Cnbc 

Indonesia 

Banyak pekerja formal termasuk swasta 

tak sedikit yang beralih profesi menjadi 

mitra driver ojek online. Sekarang, 

pendapatan rata-rata driver ojek daring di 

bawah Rp 3,5 juta per bulan dengan lama 

kerja 8-12 jam sehari dan selama 30 hari 

kerja sebulan tanpa adanya hari libur 

selayaknya mengacu aturan 

ketenagakerjaan yang sudah diatur oleh 

Kementerian Tenaga Kerja," kata Djoko. 

http://www.viva.co.id/digital/digilife/1530730-survei-kemenhub-buka-borok-bisnis-ojek-online
http://www.viva.co.id/digital/digilife/1530730-survei-kemenhub-buka-borok-bisnis-ojek-online
http://www.viva.co.id/digital/digilife/1530730-survei-kemenhub-buka-borok-bisnis-ojek-online
http://www.liputan6.com/regional/read/5093112/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-berikut-cara-cek-status-pencairannya
http://www.liputan6.com/regional/read/5093112/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-berikut-cara-cek-status-pencairannya
http://www.liputan6.com/regional/read/5093112/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-berikut-cara-cek-status-pencairannya
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221010142417-4-378538/banyak-orang-tertipu-pindah-kerja-ke-ojol-kok-bisa
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221010142417-4-378538/banyak-orang-tertipu-pindah-kerja-ke-ojol-kok-bisa
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221010142417-4-378538/banyak-orang-tertipu-pindah-kerja-ke-ojol-kok-bisa
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Ketua Bidang Advokasi dan 

Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi 

Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno 

menjelaskan ada anggapan pemerintah 

yang keliru selama ini, bahwa bisnis 

transportasi online telah membuka 

lapangan pekerjaan baru. Tapi dari hasil 

survei 18% pengemudi yang berasal dari 

pengangguran, sementara sisanya orang 

yang sudah memiliki pekerjaan 

sebelumnya. 

79. 10 

October 

2022 

Cek Rekening 

Sekarang! BSU Tahap 

5 Sudah Cair untuk 

325. 000 Pekerja, BSU 

Tahap 6 dan 7 Kapan 

Cair? 

Neutral Tribun News 

Kaltim 

BSU tahap 5 sudah cair untuk 325. 000 

penerima, BSU tahap 6 dan 7 kapan cair?. 

BSU tahap 5 sudah cair untuk 325. 000 

penerima, BSU tahap 6 dan 7 kapan cair?. 

BSU tahap 5 sudah cair untuk 325. 000 

penerima, BSU tahap 6 dan 7 kapan cair?. 

BSU tahap 5 sudah cair untuk 325. 000 

penerima, BSU tahap 6 dan 7 kapan cair?. 

80. 10 

October 

2022 

Buruan Cek, BSU 

Tahap 5 Cair Sore Ini 

atau Besok 

Neutral Inews Sulut JAKARTA, iNews.id- Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Indah 

Anggoro Putri mengatakan, BSU tahap 5 

mulai dicairkan sore ini atau paling lambat 

besok, Selasa (11/10/2022). "Sore ini atau 

besok (BSU) cair," kata dia kepada MNC 

Portal Indonesia, Senin (10/10/2022). 

Pencairan BSU tahap 5 akan ditransfer 

melalui Bank Himbara. Dia menjelaskan, 

jumlah penerima BSU pada tahap ini 

sekitar 325. 294 pekerja. 

81. 10 

October 

2022 

LOGIN BSU di 

bsu.kemnaker.go.id, 

Karyawan Ditransfer 

Rp 600 Ribu - Tribun-

sulbar.com 

Neutral Tribun News 

Sulbar 

Melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id, 

diumumkan bahwa BSU BPJS 

ketenagakerjaan 2022 hanya diberikan 1 

kali kepada pekerja atau buruh Bantuan 

yang diberikan 1 kali tersebut sebesar Rp 

600. 000 bagi masyarakat pekerja yang 

berhak. BPJS Ketenagakerjaan kembali 

memberikan BSU kepada para karyawan 

ebrgaji dibawah Rp 3,5 juta. Besaran BSU 

ini Rp 600 ribu. Siapkan NIK hingga email 

yang aktif sebelum login ke 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/10/cek-rekening-sekarang-bsu-tahap-5-sudah-cair-untuk-325000-pekerja-bsu-tahap-6-dan-7-kapan-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/10/cek-rekening-sekarang-bsu-tahap-5-sudah-cair-untuk-325000-pekerja-bsu-tahap-6-dan-7-kapan-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/10/cek-rekening-sekarang-bsu-tahap-5-sudah-cair-untuk-325000-pekerja-bsu-tahap-6-dan-7-kapan-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/10/cek-rekening-sekarang-bsu-tahap-5-sudah-cair-untuk-325000-pekerja-bsu-tahap-6-dan-7-kapan-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/10/cek-rekening-sekarang-bsu-tahap-5-sudah-cair-untuk-325000-pekerja-bsu-tahap-6-dan-7-kapan-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/10/cek-rekening-sekarang-bsu-tahap-5-sudah-cair-untuk-325000-pekerja-bsu-tahap-6-dan-7-kapan-cair
http://sulut.inews.id/berita/buruan-cek-bsu-tahap-5-cair-sore-ini-atau-besok
http://sulut.inews.id/berita/buruan-cek-bsu-tahap-5-cair-sore-ini-atau-besok
http://sulut.inews.id/berita/buruan-cek-bsu-tahap-5-cair-sore-ini-atau-besok
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/10/login-bsu-di-bsukemnakergoid-karyawan-ditransfer-rp-600-ribu
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/10/login-bsu-di-bsukemnakergoid-karyawan-ditransfer-rp-600-ribu
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/10/login-bsu-di-bsukemnakergoid-karyawan-ditransfer-rp-600-ribu
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/10/login-bsu-di-bsukemnakergoid-karyawan-ditransfer-rp-600-ribu
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/10/login-bsu-di-bsukemnakergoid-karyawan-ditransfer-rp-600-ribu
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bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan kamu 

akan menerima transferan Rp 600 ribu. 

82. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Mulai 

Dicairkan Hari Ini, Cek 

Nama Penerima di 

Link Ini 

Positive Kompas Tv Sekretraris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar 

Sanusi mengatakan penyaluran BSU tahap 

ini akan disalurkan kepada 325. 000 

pekerja atau buruh. Untuk mengetahui 

apakah Anda termasuk penerima BSU 

tahap 5, bisa dicek melalui dua situs resmi 

melalui Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan. Nantinya situs akan 

memunculkan pengumuman terkait 

apakah Anda bisa mencairkan BSU Tahap 

5 2022. JAKARTA, KOMPAS.TV- 

Pemerintah mulai menyalurkan kembali 

bantuan subsidi upah atau BSU 2022 

sebesar Rp600. 000 kepada para buruh 

atau pekerja yang terdampak. 

83. 10 

October 

2022 

Kapan BSU 2022 

Tahap 5 Mulai 

Dicairkan? Catat 

Jadwalnya Berikut 

Syarat Penerima yang 

Wajib Dipenuhi 

Pekerja 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Kapan BSU 2022 tahap 5 mulai dicairkan? 

Selain membahas kapan BSU 2022 tahap 5 

mulai dicairkan, artikel ini pun bakal 

menyajikan syarat penerima yang harus 

dipenuhi pekerja. Berdasarkan kabar yang 

dihimpun, penyaluran BSU 2022 tahap 5 

dijadwalkan mulai dilakukan Kemnaker 

kepada pekerja pada hari ini 10 Oktober 

2022. Maka dari itu, bagi pekerja yang 

merasa sudah memenuhi syarat penerima 

siap-siap bakal mendapatkan bantuan 

sebesar Rp600.000. Namun, apa saja 

syarat penerima agar pekerja bisa 

mendapatkan BSU 2022 tahap 5 yang 

dicairkan Kemnaker?. 

84. 10 

October 

2022 

VIRAL : BSU 2022 

Tahap 5 Cair Hari Ini, 

Segera Cek di Laman 

kemnaker.go.id dan 

Simak Notifikasi 

Penerimanya 

Neutral Tugunews.co

m 

BSU 2022 Tahap 5 Cair Hari Ini, Segera Cek 

di Laman kemnaker.go.id dan Simak 

Notifikasi Penerimanya. BSU 2022 tahap 5 

sebesar Rp 600. 000 sudah cair mulai hari 

ini Senin (10/10/2022). Diberitakan 

Tribunnews, BSU 2022 tahap 5 ini 

diberikan kepada 325. 000 pekerja. 

Pengumuman pencairan BSU 2022 tahap 5 

ini diungkapkan Sekretaris Jenderal 

http://www.kompas.tv/article/336645/bsu-tahap-5-mulai-dicairkan-hari-ini-cek-nama-penerima-di-link-ini
http://www.kompas.tv/article/336645/bsu-tahap-5-mulai-dicairkan-hari-ini-cek-nama-penerima-di-link-ini
http://www.kompas.tv/article/336645/bsu-tahap-5-mulai-dicairkan-hari-ini-cek-nama-penerima-di-link-ini
http://www.kompas.tv/article/336645/bsu-tahap-5-mulai-dicairkan-hari-ini-cek-nama-penerima-di-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657695/kapan-bsu-2022-tahap-5-mulai-dicairkan-catat-jadwalnya-berikut-syarat-penerima-yang-wajib-dipenuhi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657695/kapan-bsu-2022-tahap-5-mulai-dicairkan-catat-jadwalnya-berikut-syarat-penerima-yang-wajib-dipenuhi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657695/kapan-bsu-2022-tahap-5-mulai-dicairkan-catat-jadwalnya-berikut-syarat-penerima-yang-wajib-dipenuhi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657695/kapan-bsu-2022-tahap-5-mulai-dicairkan-catat-jadwalnya-berikut-syarat-penerima-yang-wajib-dipenuhi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657695/kapan-bsu-2022-tahap-5-mulai-dicairkan-catat-jadwalnya-berikut-syarat-penerima-yang-wajib-dipenuhi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657695/kapan-bsu-2022-tahap-5-mulai-dicairkan-catat-jadwalnya-berikut-syarat-penerima-yang-wajib-dipenuhi-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657695/kapan-bsu-2022-tahap-5-mulai-dicairkan-catat-jadwalnya-berikut-syarat-penerima-yang-wajib-dipenuhi-pekerja
http://www.tugunews.com/84352/BSU-2022-Tahap-5-Cair-Hari-Ini-Segera-Cek-di-Laman-kemnaker-go-id-dan-Simak-Notifikasi-Penerimanya
http://www.tugunews.com/84352/BSU-2022-Tahap-5-Cair-Hari-Ini-Segera-Cek-di-Laman-kemnaker-go-id-dan-Simak-Notifikasi-Penerimanya
http://www.tugunews.com/84352/BSU-2022-Tahap-5-Cair-Hari-Ini-Segera-Cek-di-Laman-kemnaker-go-id-dan-Simak-Notifikasi-Penerimanya
http://www.tugunews.com/84352/BSU-2022-Tahap-5-Cair-Hari-Ini-Segera-Cek-di-Laman-kemnaker-go-id-dan-Simak-Notifikasi-Penerimanya
http://www.tugunews.com/84352/BSU-2022-Tahap-5-Cair-Hari-Ini-Segera-Cek-di-Laman-kemnaker-go-id-dan-Simak-Notifikasi-Penerimanya
http://www.tugunews.com/84352/BSU-2022-Tahap-5-Cair-Hari-Ini-Segera-Cek-di-Laman-kemnaker-go-id-dan-Simak-Notifikasi-Penerimanya
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(Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemkaner) Anwar Sanusi. 

85. 10 

October 

2022 

BSU 2022 Tahap 5 

Cair Hari Ini, Segera 

Cek di Laman 

kemnaker.go.id dan 

Simak Notifikasi 

Penerimanya 

Neutral Tribun News Cara Cek BSU 2022 tahap 5 di Laman 

Resmi Kementerian Ketenagakerjaan. BSU 

2022 tahap 5 sebesar Rp 600. 000 sudah 

cair mulai hari ini Senin (10/10/2022). 

Diberitakan Tribunnews, BSU 2022 tahap 

5 ini diberikan kepada 325. 000 pekerja. 

Pengumuman pencairan BSU 2022 tahap 5 

ini diungkapkan Sekretaris Jenderal 

(Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemkaner) Anwar Sanusi. 

86. 10 

October 

2022 

BSU di Kudus, Jepara 

dan Pati Telah Cair ke 

110 Ribu Pekerja 

Neutral Murianewsc

om 

MURIANEWS, Kudus- Proses pencairan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) saat ini telah 

disalurkan. Di Kabupaten Kudus, Pati, dan 

Jepara tercatat BSU telah cair ke 110. 219 

pekerja. Penyaluran BSU ini hanya satu 

kali," kata Kabid Kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Kudus Budi 

Hananto, Senin (10/10/2022). Baca: 

Penerima BSU di Kudus, Pati dan Jepara 

Ternyata Sebanyak Ini. 

87. 10 

October 

2022 

PHK Massal, 

Fenomena Tak 

Terhindarkan Sistem 

Kapitalis 

Negative Nusantarane

ws.net 

Belum lama ini, perusahaan shopee, 

tokocrpyto dan indosat juga masuk dalam 

jajaran perusahaan yang melakukan PHK 

tahun ini. Maraknya gelombang PHK ini 

menjadi pertanda bayang-bayang stagflasi 

mulai mendekati Indonesia. Jakarta, CNBC 

Indonesia- Selama September, 4 

perusahaan teknologi mengumumkan 

melakukan pemutusan hubungan kerja 

(PHK) karyawan. Selain itu ada Shopee, 

yang melakukan PHK pada karyawan di 

sejumlah negara operasional. 

88. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair 

Besok, Ini Cara 

Pencairannya bagi 

Pekerja dengan 

Rekening Bank Swasta 

Neutral Rakyat62.id rakyat62.id- Bantuan subsidi upah (BSU) 

atau BLT subsidi gaji tahap 5 bagi para 

pekerja akan dicairkan mulai besok, Senin 

(10/10/2022). Merujuk Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pemberian Bantuan 

Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi 

Pekerja/Buruh, BSU akan disalurkan 

melalui bank himbara seperti Bank 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-segera-cek-di-laman-kemnakergoid-dan-simak-notifikasi-penerimanya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-segera-cek-di-laman-kemnakergoid-dan-simak-notifikasi-penerimanya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-segera-cek-di-laman-kemnakergoid-dan-simak-notifikasi-penerimanya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-segera-cek-di-laman-kemnakergoid-dan-simak-notifikasi-penerimanya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-segera-cek-di-laman-kemnakergoid-dan-simak-notifikasi-penerimanya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-segera-cek-di-laman-kemnakergoid-dan-simak-notifikasi-penerimanya
http://www.murianews.com/2022/10/10/323502/bsu-di-kudus-jepara-dan-pati-telah-cair-ke-110-ribu-pekerja
http://www.murianews.com/2022/10/10/323502/bsu-di-kudus-jepara-dan-pati-telah-cair-ke-110-ribu-pekerja
http://www.murianews.com/2022/10/10/323502/bsu-di-kudus-jepara-dan-pati-telah-cair-ke-110-ribu-pekerja
http://www.nusantaranews.net/2022/10/phk-massal-fenomena-tak-terhindarkan.html
http://www.nusantaranews.net/2022/10/phk-massal-fenomena-tak-terhindarkan.html
http://www.nusantaranews.net/2022/10/phk-massal-fenomena-tak-terhindarkan.html
http://www.nusantaranews.net/2022/10/phk-massal-fenomena-tak-terhindarkan.html
http://rakyat62.id/ekonomi/bsu-tahap-5-cair-besok-ini-cara-pencairannya-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta
http://rakyat62.id/ekonomi/bsu-tahap-5-cair-besok-ini-cara-pencairannya-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta
http://rakyat62.id/ekonomi/bsu-tahap-5-cair-besok-ini-cara-pencairannya-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta
http://rakyat62.id/ekonomi/bsu-tahap-5-cair-besok-ini-cara-pencairannya-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta
http://rakyat62.id/ekonomi/bsu-tahap-5-cair-besok-ini-cara-pencairannya-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta
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Mandiri, BNI, Bank BTN, dan Bank BRI. 

Adapun langkah pengisian rekening bank 

himbara untuk pencarian dana BSU atau 

BLT 2022 bagi pekerja dengan rekening 

bank swasta dilakukan dengan cara 

berikut: Akses laman Di halaman utama, 

gulir ke bagian bawah dan akan tersedia 

fitur "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon 

Penerima BSU?" "InsyaAllah ( BSU tahap 5 

) Senin sudah mulai bisa kita cairkan," ujar 

Anwar saat dihubungi Kompas.com, Sabtu 

(8/10/2022). 

89. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair Hari 

Ini, Simak Cara Cek 

Data Penerima Lewat 

HP 

Neutral Idx Channel "Semoga Senin 10 Oktober (hari ini) sudah 

cair," tambahnya. Pemerintah 

menyatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tahap 5 sebesar Rp600 ribu akan cair ke 

rekening pekerja pada Senin 

(10/10/2022). Namun, mereka yang 

berhak mendapatkan bantuan sosial 

(bansos) itu harus memenuhi syarat 

terlebih dahulu. Berdasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan, sebanyak 403. 461 

pekerja telah menyerahkan data penerima 

BSU ke Kementerian Ketenagakerjaan 

"Iya, kemarin data dari BPJS 

Ketenagakerjaan sudah kita terima 403. 

461 orang calon penerima," kata 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian 

Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat 

dikonfirmasi Okezone, Jakarta. 

90. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair 

Besok, Ini Cara 

Pencairannya bagi 

Pekerja dengan 

Rekening Bank Swasta 

Neutral Hariannasion

al.com 

harian-nasional.com/- Bantuan subsidi 

upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahap 5 

bagi para pekerja akan dicairkan mulai 

besok, Senin (10/10/2022). Merujuk 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa 

Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, 

BSU akan disalurkan melalui bank himbara 

seperti Bank Mandiri, BNI, Bank BTN, dan 

Bank BRI. Adapun langkah pengisian 

rekening bank himbara untuk pencarian 

dana BSU atau BLT 2022 bagi pekerja 

dengan rekening bank swasta dilakukan 

http://www.idxchannel.com/economics/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-simak-cara-cek-data-penerima-lewat-hp
http://www.idxchannel.com/economics/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-simak-cara-cek-data-penerima-lewat-hp
http://www.idxchannel.com/economics/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-simak-cara-cek-data-penerima-lewat-hp
http://www.idxchannel.com/economics/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-simak-cara-cek-data-penerima-lewat-hp
http://harian-nasional.com/bsu-tahap-5-cair-besok-ini-cara-pencairannya-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta
http://harian-nasional.com/bsu-tahap-5-cair-besok-ini-cara-pencairannya-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta
http://harian-nasional.com/bsu-tahap-5-cair-besok-ini-cara-pencairannya-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta
http://harian-nasional.com/bsu-tahap-5-cair-besok-ini-cara-pencairannya-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta
http://harian-nasional.com/bsu-tahap-5-cair-besok-ini-cara-pencairannya-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta
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dengan cara berikut: Akses laman Di 

halaman utama, gulir ke bagian bawah 

dan akan tersedia fitur "Cek Apakah Kamu 

Termasuk Calon Penerima BSU?" 

"InsyaAllah ( BSU tahap 5 ) Senin sudah 

mulai bisa kita cairkan," ujar Anwar saat 

dihubungi Kompas.com, Sabtu 

(8/10/2022). 

91. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 2022 

Cair Hari Ini Tapi Gak 

Masuk Rekening? Ini 3 

Penyebab BLT Subsidi 

Gaji Rp600 Ribu Tak 

Cair 

Negative Ayo Bandung Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 

dikabarkan sudah mulai disalurkan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnker) 

mulai hari ini, 10 Oktober 2022, namun 

sejumlah pekerja mengaku masih belum 

dapat pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600 

ribu, 3 hal ini bisa menjadi penyebabnya. 

Pemerintah melalui Kemnaker disebut-

sebut akan mencairkan BSU tahap 5 2022 

ini kepada 325 calon penerima yang sudah 

memenuhi syarat untuk mendapatkan BLT 

Subsidi Gaji Rp600 ribu. Menanggapi 

keresahan para pekerja, Kemnaker 

beberkan bahwa sekiranyai ada 3 

penyebab BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu tak 

cair. Kemnaker sudah memberitahukan 

sejak pekan lalu bahwa BSU tahap 5 cair 

hari ini dengan menyasar kepada 

pekerja/buruh yang terdaftar sebagai 

calon penerima dari BPJS 

Ketenagakerjaan. 

92. 10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair 

Kapan? Ternyata Hari 

Ini, Segera Cek 

dengan Cara Ini! 

Neutral Harapan 

Rakyat 

Terkait kapan BSU tahap 5 cair, hari ini 

sudah mulai disalurkan. BSU atau bantuan 

subsidi upah tahap 5 cair kapan? 

Jawabannya adalah hari ini, Senin 

(10/10/2022). Nah bagi Anda yang ingin 

melihat apakah nama Anda masuk sebagai 

penerima BSU tahap 5, bisa cek di website 

resmi kemnaker.go.id atau melalui laman 

website 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Jangan 

Tanya BSU Tahap 5 Cair Kapan, Segera Cek 

Nama Anda. 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795140949/bsu-tahap-5-2022-cair-hari-ini-tapi-gak-masuk-rekening-ini-3-penyebab-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-tak-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795140949/bsu-tahap-5-2022-cair-hari-ini-tapi-gak-masuk-rekening-ini-3-penyebab-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-tak-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795140949/bsu-tahap-5-2022-cair-hari-ini-tapi-gak-masuk-rekening-ini-3-penyebab-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-tak-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795140949/bsu-tahap-5-2022-cair-hari-ini-tapi-gak-masuk-rekening-ini-3-penyebab-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-tak-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795140949/bsu-tahap-5-2022-cair-hari-ini-tapi-gak-masuk-rekening-ini-3-penyebab-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-tak-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795140949/bsu-tahap-5-2022-cair-hari-ini-tapi-gak-masuk-rekening-ini-3-penyebab-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-tak-cair
http://www.harapanrakyat.com/2022/10/bsu-tahap-5-cair-kapan-ternyata-hari-ini-segera-cek-dengan-cara-ini
http://www.harapanrakyat.com/2022/10/bsu-tahap-5-cair-kapan-ternyata-hari-ini-segera-cek-dengan-cara-ini
http://www.harapanrakyat.com/2022/10/bsu-tahap-5-cair-kapan-ternyata-hari-ini-segera-cek-dengan-cara-ini
http://www.harapanrakyat.com/2022/10/bsu-tahap-5-cair-kapan-ternyata-hari-ini-segera-cek-dengan-cara-ini
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93. 10 

October 

2022 

Sudah Resmi Cair, 

Begini Cara 

Mencairkan Dana BSU 

Tahap 5 

Positive Paperlane Cara Pencairan BSU Tahap 5. BSU tahap 5 

dikabarkan cair hari ini, Senin 

(10/10/2022), oleh para karyawan yang 

terdaftar sebagai penerima BSU. Lantas, 

bagaimana cara mencairkan biaya BSU 

tahap 5? Pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa 

langkah mencairkan biaya BSU tahap 5 

perlu melakukan update nomor rekening 

yang ada pada bagian isi data. 

94. 10 

October 

2022 

110.219 Pekerja di 

Kudus, Pati, dan 

Jepara Sudah Terima 

BSU, Kamu Termasuk? 

Neutral Betanews.id BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus 

mendata ada 205. 320 calon penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) di tahun 

2022. Jumlah tersebut tidak hanya pekerja 

di Kudus saja, tapi juga ada sebagian kecil 

pekerja di Kabupaten Jepara dan Pati. 

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Kudus Budi 

Hananto mengatakan, dari data pekerja 

tersebut, 90 persennya sudah diajukan ke 

Kementerian Tenaga Kerja dan 

Kementerian Sosial atau setara 184. 840 

pekerja. Menurutnya, data yang dikirim 

sudah diverifikasi. 

95. 10 

October 

2022 

Masuk Rekening Hari 

Ini! Ini Cara Cek BSU 

2022 Dengan NIK 

Neutral Cnbc 

Indonesia 

Anda bisa mengecek bantuan subsidi upah 

(BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) 

2022 dengan menggunakan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) melalui laman BPJS 

Ketenagakerjaan. Pemerintah sendiri 

memastikan mencairkan BSU tahap 5 

pada hari ini, Senin (10/10/2022). Bantuan 

sebesar Rp 600 ribu itu diberikan kepada 

325 pekerja berpenghasilan maksimal Rp 

3,5 juta perbulan yang tersebar di 

berbagai wilayah Indonesia. "Dari 403 ribu 

yang lolos pemadanan, 325 ribu yang 

kemudian di cek oleh bank kembali dari 

nomor rekeningnya," kata Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

Anwar Sanusi kepada CNBC Indonesia. 

96. 10 

October 

2022 

Imigrasi Kelas I 

Tanjungpinang Gelar 

Konfrensi Pers, 

Tentang 

Neutral Siaga Online Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang 

gelar konferensi pers terkait dengan 

adanya program pembentukan team Pora 

yang sedang dilakukan oleh Imigrasi 

http://paperplane-tm.site/sudah-resmi-cair-begini-cara-mencairkan-dana-bsu-tahap-5-158210.html
http://paperplane-tm.site/sudah-resmi-cair-begini-cara-mencairkan-dana-bsu-tahap-5-158210.html
http://paperplane-tm.site/sudah-resmi-cair-begini-cara-mencairkan-dana-bsu-tahap-5-158210.html
http://paperplane-tm.site/sudah-resmi-cair-begini-cara-mencairkan-dana-bsu-tahap-5-158210.html
http://betanews.id/2022/10/110-219-pekerja-di-kudus-pati-dan-jepara-sudah-terima-bsu-kamu-termasuk.html
http://betanews.id/2022/10/110-219-pekerja-di-kudus-pati-dan-jepara-sudah-terima-bsu-kamu-termasuk.html
http://betanews.id/2022/10/110-219-pekerja-di-kudus-pati-dan-jepara-sudah-terima-bsu-kamu-termasuk.html
http://betanews.id/2022/10/110-219-pekerja-di-kudus-pati-dan-jepara-sudah-terima-bsu-kamu-termasuk.html
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221010160730-4-378573/masuk-rekening-hari-ini-ini-cara-cek-bsu-2022-dengan-nik
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221010160730-4-378573/masuk-rekening-hari-ini-ini-cara-cek-bsu-2022-dengan-nik
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221010160730-4-378573/masuk-rekening-hari-ini-ini-cara-cek-bsu-2022-dengan-nik
http://www.siagaonline.com/read-600-80750-2022-10-10-imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-gelar-konfrensi-pers-tentang-perpanjangan-masa-berlaku-10-tahun.html
http://www.siagaonline.com/read-600-80750-2022-10-10-imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-gelar-konfrensi-pers-tentang-perpanjangan-masa-berlaku-10-tahun.html
http://www.siagaonline.com/read-600-80750-2022-10-10-imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-gelar-konfrensi-pers-tentang-perpanjangan-masa-berlaku-10-tahun.html
http://www.siagaonline.com/read-600-80750-2022-10-10-imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-gelar-konfrensi-pers-tentang-perpanjangan-masa-berlaku-10-tahun.html
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Perpanjangan Masa 

Berlaku 10 Tahun 

Tanjungpinang sekaligus memberikan 

informasi tentang perpanjangan masa 

berlaku 10 tahun, di Aula Van Deer Ka 

Imigrasi Tanjungpinang, Senin ( 

10/10/2022 ). Kepala kantor Imigrasi Kelas 

I Tanjungpinang Khairil Mirza mengatakan, 

ini adalah ajang silaturahmi dengan rekan-

rekan media dan dilanjutkan dengan 

kegiatan team Pora ( Pengawasan Orang 

Asing ) di Kantor Walikota Tanjungpinang. 

"Team Pora ini adalah team pembentukan 

pengawasan orang asing wilayah kerjanya 

di Tanjungpinang," katanya. Disebutkan 

dalam Pasal 2A ayat (2) Permenkumham 

Nomor 18 Tahun 2022, paspor biasa 

(elektronik dan non-elektronik) dengan 

masa berlaku paling lama 10 tahun hanya 

diberikan kepada Warga Negara Indonesia 

yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 

atau sudah menikah. 

97. 10 

October 

2022 

Disnaker Kabupaten 

Tangerang Gelar 

Pelatihan Petugas 

Pengantar Kerja 

Positive Satelitnews SATELITNEWS.COM, TANGERANG-Dinas 

Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten 

Tangerang melatih 148 Petugas Pengantar 

Kerja, Minggu (9/10). Kepala Disnaker 

Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono 

memgatakan, pelatihan yang dilakukan 

terhadap 148 Petugas Pengantar Kerja ini 

guna meningkatkan kapasitas dan 

kompetensi pada Bursa Kerja Khusus (BKK) 

2022. Lanjut Rudi, dalam pelatihan 

peningkatan kapasitas dan kompetensi 

terhadap para Petugas Pengantar Kerja 

Kabupaten Tangerang ini telah 

dilaksanakan sejak Rabu (5/10). Pelatihan 

yang berlangsung di Unity Building Gading 

Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, ini 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 

dan kompetensi pada Bursa Kerja Khusus 

(BKK). 

98. 10 

October 

2022 

Pekerja dengan Syarat 

Ini Dipastikan akan 

Menerima BSU Tahap 

5 Rp600.000, Cek 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak pekerja ini dipastikan akan 

menerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

tahap 5 Rp600.000, segera cek penerima 

secara online di link 

siapkerja.kemnaker.go.id. Pemerintah 

http://www.siagaonline.com/read-600-80750-2022-10-10-imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-gelar-konfrensi-pers-tentang-perpanjangan-masa-berlaku-10-tahun.html
http://www.siagaonline.com/read-600-80750-2022-10-10-imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-gelar-konfrensi-pers-tentang-perpanjangan-masa-berlaku-10-tahun.html
http://www.satelitnews.com/79120/disnaker-kabupaten-tangerang-gelar-pelatihan-petugas-pengantar-kerja
http://www.satelitnews.com/79120/disnaker-kabupaten-tangerang-gelar-pelatihan-petugas-pengantar-kerja
http://www.satelitnews.com/79120/disnaker-kabupaten-tangerang-gelar-pelatihan-petugas-pengantar-kerja
http://www.satelitnews.com/79120/disnaker-kabupaten-tangerang-gelar-pelatihan-petugas-pengantar-kerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658144/pekerja-dengan-syarat-ini-dipastikan-akan-menerima-bsu-tahap-5-rp600000-cek-penerima-secara-online
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658144/pekerja-dengan-syarat-ini-dipastikan-akan-menerima-bsu-tahap-5-rp600000-cek-penerima-secara-online
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658144/pekerja-dengan-syarat-ini-dipastikan-akan-menerima-bsu-tahap-5-rp600000-cek-penerima-secara-online
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658144/pekerja-dengan-syarat-ini-dipastikan-akan-menerima-bsu-tahap-5-rp600000-cek-penerima-secara-online
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Penerima Secara 

Online 

melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) akan menyalurkan BSU tahap 

5 dalam waktu dekat. Pekerja yang telah 

memenuhi syarat akan langsung ditransfer 

BSU tahap 5 senilai Rp600.000. Selain itu, 

pekerja yang memenuhi syarat akan 

otomatis tercatat sebagai penerima BSU 

tahap 5 Rp600. 000 di link 

siapkerja.kemnaker.go.id. Berikut cara cek 

penerima BSU tahap 5 Rp600. 000 secara 

online di link siapkerja.kemnaker.go.id. - 

Akses link resmi untuk mengecek 

penerima BSU tahap 5 secara online 

melalui siapkerja.kemnaker.go.id. - Login 

menggunakan email atau nomor 

Handphone. - Masukkan kata sandi atau 

password. 

99. 10 

October 

2022 

Daftar UMP 2022 di 

34 Provinsi 

Neutral Monitor 

Indonesia 

Berikut daftar UMP 2022 di 34 Provinsi:. 

Dahulu Upah Minimum Provinsi dikenal 

dengan istilah Upah Minimum Regional 

Tingkat I. Dasar hukum penetapan UMP 

adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Upah Minimum. Setiap provinsi 

dan kabupaten/kota di Indonesia 

besarannya akan berbeda-beda, 

tergantung kemampuan atau kebijakan 

daerah masing-masing. Provinsi Aceh Rp 

3.166.460 Provinsi Sumatera Utara Rp 

2.522.609 Provinsi Sumatera Barat Rp 

3.512.539 Provinsi Riau Rp 2.938.564 

Provinsi Jambi Rp 2.698.940 Provinsi 

Sumatera Selatan Rp 3.144.466 Provinsi 

Bengkulu Rp 2.238.094 Provinsi Lampung 

Rp 2.440.486 Provinsi Bangka Belitung Rp 

3.264.884 Provinsi Kepulauan Riau Rp 

3.050.172 Provinsi DKI Jakarta Rp 

4.641.854 Provinsi Jawa Barat Rp 

1.841.487 Provinsi Jawa Tengah Rp 

1.812.935 Provinsi D.I Yogyakarta Rp 

1.840.487 Provinsi Jawa Timur Rp 

1.891.567 Provinsi Banten Rp 2.501.203 

Provinsi Bali Rp 2.516.971 Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Rp 2.207.212 Provinsi 

Nusa Tenggara Timur Rp 1.975.000 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658144/pekerja-dengan-syarat-ini-dipastikan-akan-menerima-bsu-tahap-5-rp600000-cek-penerima-secara-online
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658144/pekerja-dengan-syarat-ini-dipastikan-akan-menerima-bsu-tahap-5-rp600000-cek-penerima-secara-online
http://monitorindonesia.com/2022/10/daftar-ump-2022-di-34-provinsi
http://monitorindonesia.com/2022/10/daftar-ump-2022-di-34-provinsi
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Provinsi Kalimantan Barat Rp 2.434.328 

Provinsi Kalimantan Tengah Rp 2.922.516 

Provinsi Kalimantan Selatan Rp 2.906.473 

Provinsi Kalimantan Timur Rp 3.014.497 

Provinsi Kalimantan Utara Rp 3.016.738 

Provinsi Sulawesi Utara Rp 3.310.723 

Provinsi Sulawesi Tengah Rp 2.390.739 

Provinsi Sulawesi Selatan Rp 3.165.876 

Provinsi Sulawesi Tenggara Rp 2.576.016 

Provinsi Gorontalo Rp 2.800.580 Provinsi 

Sulawesi Barat Rp 2.678.863 Provinsi 

Maluku Rp 2.619.312 Provinsi Maluku 

Utara Rp 2.862.231 Provinsi Papua Barat 

Rp 3.200.000 Provinsi Papua Rp 3.561.932. 

100

. 

10 

October 

2022 

Info Lowongan Kerja 

Terbaru PT Indonesia 

Weda Bay Industrial 

Park (IWIP), Cek 

Syarat Dan Cara 

Daftarnya - 

Semarangku 

Neutral Semarangku.

com 

SEMARANGKU- Cek info loker PT 

Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) 

dimana membuka lowongan kerja terbaru. 

PT Indonesia Weda Bay Industrial Park 

(IWIP) membuka loker atau lowongan 

kerja terbaru untuk berbagai formasi yang 

tersedia. Berikut persyaratan dan cara 

daftar loker atau lowongan kerja yang 

dibuka PT Indonesia Weda Bay Industrial 

Park (IWIP). Melalui Instagram resminya, 

Kemnaker menginformasikan loker atau 

lowongan kerja pertambangan yang 

tersedia di PT Indonesia Weda Bay 

Industrial Park (IWIP). 

101

. 

10 

October 

2022 

BSU Sudah Tahap 4 

Tapi Anda Belum Jadi 

Calon Penerima, Ini 

Alasannya | 

merdeka.com 

Neutral Merdeka Adapun untuk BSU yang sudah tersalurkan 

di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 103. 

675 orang (60,81 persen), dengan rincian 

untuk penerima tahap I sebanyak 38.644 

orang, penerima tahap II sebanyak 23.758 

orang, penerima tahap III sebanyak 26.918 

orang, dan penerima tahap IV sebanyak 

14.355 orang. Alasan yang terakhir yakni 

bisa jadi data rekening yang anda 

daftarkan bermasalah seperti terduplikasi, 

tutup, tidak valid tidak sesuai NIK dan 

tidak terdaftar "Jadi pastikan lagi, kira-kira 

mana dari persyaratan tadi kenapa mbak 

tidak mendapatkan BSU. Merdeka.com- 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mencatat Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315658181/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-indonesia-weda-bay-industrial-park-iwip-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315658181/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-indonesia-weda-bay-industrial-park-iwip-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315658181/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-indonesia-weda-bay-industrial-park-iwip-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315658181/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-indonesia-weda-bay-industrial-park-iwip-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315658181/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-indonesia-weda-bay-industrial-park-iwip-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315658181/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-indonesia-weda-bay-industrial-park-iwip-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315658181/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-indonesia-weda-bay-industrial-park-iwip-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://www.merdeka.com/uang/bsu-sudah-tahap-4-tapi-anda-belum-jadi-calon-penerima-ini-alasannya.html
http://www.merdeka.com/uang/bsu-sudah-tahap-4-tapi-anda-belum-jadi-calon-penerima-ini-alasannya.html
http://www.merdeka.com/uang/bsu-sudah-tahap-4-tapi-anda-belum-jadi-calon-penerima-ini-alasannya.html
http://www.merdeka.com/uang/bsu-sudah-tahap-4-tapi-anda-belum-jadi-calon-penerima-ini-alasannya.html
http://www.merdeka.com/uang/bsu-sudah-tahap-4-tapi-anda-belum-jadi-calon-penerima-ini-alasannya.html
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secara nasional sudah tersalurkan kepada 

8.168.987 orang atau 63,60 persen dari 

target yang ditetapkan. Untuk penerima 

tahap I sebanyak 4.112.052 orang, 

penerima tahap II sebanyak 1.607.776 

orang, penerima tahap III sebanyak 

1.357.722 orang, dan penerima tahap IV 

sebanyak 1.091.437 orang. 

102

. 

10 

October 

2022 

Aktivis: Investigasi 

Kasus PMI di Inggris 

Masih Berlangsung 

Neutral Berita Satu Aktivis buruh asal Inggris, Andy Hall 

memastikan bahwa investigasi atas kasus 

penempatan pekerja migran Indonesia 

(PMI) di negaranya masih berlangsung. 

Andy bahkan menyatakan pemerintah 

Inggris masih melanjutkan investigasi atas 

persoalan jerat utang (debt bondage) dan 

penempatan berbiaya tinggi 

(overcharging) yang dialami PMI yang 

bekerja di sektor perkebunan Inggris. 

"Investigasi kasus Pekerja Migran 

Indonesia masih berlangsung di Inggris. 

Menurut Andy, kasus penempatan ini juga 

menunjukkan kelemahan sistem imigrasi 

dan permasalahan skema pekerja migran 

musiman di Inggris yang rawan 

mendapatkan eksploitasi. 

103

. 

10 

October 

2022 

Sudah Resmi Cair, 

Begini Cara 

Mencairkan Dana BSU 

Tahap 5 

Positive Suara.com Cara Pencairan BSU Tahap 5. BSU tahap 5 

dikabarkan cair hari ini, Senin 

(10/10/2022), oleh para karyawan yang 

terdaftar sebagai penerima BSU. Lantas, 

bagaimana cara mencairkan dana BSU 

tahap 5? Pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa 

cara mencairkan dana BSU tahap 5 perlu 

melakukan update nomor rekening yang 

ada pada bagian isi data. 

104

. 

10 

October 

2022 

Sudah Resmi Cair, 

Begini Cara 

Mencairkan Dana BSU 

Tahap 5 

Positive Pantau24jam

.com 

Cara Pencairan BSU Tahap 5 Buka situs 

Nantinya penerima BSU akan mendapat 

notifikasi lolos verifikasi sebagai penerima 

BPJS Ketenagakerjaan Lalu, klik 'Update 

Rekening Disini', untuk memasukkan 

nomor rekening bank himbara Kemudian, 

isi data nomor rekening bank himbara 

Pastikan nama pemilik bank sesuai dengan 

nama penerima BSU Setelah itu, proses 

http://www.beritasatu.com/news/987327/aktivis-investigasi-kasus-pmi-di-inggris-masih-berlangsung
http://www.beritasatu.com/news/987327/aktivis-investigasi-kasus-pmi-di-inggris-masih-berlangsung
http://www.beritasatu.com/news/987327/aktivis-investigasi-kasus-pmi-di-inggris-masih-berlangsung
http://www.suara.com/news/2022/10/10/175907/sudah-resmi-cair-begini-cara-mencairkan-dana-bsu-tahap-5
http://www.suara.com/news/2022/10/10/175907/sudah-resmi-cair-begini-cara-mencairkan-dana-bsu-tahap-5
http://www.suara.com/news/2022/10/10/175907/sudah-resmi-cair-begini-cara-mencairkan-dana-bsu-tahap-5
http://www.suara.com/news/2022/10/10/175907/sudah-resmi-cair-begini-cara-mencairkan-dana-bsu-tahap-5
http://pantau24jam.com/2022/10/10/sudah-resmi-cair-begini-cara-mencairkan-dana-bsu-tahap-5
http://pantau24jam.com/2022/10/10/sudah-resmi-cair-begini-cara-mencairkan-dana-bsu-tahap-5
http://pantau24jam.com/2022/10/10/sudah-resmi-cair-begini-cara-mencairkan-dana-bsu-tahap-5
http://pantau24jam.com/2022/10/10/sudah-resmi-cair-begini-cara-mencairkan-dana-bsu-tahap-5
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validasi nomor rekening, Usai proses 

validasi rekening, bantuan Rp600 ribu siap 

disalurkan. BSU tahap 5 dikabarkan cair 

hari ini, Senin (10/10/2022), oleh para 

karyawan yang terdaftar sebagai 

penerima BSU. Lantas, bagaimana cara 

mencairkan dana BSU tahap 5? Pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan 

menyampaikan bahwa cara mencairkan 

dana BSU tahap 5 perlu melakukan update 

nomor rekening yang ada pada bagian isi 

data. 

105

. 

10 

October 

2022 

3 Alasan BSU Tahap 5 

Gagal Cair ke 

Rekening Penerima, 

Cek Apakah Anda 

Memenuhi Syarat? 

Neutral Ayo Bandung Dalam unggahan Instagram terbarunya, 

Kemnaker menyebutkan 3 alasan yang 

menjadi penyebab BSU gagal masuk ke 

rekening bank Anda. Proses pencairan 

bantuan subsidi upah (BSU) sudah pada 

tahap 5 mulai hari ini Senin, 10 Oktober 

2022. Namun kenapa Anda belum juga 

menerima BSU tahap 5?. Ayobandung 

akan mengulas beberapa penyebab BSU 

gagal cair ke rekening bank Anda padahal 

sudah memenuhi syarat dan ketentuan 

Permenaker Nomor 10 tahun 2022. 

106

. 

10 

October 

2022 

LOGIN 

kemnaker.go.id dan 

bsu.bpjsketenagakerj

aan.go.id, Cek 

Penerima BSU Tahap 

5, Sudah Cair 

Neutral Tribun News Sama seperti BSU tahap sebelumnya, 

untuk mengecek penerima BSU Tahap 5 

Rp 600 ribu dapat melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan 

kemnaker.go.id. Dikutip dari 

bsu.kemnaker.go.id, berikut keterangan 

serta informasi cek penerima BSU, syarat, 

serta langkah-langkah pencairannya:. Cek 

Penerima. Cara cek penerima BSU di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Cek 

penerima BSU 2022 tahap 5 sebesar Rp 

600 ribu di kemnaker.go.id, cair hari ini 

(Instagram Kemnaker). Kini, BPJS 

Ketenagakerjaan telah mengaktifkan 

laman pengecekan BSU 2022 di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Berikut 

langkah cek penerima BSU di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id:. 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795142046/3-alasan-bsu-tahap-5-gagal-cair-ke-rekening-penerima-cek-apakah-anda-memenuhi-syarat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795142046/3-alasan-bsu-tahap-5-gagal-cair-ke-rekening-penerima-cek-apakah-anda-memenuhi-syarat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795142046/3-alasan-bsu-tahap-5-gagal-cair-ke-rekening-penerima-cek-apakah-anda-memenuhi-syarat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795142046/3-alasan-bsu-tahap-5-gagal-cair-ke-rekening-penerima-cek-apakah-anda-memenuhi-syarat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795142046/3-alasan-bsu-tahap-5-gagal-cair-ke-rekening-penerima-cek-apakah-anda-memenuhi-syarat
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/login-kemnakergoid-dan-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-penerima-bsu-tahap-5-sudah-cair
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/login-kemnakergoid-dan-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-penerima-bsu-tahap-5-sudah-cair
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/login-kemnakergoid-dan-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-penerima-bsu-tahap-5-sudah-cair
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/login-kemnakergoid-dan-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-penerima-bsu-tahap-5-sudah-cair
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/login-kemnakergoid-dan-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-penerima-bsu-tahap-5-sudah-cair
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/login-kemnakergoid-dan-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-penerima-bsu-tahap-5-sudah-cair
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10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Sudah 

Cair Rp600.000, 

Pekerja Login di 

kemnaker.go.id atau 

Buka BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Okezone Di mana data penerima BSU tahap 5 dari 

BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 403. 461 

pekerja. "Iya, kemarin data dari BPJS 

Ketenagakerjaan sudah kita terima 403. 

461 orang calon penerima," kata 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat 

dikonfirmasi Okezone, Jakarta. Adapun 

pekerja bisa segera mengecek status 

penerima di situs Kemnaker atau BPJS 

Ketenagakerjaan. Dirangkum Okezone, 

berikut cara cek di situs Kemnaker dan 

BPJS Ketenagakerjaan:. 
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Cara Cek Penerima 

BSU Tahap 5 di BP 

Jamsostek - Nawacita 

Neutral Nawacita.co JAKARTA, Nawacita- Cara Cek Penerima 

BSU Tahap 5 di BP Jamsostek dan 

Kementerian Ketenagakerjaan, 

Pemerintah memastikan bantuan subsidi 

upah (BSU) tahap 5 cair pada hari ini, 

Senin (10/10/2022). Bagi Anda yang ingin 

mengecek apakah terdaftar sebagai 

penerima BSU tahap 5, dapat melihat 

melalui laman laman kemnaker.go.id atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Cara Cek 

Penerima BSU Tahap 5 di BP Jamsostek. 

Cara Cek Penerima BSU Tahap 5 di 

Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagai 

informasi, pemerintah melalui otoritas 

ketenagakerjaan mencairkan BSU alias 

bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji 

sebesar Rp 600 ribu kepada para pekerja 

dengan penghasilan maksimal Rp 3,5 juta 

per bulan. 
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10 

October 

2022 

BSU Tahap 5 2022 

Cair Hari Ini? Login 

bsu.kemnaker.go.id 

untuk Cek Daftar 

Penerima BLT Gaji 

Rp600.000 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Lebih lanjut, pekerja yang sudah 

memenuhi syarat sesuai Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 

Tahun 2022, berhak mendapat BSU tahap 

5 2022. Kemnaker akan mencairkan BLT 

gaji Rp600. 000 ke pekerja yang terdaftar 

sebagai penerima BSU tahap 5 2022. 

Maka dari itu, segera login 

bsu.kemnaker.go.id untuk cek daftar 

penerima BSU tahap 5 2022 agar dapat 

BLT gaji Rp600.000. Cara Cek Daftar 

Penerima BSU Tahap 5 2022. Pemerintah 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684182/bsu-tahap-5-sudah-cair-rp600-000-pekerja-login-di-kemnaker-go-id-atau-buka-bpjs-ketenagakerjaan
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684182/bsu-tahap-5-sudah-cair-rp600-000-pekerja-login-di-kemnaker-go-id-atau-buka-bpjs-ketenagakerjaan
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684182/bsu-tahap-5-sudah-cair-rp600-000-pekerja-login-di-kemnaker-go-id-atau-buka-bpjs-ketenagakerjaan
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684182/bsu-tahap-5-sudah-cair-rp600-000-pekerja-login-di-kemnaker-go-id-atau-buka-bpjs-ketenagakerjaan
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684182/bsu-tahap-5-sudah-cair-rp600-000-pekerja-login-di-kemnaker-go-id-atau-buka-bpjs-ketenagakerjaan
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684182/bsu-tahap-5-sudah-cair-rp600-000-pekerja-login-di-kemnaker-go-id-atau-buka-bpjs-ketenagakerjaan
http://nawacita.co/index.php/2022/10/10/cara-cek-penerima-bsu-tahap-5-di-bp-jamsostek
http://nawacita.co/index.php/2022/10/10/cara-cek-penerima-bsu-tahap-5-di-bp-jamsostek
http://nawacita.co/index.php/2022/10/10/cara-cek-penerima-bsu-tahap-5-di-bp-jamsostek
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658533/bsu-tahap-5-2022-cair-hari-ini-login-bsukemnakergoid-untuk-cek-daftar-penerima-blt-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658533/bsu-tahap-5-2022-cair-hari-ini-login-bsukemnakergoid-untuk-cek-daftar-penerima-blt-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658533/bsu-tahap-5-2022-cair-hari-ini-login-bsukemnakergoid-untuk-cek-daftar-penerima-blt-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658533/bsu-tahap-5-2022-cair-hari-ini-login-bsukemnakergoid-untuk-cek-daftar-penerima-blt-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658533/bsu-tahap-5-2022-cair-hari-ini-login-bsukemnakergoid-untuk-cek-daftar-penerima-blt-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658533/bsu-tahap-5-2022-cair-hari-ini-login-bsukemnakergoid-untuk-cek-daftar-penerima-blt-gaji-rp600000
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melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) masih terus menyalurkan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT gaji 

2022, yang saat ini telah memasuki tahap 

5. 
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10 

October 

2022 

Besaran Gaji Operator 

SPBU Terbaru 2022 - 

Beda Penghasilan 

Karyawan Petronas 

dan Pertamina 

Neutral Tribun 

Pontianak 

Gaji Operator SPBU di Pertamina Berikut 

kami rangkum gaji operator SPBU di 

Pertamina dan karyawan Pertamina 

lainnya dilansir dari beberapa situs pencari 

kerja: Gaji petugas SPBU disebut berada 

kisaran Rp 1,9 juta sampai Rp 5,1 juta per 

bulan. Pertamina bisa dikatakan sebagai 

salah satu perusahaan nasional, 

khususnya Badan Usaha Milik Negara 

BUMN. Pertamina disebut memberikan 

Gaji cukup besar kepada karyawannya. 

Gaji Operator SPBU Petronas. 
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10 
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2022 

Cek Penerima BSU 

2022 Tahap 5 Pakai 

NIK KTP via 

kemnaker.go.id, 

Segera Cairkan BLT 

Subsidi Gaji 

Rp600.000 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Berikut adalah cara cek penerima BSU 

2022 tahap 5 pakai NIK KTP untuk ketahui 

status dan cairkan BLT Subsidi Gaji 

Rp600.000. BSU 2022 tahap 5 atau BLT 

Subsidi Gaji sebesar Rp600. 000 kembali 

dicairkan bagi pekerja yang telah 

ditetapkan sebagai penerima oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) pada Minggu ini jika sesuai 

rencananya. Seperti yang disampaikan 

Kemnaker, BSU 2022 disalurkan dalam 

beberapa tahapan dengan nominal Rp600. 

000 dalam bentuk uang tunai dan satu kali 

pencairan kepada pekerja yang memenuhi 

kriteria atau syarat. Dana BSU 2022 atau 

BLT Subsidi Gaji itu akan diteruskan 

kepada Himbara selaku Bank Penyalur 

melalui KPPN untuk selanjutnya disalurkan 

kepada para penerima. Kemenaker juga 

telah menyampaikan bahwa pekerja yang 

bisa mendapatkan BSU 2022 adalah 

pekerja dengan kategori seperti berikut 

ini. 
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. 

10 

October 

2022 

Ternyata Masih Ada 

Rp607 Triliun Uang 

Pensiun Buruh yang 

Neutral Kata Siber Menurut Anggoro, saat ini dana yang ada 

di BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 

Rp607 triliun. "Bapak Presiden tadi titip 

dana yang besar ini dikelola dengan 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/10/besaran-gaji-operator-spbu-terbaru-2022-beda-penghasilan-karyawan-petronas-dan-pertamina
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/10/besaran-gaji-operator-spbu-terbaru-2022-beda-penghasilan-karyawan-petronas-dan-pertamina
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/10/besaran-gaji-operator-spbu-terbaru-2022-beda-penghasilan-karyawan-petronas-dan-pertamina
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/10/besaran-gaji-operator-spbu-terbaru-2022-beda-penghasilan-karyawan-petronas-dan-pertamina
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/10/besaran-gaji-operator-spbu-terbaru-2022-beda-penghasilan-karyawan-petronas-dan-pertamina
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658568/cek-penerima-bsu-2022-tahap-5-pakai-nik-ktp-via-kemnakergoid-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658568/cek-penerima-bsu-2022-tahap-5-pakai-nik-ktp-via-kemnakergoid-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658568/cek-penerima-bsu-2022-tahap-5-pakai-nik-ktp-via-kemnakergoid-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658568/cek-penerima-bsu-2022-tahap-5-pakai-nik-ktp-via-kemnakergoid-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658568/cek-penerima-bsu-2022-tahap-5-pakai-nik-ktp-via-kemnakergoid-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658568/cek-penerima-bsu-2022-tahap-5-pakai-nik-ktp-via-kemnakergoid-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658568/cek-penerima-bsu-2022-tahap-5-pakai-nik-ktp-via-kemnakergoid-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://katasiber.id/2022/10/10/ternyata-masih-ada-rp607-triliun-uang-pensiun-buruh-yang-dikelola-bpjs-ketenagakerjaan
http://katasiber.id/2022/10/10/ternyata-masih-ada-rp607-triliun-uang-pensiun-buruh-yang-dikelola-bpjs-ketenagakerjaan
http://katasiber.id/2022/10/10/ternyata-masih-ada-rp607-triliun-uang-pensiun-buruh-yang-dikelola-bpjs-ketenagakerjaan
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Dikelola BPJS 

Ketenagakerjaan 

sangat baik dan hati-hati," ujar Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro 

Eko Cahyo, dalam keterangannya usai 

pertemuan. Dalam kesempatan tersebut, 

Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan juga 

turut melaporkan sejumlah kinerja yang 

dicapainya selama 19 bulan sejak dilantik 

oleh Presiden Jokowi pada 22 Februari 

2021 lalu. JAKARTA- Presiden RI Joko 

Widodo (Jokowi) didampingi Menteri 

Sekretaris Negara Pratikno menerima 

kunjungan Dewan Direksi Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan, pada Jumat 

(07/10/2022), di Istana Merdeka, Jakarta. 

113

. 

10 

October 

2022 

Asyik, Subsidi Gaji 

Rp600. 000 Cair Lagi 

Paling Lambat Besok 

Negative Ipol.id Setidaknya paling cair besok. Direktur 

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial, Kemnaker, Indah 

Anggoro Putri, Senin (10/10), 

mengungkapkan, penyaluran BSU tahap V 

kemungkinan mulai dicairkan paling 

lambat besok. IPO.ID- Pemerintah 

dikabarkan mulai mencairkan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) tahap V sore tadi. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

sendiri terus menyalurkan subsidi gaji 

sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja 

yang berhak. 

114
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10 

October 

2022 

Tingkatkan 

Produktivitas, RS 

Pirngadi Bersama 

Ditjen Binalavotas 

Kemenaker RI Gelar 

Pelatihan Lima Hari 

Positive Harian 

Umum Sinar 

Indonesia 

Baru 

Medan (harianSIB.com). Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan 

bersama Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

Kementerian Ketenagakerjaan (Ditjen 

Binalavotas Kemenaker) RI menggelar 

pelatihan lima hari sejak 3-7 Oktober 

2022, di rumah sakit itu. Ini setelah kita 

melakukan pertemuan dengan pihak 

Ditjen Binalavotas Kemenaker RI," 

katanya, Senin (10/10/2022). Untuk itu RS 

Pirngadi, sebutnya, mendapatkan satu slot 

khusus dengan 25 peserta terdiri dari 

masing-masing SMF dan unit. Dewan 

Pengawas RSUD Dr Pirngadi Medan 

Destanul Aulia mengatakan, ada 25 

http://katasiber.id/2022/10/10/ternyata-masih-ada-rp607-triliun-uang-pensiun-buruh-yang-dikelola-bpjs-ketenagakerjaan
http://katasiber.id/2022/10/10/ternyata-masih-ada-rp607-triliun-uang-pensiun-buruh-yang-dikelola-bpjs-ketenagakerjaan
http://ipol.id/2022/10/10/asyik-subsidi-gaji-rp600-000-cair-lagi-paling-lambat-besok
http://ipol.id/2022/10/10/asyik-subsidi-gaji-rp600-000-cair-lagi-paling-lambat-besok
http://ipol.id/2022/10/10/asyik-subsidi-gaji-rp600-000-cair-lagi-paling-lambat-besok
http://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Tingkatkan-Produktivitas--RS-Pirngadi-Bersama-Ditjen-Binalavotas-Kemenaker-RI-Gelar-Pelatihan-Lima-Hari
http://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Tingkatkan-Produktivitas--RS-Pirngadi-Bersama-Ditjen-Binalavotas-Kemenaker-RI-Gelar-Pelatihan-Lima-Hari
http://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Tingkatkan-Produktivitas--RS-Pirngadi-Bersama-Ditjen-Binalavotas-Kemenaker-RI-Gelar-Pelatihan-Lima-Hari
http://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Tingkatkan-Produktivitas--RS-Pirngadi-Bersama-Ditjen-Binalavotas-Kemenaker-RI-Gelar-Pelatihan-Lima-Hari
http://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Tingkatkan-Produktivitas--RS-Pirngadi-Bersama-Ditjen-Binalavotas-Kemenaker-RI-Gelar-Pelatihan-Lima-Hari
http://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Tingkatkan-Produktivitas--RS-Pirngadi-Bersama-Ditjen-Binalavotas-Kemenaker-RI-Gelar-Pelatihan-Lima-Hari
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peserta yang dilatih yang terdiri dari Staf 

Medis Fungsional (SMF) dan karyawan di 

unit-unit pelayanan. 
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10 

October 

2022 

BSU 2022 Tahap 5 

Sudah Cair Hari Ini, 

Cek di kemnaker.go.id 

atau 

bsu.bpjsketenagakerj

aan.go.id 

Neutral Tribun News Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600 ribu 

tahap 5 cair hari ini, Senin (10/10/2022) 

kepada 325. 000 penerima. Hal tersebut 

dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi. 

"InsyaAllah Senin sudah mulai bisa kita 

cairkan (BSU tahap 5)," ujar Anwar, dikutip 

dari Kompas.com. Hingga kini, sebanyak 

8.167.987 pekerja atau buruh yang 

memenuhi persyaratan sudah menerima 

BSU 2022, dengan rincian sebagai berikut:. 

- Tahap 1 sebanyak 4.112.052 orang;. 
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Syarat Jadi Penerima 

BSU 2022 Tahap 5, 

Segera Penuhi agar 

Subsidi Gaji Rp600. 

000 Masuk Rekening 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Pemerintah bersama Kemnaker terus 

melanjutkan pencairan BSU 2022 yang 

saat ini sudah memasuki tahap 5. Sama 

seperti pencairan tahap sebelumnya, BSU 

2022 tahap 5 juga hanya bakal diberikan 

pekerja yang memenuhi syarat. Nantinya, 

pekerja yang memenuhi syarat dan 

ditetapkan sebagai penerima BSU 2022 

tahap 5 bakal mengantongi subsidi gaji 

senilai Rp600.000. Lantas, apa saja syarat 

yang harus dipenuhi pekerja jika ingin jadi 

penerima BSU 2022 tahap 5 dan 

mengantongi subsidi gaji senilai 

Rp600.000?. Sebelum membahas syarat 

jadi penerima BSU 2022 tahap 5, perlu 

diketahui bahwa subsidi gaji tahap 1-4 

senilai Rp600. 000 telah tersalurkan 

kepada 8.168.987 pekerja dengan 

persentase 55,8 persen dari target 

penyaluran sebanyak 16 juta. 
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3 Alasan Bantuan 

Subsidi Upah belum 

cair ke rekening 

Negative Lombok 

Insider 

LOMBOK INSIDER- Kementrian 

Ketenagakerjaan RI telah menyalurkan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 1-3. 

Keaktifan rekening adalah yang perlu 

diperhatikan sebagai penerima BSU. 

Berdasarkan unggahan Kementerian 

Ketenagakerjaan RI di akun media sosial 

twitter miliknya, Kamis, 06/10/2022, bagi 

pekerja calon pemerima BSU tahun 2022 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/bsu-2022-tahap-5-sudah-cair-hari-ini-cek-di-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/bsu-2022-tahap-5-sudah-cair-hari-ini-cek-di-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/bsu-2022-tahap-5-sudah-cair-hari-ini-cek-di-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/bsu-2022-tahap-5-sudah-cair-hari-ini-cek-di-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/bsu-2022-tahap-5-sudah-cair-hari-ini-cek-di-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/bsu-2022-tahap-5-sudah-cair-hari-ini-cek-di-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095659005/syarat-jadi-penerima-bsu-2022-tahap-5-segera-penuhi-agar-subsidi-gaji-rp600000-masuk-rekening
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095659005/syarat-jadi-penerima-bsu-2022-tahap-5-segera-penuhi-agar-subsidi-gaji-rp600000-masuk-rekening
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095659005/syarat-jadi-penerima-bsu-2022-tahap-5-segera-penuhi-agar-subsidi-gaji-rp600000-masuk-rekening
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095659005/syarat-jadi-penerima-bsu-2022-tahap-5-segera-penuhi-agar-subsidi-gaji-rp600000-masuk-rekening
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095659005/syarat-jadi-penerima-bsu-2022-tahap-5-segera-penuhi-agar-subsidi-gaji-rp600000-masuk-rekening
http://www.lombokinsider.com/ekonomi/pr-1555143591/3-alasan-bantuan-subsidi-upah-belum-cair-ke-rekening
http://www.lombokinsider.com/ekonomi/pr-1555143591/3-alasan-bantuan-subsidi-upah-belum-cair-ke-rekening
http://www.lombokinsider.com/ekonomi/pr-1555143591/3-alasan-bantuan-subsidi-upah-belum-cair-ke-rekening
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harus memastikan keaktifan rekening 

bank yang dimiliki agar penyalurannya 

lancar. Perlu dijetahui bahwa calon 

penerima BSU harus telah memenuhi 

syarat dan ketentuan sesuai Permenaker 

Nomor 10 tahun 2022. 

118

. 

10 

October 

2022 

Penyebab BSU Tak 

Cair-cair, Padahal 

Pemerintah Sudah 

Mulai Menyalurkan 

untuk Tahap 5 

Negative Banten Raya - Pemerintah telah menyalurkan bantuan 

subsidi upah (BSU) tahap 5 mulai Senin, 10 

Oktober 2022. Dikutip dari laman 

Kemnaker, Sekjen Kementerian 

Ketenagakerjaan Anwar Sanusi 

mengatakan, untuk penyaluran BSU tahap 

5 terdapat 403 ribu pekerja yang didata 

oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah 

memberikan BSU Rp 600 ribu kepada para 

pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 

3,5 juta per bulan. Penerima BSU tidak 

diperuntukan bagi seseorang berstatus 

PNS, Polri dan TNI. 

119

. 

10 

October 

2022 

Aktivis Inggris Sebut 

Investigasi Kasus 

Pekerja Migran 

Indonesia Masih 

Berlangsung, Sindir 

Soal Kelemahan 

Sistem 

Negative Pojok Satu Aktivis Buruh asal Inggris, Andy Hall 

memastikan investigasi atas kasus 

penempatan pekerja migran Indonesia 

(PMI) di negaranya masih berlangsung. 

Andy bahkan menyatakan pemerintah 

Inggris masih melanjutkan investigasi atas 

persoalan jerat utang (debt bondage) dan 

penempatan berbiaya tinggi 

(Overcharging) yang dialami PMI yang 

bekerja di sektor perkebunan Inggris. 

"Investigasi kasus Pekerja Migran 

Indonesia masih berlangsung di Inggris. 

Apalagi sebagian dari mereka (Pekerja 

Migran Indonesia) saat ini juga sudah 

tidak bekerja. 

120

. 

10 

October 

2022 

Pemkab Tangerang 

tingkatkan 

kompetensi petugas 

pengantar kerja - 

ANTARA News Banten 

Neutral Antara 

Banten 

Tangerang (ANTARA) - Pemerintah 

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 

mengakomodir 148 orang petugas 

pengantar kerja di daerah itu untuk 

mengikuti pelatihan dalam meningkatkan 

kapasitas dan kompetensi pada Bursa 

Kerja Khusus (BKK) 2022. "Pelatihan ini 

dilakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan para petugas antar kerja 

mengenai tugas dan fungsi pada BKK baik 

http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275144541/penyebab-bsu-tak-cair-cair-padahal-pemerintah-sudah-mulai-menyalurkan-untuk-tahap-5
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275144541/penyebab-bsu-tak-cair-cair-padahal-pemerintah-sudah-mulai-menyalurkan-untuk-tahap-5
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275144541/penyebab-bsu-tak-cair-cair-padahal-pemerintah-sudah-mulai-menyalurkan-untuk-tahap-5
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275144541/penyebab-bsu-tak-cair-cair-padahal-pemerintah-sudah-mulai-menyalurkan-untuk-tahap-5
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275144541/penyebab-bsu-tak-cair-cair-padahal-pemerintah-sudah-mulai-menyalurkan-untuk-tahap-5
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/10/10/aktivis-inggris-sebut-investigasi-kasus-pekerja-migran-indonesia-masih-berlangsung-sindir-soal-kelemahan-sistem
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/10/10/aktivis-inggris-sebut-investigasi-kasus-pekerja-migran-indonesia-masih-berlangsung-sindir-soal-kelemahan-sistem
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/10/10/aktivis-inggris-sebut-investigasi-kasus-pekerja-migran-indonesia-masih-berlangsung-sindir-soal-kelemahan-sistem
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/10/10/aktivis-inggris-sebut-investigasi-kasus-pekerja-migran-indonesia-masih-berlangsung-sindir-soal-kelemahan-sistem
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/10/10/aktivis-inggris-sebut-investigasi-kasus-pekerja-migran-indonesia-masih-berlangsung-sindir-soal-kelemahan-sistem
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/10/10/aktivis-inggris-sebut-investigasi-kasus-pekerja-migran-indonesia-masih-berlangsung-sindir-soal-kelemahan-sistem
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/10/10/aktivis-inggris-sebut-investigasi-kasus-pekerja-migran-indonesia-masih-berlangsung-sindir-soal-kelemahan-sistem
http://banten.antaranews.com/berita/227697/pemkab-tangerang-tingkatkan-kompetensi-petugas-pengantar-kerja
http://banten.antaranews.com/berita/227697/pemkab-tangerang-tingkatkan-kompetensi-petugas-pengantar-kerja
http://banten.antaranews.com/berita/227697/pemkab-tangerang-tingkatkan-kompetensi-petugas-pengantar-kerja
http://banten.antaranews.com/berita/227697/pemkab-tangerang-tingkatkan-kompetensi-petugas-pengantar-kerja
http://banten.antaranews.com/berita/227697/pemkab-tangerang-tingkatkan-kompetensi-petugas-pengantar-kerja
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di SMK maupun di Lembaga Pelatihan 

Kerja (LPK)," kata Kepala Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, 

Rudi Hartono di Tangerang, Minggu. Ia 

mengatakan, dalam pelatihan peningkatan 

kapasitas dan kompetensi terhadap para 

petugas pengantar kerja Kabupaten 

Tangerang ini telah dilaksanakan sejak 

Rabu (5/10) dengan sesuai Permenaker 

No. 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan 

Tenaga Kerja. 

121

. 

10 

October 

2022 

RSUD Pirngadi-

Kemenaker 

Laksanakan Pelatihan 

Bersama, Ini 

Tujuannya 

Neutral Fokusmedan.

com 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr 

Pirngadi Medan dan Direktorat Jenderal 

(Ditjen) Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan 

Produktivitas (Binalavotas ) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI 

menggelar pelatihan bersama di Aula 

Diklat rumah sakit Pemko Medan 

tersebut. Dewan Pengawas RSUD dr 

Pirngadi Medan, Destanul Aulia 

mengatakan, sedikitnya ada 25 peserta 

yang dilatih, terdiri dari Staf Medis 

Fungsional (SMF) dan karyawan di unit-

unit pelayanan, sejak tanggal 1-7 Oktober 

2022, kemarin. Ini setelah kita melakukan 

pertemuan dengan pihak Ditjen 

Binalavotas Kemenaker RI," ungkapnya, 

Senin (10/10). "Kegiatan ini merupakan 

hasil MoU antara Pemko Medan dengan 

Kemenaker RI. 

122

. 

10 

October 

2022 

Serba-serbi BSU, 

Syarat Penerima BSU 

hingga Cara 

Pengecekannya 

Neutral Tempo.co Syarat Penerima BSU. Untuk memastikan, 

apakah Anda lolos persyaratan tersebut 

dan sudah terdaftar sebagai calon 

penerima BSU dalam pangkalan data 

Kemnaker, Anda dapat melakukan 

pengecekan secara mandiri melalui situs 

bsu.kemnaker.go.id atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Cara Cek 

Penerima BSU. Untuk melakukan cek 

penerima BSU, Anda dapat melakukannya 

melalui peramban di komputer ataupun 

ponsel genggam. Bantuan Subsidi Upah 

alias BSU tahap lima diperkirakan akan 

cair hari ini, Senin, 10 Oktober 2022. 

http://www.fokusmedan.com/2022/10/10/rsud-pirngadi-kemenaker-laksanakan-pelatihan-bersama-ini-tujuannya
http://www.fokusmedan.com/2022/10/10/rsud-pirngadi-kemenaker-laksanakan-pelatihan-bersama-ini-tujuannya
http://www.fokusmedan.com/2022/10/10/rsud-pirngadi-kemenaker-laksanakan-pelatihan-bersama-ini-tujuannya
http://www.fokusmedan.com/2022/10/10/rsud-pirngadi-kemenaker-laksanakan-pelatihan-bersama-ini-tujuannya
http://www.fokusmedan.com/2022/10/10/rsud-pirngadi-kemenaker-laksanakan-pelatihan-bersama-ini-tujuannya
http://bisnis.tempo.co/read/1643825/serba-serbi-bsu-syarat-penerima-bsu-hingga-cara-pengecekannya
http://bisnis.tempo.co/read/1643825/serba-serbi-bsu-syarat-penerima-bsu-hingga-cara-pengecekannya
http://bisnis.tempo.co/read/1643825/serba-serbi-bsu-syarat-penerima-bsu-hingga-cara-pengecekannya
http://bisnis.tempo.co/read/1643825/serba-serbi-bsu-syarat-penerima-bsu-hingga-cara-pengecekannya
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123

. 

10 

October 

2022 

MENAKER NYATAKAN 

SEDANG MEMBAHAS 

UPAH MINIMUN 2023 

- SERIKAT PEKERJA 

NASIONAL 

Neutral Spn News Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menyatakan pemerintah sudah 

memulai diskusi mengenai penetapan 

upah minimum tahun 2023. Ida 

menyatakan telah meminta Direktorat 

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-

Jamsos) untuk mulai menampung semua 

aspirasi soal kenaikan upah minimum. 

"Kita sudah minta bu Dirjen PHI-Jamsos 

untuk dengar pandangan dari Tripartit 

Nasional, maupun Dewan Pengupahan 

Nasional, maupun secara langsung ke 

teman-teman Serikat Pekerja dan buruh 

maupun kepada asosiasi pengusaha," 

papar Ida. Saya sudah bicara dengan 

Dirjen PHI-Jamsos," sebut Ida. 

124

. 

10 

October 

2022 

Camat Sepaku 

Beberkan Dampak 

Pemindahan IKN yang 

Mulai Dirasakan 

Warga 

Negative Jawa Pos 

National 

Network 

kaltim.jpnn.com, SEPAKU- Dampak 

pemindahan ibu kota negara ( IKN ) 

perlahan sudah mulai berlangsung dan 

dirasakan manfaatnya oleh warga, 

khususnya yang berada di kawasan 

Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara 

(PPU) dan sekitarnya.. Selain itu, 

penguatan sumber daya manusia (SDM) di 

Kecamatan Sepaku juga semakin masif 

dilakukan, salah satunya dengan sertifikasi 

warga sebagai syarat pekerja pada proyek 

IKN. Plt Camat Sepaku Adi Kustaman 

mengakui dalam tiga bulan terakhir ini 

bahkan sudah digelar puluhan macam 

pelatihan. Semua pelatihan tersebut telah 

digelar di Kecamatan Sepaku. 

125

. 

11 

October 

2022 

Job Fair Kabupaten 

Tanah Bumbu 2022 

Sediakan 197 

Lowongan Kerja 

Neutral Borneo 

Trend 

Kepala Dinaskertrans Tanbu, Avian Noor 

melalui Kabid Tenaga Kerja, Yamani 

mengatakan, pameran bursa kerja 

melibatkan sebanyak 19 perusahaan yang 

ada di Tanah Bumbu dan menyediakan 

197 lowongan kerja di berbagai bidang. 

Gelaran Job Fair tersebut dibuka Bupati 

Tanah Bumbu Abah HM Zairullah Azhar 

diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) H Ambo 

Sakka, Senin (10/10/2022). Sekda Ambo 

Sakka menyambut baik dan mengapresiasi 

http://spn.or.id/menaker-nyatakan-sedang-membahas-upah-minimun-2023
http://spn.or.id/menaker-nyatakan-sedang-membahas-upah-minimun-2023
http://spn.or.id/menaker-nyatakan-sedang-membahas-upah-minimun-2023
http://spn.or.id/menaker-nyatakan-sedang-membahas-upah-minimun-2023
http://spn.or.id/menaker-nyatakan-sedang-membahas-upah-minimun-2023
http://kaltim.jpnn.com/kaltim-terkini/1020/camat-sepaku-beberkan-dampak-pemindahan-ikn-yang-mulai-dirasakan-warga
http://kaltim.jpnn.com/kaltim-terkini/1020/camat-sepaku-beberkan-dampak-pemindahan-ikn-yang-mulai-dirasakan-warga
http://kaltim.jpnn.com/kaltim-terkini/1020/camat-sepaku-beberkan-dampak-pemindahan-ikn-yang-mulai-dirasakan-warga
http://kaltim.jpnn.com/kaltim-terkini/1020/camat-sepaku-beberkan-dampak-pemindahan-ikn-yang-mulai-dirasakan-warga
http://kaltim.jpnn.com/kaltim-terkini/1020/camat-sepaku-beberkan-dampak-pemindahan-ikn-yang-mulai-dirasakan-warga
http://www.borneotrend.com/2022/10/job-fair-kabupaten-tanah-bumbu-2022.html
http://www.borneotrend.com/2022/10/job-fair-kabupaten-tanah-bumbu-2022.html
http://www.borneotrend.com/2022/10/job-fair-kabupaten-tanah-bumbu-2022.html
http://www.borneotrend.com/2022/10/job-fair-kabupaten-tanah-bumbu-2022.html
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Job Fair 2022 dalam rangka 

menghubungkan pihak perusahaan yang 

membutuhkan tenaga kerja dengan para 

pencari kerja dengan harapan melalui 

pameran bursa kerja mampu menekan 

angka pengangguran di Bumi Bersujud 

Tanah Bumbu. Sekda mengatakan angka 

pengangguran di Tanah Bumbu masih 

tinggi sementara kebutuhan tenaga kerja 

juga sangat tinggi. 

126

. 

11 

October 

2022 

MENAKER NYATAKAN 

SEDANG MEMBAHAS 

UPAH MINIMUN 2023 

Neutral Buruh.online Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menyatakan pemerintah sudah 

memulai diskusi mengenai penetapan 

upah minimum tahun 2023. Ida 

menegaskan angka kenaikan upah 

minimum di tahun 2023 bakal terbit 

November mendatang. Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 

sebelumnya meminta agar kenaikan upah 

minimum di 2023 bisa di atas 13%. 

Ilustrasi (SPNEWS) 

127

. 

11 

October 

2022 

275 Pemuda Jawa 

Tengah Ikuti Program 

Seleksi Magang ke 

Jepang 

Neutral Tribun News 

Jateng 

Sebanyak 275 pemuda mengikuti program 

seleksi magang ke Jepang. Program yang 

digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa 

Tengah (Jawa Tengah) ini dibuka pada 

Senin (10/10/2022). Proses seleksi 

pemagangan ke Jepang dibuka dengan 

apel pagi yang dipimpin oleh Sekretaris 

Disnakertrans Jawa Tengah Defransisco 

Dasilva Tavares. Ia menjelaskan bahwa 

program pemagangan di Indonesia sendiri 

dilaksanakan sejak tahun 1993 dengan 

bekerja sama bersama pemerintahan 

Jepang. 

128

. 

11 

October 

2022 

BLT Subsidi Gaji Cair 

Lewat PT Pos 

Positive Okezone Pemerintah dan anggota Himpunan Bank 

Milik Negara diketahui telah bekerja sama 

dengan PT Pos Indonesia untuk 

mempercepat penyaluran BSU 2022 ini. 

Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama 

dengan PT Pos Indonesia untuk 

menyalurkan subsidi upah kepada pekerja 

yang berada di daerah terpencil dan 

pekerja yang belum punya rekening di 

http://buruh.online/menaker-nyatakan-sedang-membahas-upah-minimun-2023-11724.html
http://buruh.online/menaker-nyatakan-sedang-membahas-upah-minimun-2023-11724.html
http://buruh.online/menaker-nyatakan-sedang-membahas-upah-minimun-2023-11724.html
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/11/275-pemuda-jateng-ikuti-program-seleksi-magang-ke-jepang
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/11/275-pemuda-jateng-ikuti-program-seleksi-magang-ke-jepang
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/11/275-pemuda-jateng-ikuti-program-seleksi-magang-ke-jepang
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/11/275-pemuda-jateng-ikuti-program-seleksi-magang-ke-jepang
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684275/blt-subsidi-gaji-cair-lewat-pt-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684275/blt-subsidi-gaji-cair-lewat-pt-pos
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bank anggota Himbara. BLT subsidi gaji 

tahap V dikabarkan mulai disalurkan hari 

ini oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 

Bantuan sebesar Rp600. 000 tersebut 

diberikan kepada para pekerja yang sudah 

memenuhi syarat. 

129

. 

11 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair, 

403. 461 Pekerja 

Dapat Rp600.000 

Neutral Okezone Data penerima BSU tahap 5 sebanyak 403. 

461 pekerja sudah diterima oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan dari BPJS 

Ketenagakerjaan. BSU tahap 5 sudah 

dicairkan oleh pemerintah. BSU atau BLT 

subsidi gaji tahap 5 Rp600. 000 sudah cair 

mulai kemarin ke rekening pekerja yang 

memenuhi syarat. "Iya, kemarin data dari 

BPJS Ketenagakerjaan sudah kita terima 

403. 461 orang calon penerima," kata 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan Anwar Sanusi kepada 

Okezone. 

130

. 

11 

October 

2022 

BSU 2022 belum cair? 

Menurut Kemenaker 

3 kendala ini 

penyebabnya. Cek 

Datanya di Sini - Titik 

Temu 

Negative Titik Temu Terkait pekerja yang belum juga 

mendapat BSU 2022, Kemnaker 

menyarakankan agar pekerja 

memerhatikan informasi sebagaimana 

yang diunggah di akun Instagram 

resminya. Menurut Kemnaker terdapat 3 

kendala penyebab bantuan subsidi upah 

atau BSU tidak cair yaitu sebagai berikut: 

Tidak memenuhi persyaratan Sudah 

memenuhi bantuan lainnya terkait 

bansos, Kartu Prakerja, BPUM dan PKH 

Data rekening duplikasi, tutup, pasif, tidak 

valid, dibekukan, tidak sesuai dengan NIK 

atau tidak terdaftar. Lalu apa yang 

menjadi syarat agar BSU bisa cair? BSU 

merupakan bantuan pemerintah berupa 

subsidi upah bagi para pekerja/buruh 

dengan tujuan mempertahankan daya beli 

para buruh dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya akibat adanya kenaikan harga. 

131

. 

11 

October 

2022 

BSU Belum Masuk 

Rekening? Segera 

Lapor Melalui 

kemnaker.go.id 

Negative Okezone "Melalui call center di 1500630 atau 

melalui website kemnaker.go.id atau 

siapkerja.go.id," kata Ida dalam diskusi, 

Jakarta, Selasa 6 September 2022. Bagi 

pekerja yang berhak dan memenuhi syarat 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684360/bsu-tahap-5-cair-403-461-pekerja-dapat-rp600-000
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684360/bsu-tahap-5-cair-403-461-pekerja-dapat-rp600-000
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684360/bsu-tahap-5-cair-403-461-pekerja-dapat-rp600-000
http://www.titiktemu.co/nasional/pr-865145788/bsu-2022-belum-cair-menurut-kemenaker-3-kendala-ini-penyebabnya-cek-datanya-di-sini
http://www.titiktemu.co/nasional/pr-865145788/bsu-2022-belum-cair-menurut-kemenaker-3-kendala-ini-penyebabnya-cek-datanya-di-sini
http://www.titiktemu.co/nasional/pr-865145788/bsu-2022-belum-cair-menurut-kemenaker-3-kendala-ini-penyebabnya-cek-datanya-di-sini
http://www.titiktemu.co/nasional/pr-865145788/bsu-2022-belum-cair-menurut-kemenaker-3-kendala-ini-penyebabnya-cek-datanya-di-sini
http://www.titiktemu.co/nasional/pr-865145788/bsu-2022-belum-cair-menurut-kemenaker-3-kendala-ini-penyebabnya-cek-datanya-di-sini
http://www.titiktemu.co/nasional/pr-865145788/bsu-2022-belum-cair-menurut-kemenaker-3-kendala-ini-penyebabnya-cek-datanya-di-sini
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684411/bsu-belum-masuk-rekening-segera-lapor-melalui-kemnaker-go-id
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684411/bsu-belum-masuk-rekening-segera-lapor-melalui-kemnaker-go-id
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684411/bsu-belum-masuk-rekening-segera-lapor-melalui-kemnaker-go-id
http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684411/bsu-belum-masuk-rekening-segera-lapor-melalui-kemnaker-go-id
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tetapi belum mendapatkan BSU Rp600. 

000 bisa mengadukan melalui cara ini. 

Saat ini pencairan BSU memasuki tahap 5 

dengan sasaran target 403. 461 pekerja. 

Sementara, sebanyak 8.168.987 orang 

(63,60%) BSU secara nasional sudah 

tersalurkan. 

132

. 

11 

October 

2022 

Pendapatan Driver 

Ojol Tak Seindah 

Dulu, Ini Penyebabnya 

Negative Cnbc 

Indonesia 

Artikel Selanjutnya Ojol AirAsia Dapat Gaji, 

Driver Grab-Gojek RI Cerita Bedanya. 

"Pendapatan ojek daring rata-rata masih 

sebatas kurang dari Rp 3,5 juta per bulan. 

Beberapa tahun lalu driver ojek online 

(ojol) sempat dilaporkan mendapatkan 

penghasilan besar. Namun hal itu tidak 

lagi terjadi hari ini. 

133

. 

11 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair! 

Segera Cek di 

bsu.bpjsketenagakerj

aan.go.id 

Neutral Cnbc 

Indonesia 

Cara Cek Penerima BSU Tahap 5 di BP 

Jamsostek 1. Cara Cek Penerima BSU 

Tahap 5 di Kementerian Ketenagakerjaan 

1. Bantuan subsidi upah (BSU) tahap 5 cair 

mulai dicairkan mulai Senin (10/10/2022). 

Syarat utama adalah penerima BSU hanya 

pekerja dengan gajinya di bawah Rp 3,5 

juta per bulan. 

134

. 

11 

October 

2022 

BSU Kamu Belum 

Cair? Ini Dia 3 

Alasannya, Coba 

Periksa Kembali! - 

Harian Haluan 

Negative Haluan Dilansir dari Instagram Kemnaker Senin 10 

Oktober 2022, ini dia 3 alasan mengapa 

BSU kamu belum juga cair:. Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU merupakan 

bantuan senilai Rp600. 000 yang diberikan 

pemerintah dalam rangka mengurangi 

beban masyarakat di tengah kenaikan 

berbagai kebutuhan pokok. Khususnya, 

bagi para pekerja kelas menengah dengan 

gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Sejauh 

ini, Pemerintah telah berhasil 

menjalankan pencairan BSU untuk tahap 

1- 4. 
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. 

11 

October 

2022 

BSU 2022 Tahap 5 

Cair, Cek Nama 

Penerima Hanya di 

Link Berikut - Ayo 

Indonesia 

Neutral Ayo 

Pontianak 

AYOINDONESIA.COM- BSU 2022 tahap 5 

dikabarkan telah cair. Pemerintah melalui 

Kemnaker dikabarkan mencairkan BSU 

2022 tahap 5 kepada 325 calon penerima 

yang memenuhi persyaratan menerima 

BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu. Pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan 

http://www.cnbcindonesia.com/tech/20221011063307-37-378659/pendapatan-driver-ojol-tak-seindah-dulu-ini-penyebabnya
http://www.cnbcindonesia.com/tech/20221011063307-37-378659/pendapatan-driver-ojol-tak-seindah-dulu-ini-penyebabnya
http://www.cnbcindonesia.com/tech/20221011063307-37-378659/pendapatan-driver-ojol-tak-seindah-dulu-ini-penyebabnya
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221011065012-4-378661/bsu-tahap-5-cair-segera-cek-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221011065012-4-378661/bsu-tahap-5-cair-segera-cek-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221011065012-4-378661/bsu-tahap-5-cair-segera-cek-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221011065012-4-378661/bsu-tahap-5-cair-segera-cek-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.harianhaluan.com/news/pr-105146913/bsu-kamu-belum-cair-ini-dia-3-alasannya-coba-periksa-kembali
http://www.harianhaluan.com/news/pr-105146913/bsu-kamu-belum-cair-ini-dia-3-alasannya-coba-periksa-kembali
http://www.harianhaluan.com/news/pr-105146913/bsu-kamu-belum-cair-ini-dia-3-alasannya-coba-periksa-kembali
http://www.harianhaluan.com/news/pr-105146913/bsu-kamu-belum-cair-ini-dia-3-alasannya-coba-periksa-kembali
http://www.harianhaluan.com/news/pr-105146913/bsu-kamu-belum-cair-ini-dia-3-alasannya-coba-periksa-kembali
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015147034/bsu-2022-tahap-5-cair-cek-nama-penerima-hanya-di-link-berikut
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015147034/bsu-2022-tahap-5-cair-cek-nama-penerima-hanya-di-link-berikut
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015147034/bsu-2022-tahap-5-cair-cek-nama-penerima-hanya-di-link-berikut
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015147034/bsu-2022-tahap-5-cair-cek-nama-penerima-hanya-di-link-berikut
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015147034/bsu-2022-tahap-5-cair-cek-nama-penerima-hanya-di-link-berikut
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menyampaikan cara mencairkan dana BSU 

tahap 5 diperlukan update nomor 

rekening yang ada pada kolom isi data. 

Diketahui penyaluran ini merupakan 

kelanjutan dari pencairan BSU di tahap 

sebelumnya. 

136

. 

11 

October 

2022 

Ini Tanggal Pencairan 

BSU 2022 Tahap 5, 

Cek di Sini dan Segera 

Cairkan Dana 

Rp600.000 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak tanggal pencairan BSU 2022 tahap 5 

yang segera berlangsung, cek di sini dan 

segera cairkan dana BLT Subsidi Gaji 

Rp600.000. Penyaluran BSU 2022 masih 

berlangsung hingga saat ini dan akan 

memasuki tahap 5. Sementara itu, tak 

sedikit yang mengeluhkan terkait dana 

BSU yang tak kunjung masuk ke rekening. 

Terkait hal ini, Kemenaker telah 

menjelaskan alasan atau penyebab dari 

dana BSU 2022 yang belum cair. Pada 

penyaluran BSU 2022 tahap 4 kemarin, 

sebanyak 8.168.987 atau sekitar 63,60 

persen penerima telah menerima bantuan 

tersebut. 

137

. 

11 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Sudah 

Cair, Cek BSU Tahap 6 

dan Tahap 7 Kapan 

Cair? 6.6 Juta Pekerja 

Bakal Terima Rp600 

ribu 

Negative Ayo Bandung BSU tahap 5 sudah cair, cek kapan BSU 

tahap 6, tahap 7? estimasi BLT Subsidi Gaji 

Rp600 ribu cair ke pekerja, ada 6.6 Juta 

Pekerja yang belum mendapatkan BSU 

2022. Pekerja akan menerima dana BSU 

2022 Rp600 ribu ke rekening dalam 

penyaluran BLT Subsidi Gaji termasuk BSU 

tahap 5, tahap 6, dan tahap 7. 

Berdasarkan peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker), pekerja 

penerima BSU 2022 sebesar Rp600 cair ke 

rekening dalam penyaluran BSU tahap 5, 

tahap 6, dan tahap 7. Para pekerja masih 

menunggu info BSU tahap 5, tahap 6, dan 

tahap 7 setelah selesai pencairan BLT 

Subsidi Gaji tahap 1 sampai 4 yang 

diumumkan pemerintah. 

138

. 

11 

October 

2022 

Aktivis Inggris 

Pastikan Investigasi 

Kasus Pekerja Migran 

Indonesia Masih 

Berlangsung 

Neutral Rakyatsumut

.com 

Aktivis Buruh asal Inggris, Andy Hall 

memastikan investigasi atas kasus 

penempatan pekerja migran Indonesia 

(PMI) di negaranya masih berlangsung. Dia 

menyebut, pemerintah Inggris masih 

melanjutkan investigasi atas persoalan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660259/ini-tanggal-pencairan-bsu-2022-tahap-5-cek-di-sini-dan-segera-cairkan-dana-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660259/ini-tanggal-pencairan-bsu-2022-tahap-5-cek-di-sini-dan-segera-cairkan-dana-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660259/ini-tanggal-pencairan-bsu-2022-tahap-5-cek-di-sini-dan-segera-cairkan-dana-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660259/ini-tanggal-pencairan-bsu-2022-tahap-5-cek-di-sini-dan-segera-cairkan-dana-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660259/ini-tanggal-pencairan-bsu-2022-tahap-5-cek-di-sini-dan-segera-cairkan-dana-rp600000
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795146980/bsu-tahap-5-sudah-cair-cek-bsu-tahap-6-dan-tahap-7-kapan-cair-66-juta-pekerja-bakal-terima-rp600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795146980/bsu-tahap-5-sudah-cair-cek-bsu-tahap-6-dan-tahap-7-kapan-cair-66-juta-pekerja-bakal-terima-rp600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795146980/bsu-tahap-5-sudah-cair-cek-bsu-tahap-6-dan-tahap-7-kapan-cair-66-juta-pekerja-bakal-terima-rp600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795146980/bsu-tahap-5-sudah-cair-cek-bsu-tahap-6-dan-tahap-7-kapan-cair-66-juta-pekerja-bakal-terima-rp600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795146980/bsu-tahap-5-sudah-cair-cek-bsu-tahap-6-dan-tahap-7-kapan-cair-66-juta-pekerja-bakal-terima-rp600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795146980/bsu-tahap-5-sudah-cair-cek-bsu-tahap-6-dan-tahap-7-kapan-cair-66-juta-pekerja-bakal-terima-rp600-ribu
http://rakyatsumut.com/2022/10/11/aktivis-inggris-pastikan-investigasi-kasus-pekerja-migran-indonesia-masih-berlangsung
http://rakyatsumut.com/2022/10/11/aktivis-inggris-pastikan-investigasi-kasus-pekerja-migran-indonesia-masih-berlangsung
http://rakyatsumut.com/2022/10/11/aktivis-inggris-pastikan-investigasi-kasus-pekerja-migran-indonesia-masih-berlangsung
http://rakyatsumut.com/2022/10/11/aktivis-inggris-pastikan-investigasi-kasus-pekerja-migran-indonesia-masih-berlangsung
http://rakyatsumut.com/2022/10/11/aktivis-inggris-pastikan-investigasi-kasus-pekerja-migran-indonesia-masih-berlangsung
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jerat utang _(debt bondage)_ dan 

penempatan berbiaya tinggi 

_(Overcharging)_ yang dialami PMI yang 

bekerja di sektor perkebunan Inggris. 

"Investigasi kasus Pekerja Migran 

Indonesia masih berlangsung di Inggris. 

Apalagi sebagian dari mereka (Pekerja 

Migran Indonesia) saat ini juga sudah 

tidak bekerja. 

139

. 

11 

October 

2022 

Kapan BSU 2022 

Tahap 5 Cair? Cek 

Estimasi Jadwal serta 

Daftar Pekerja yang 

Menjadi Penerima 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Kapan BSU 2022 tahap 5 cair? Cek 

estimasi jadwal dan daftar pekerja yang 

berhak menerima BLT Subsidi Gaji 

Rp600.000. Pekerja kini tengah 

menantikan penyaluran BSU 2022 tahap 5, 

setelah tahap keempat baru saja 

dilaksanakan oleh Kemenaker. Terhitung 

hingga penyaluran tahap keempat 

kemarin, Kemenaker telah menyalurkan 

dana BSU 2022 kepada sebanyak 

8.168.987 pekerja atau sekitar 63,60 

persen. Didasarkan pada Permenaker 

Nomor 10 Tahun 2022, berikut ini syarat 

atau kriteria yang harus dipenuhi agar 

pekerja bisa menerima BSU 2022. 

140

. 

11 

October 

2022 

Login kemnaker.go.id 

untuk Cek Penerima 

BSU Tahap 5, Daftar 

Sekarang dan 

Dapatkan BLT Subsidi 

Gaji 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Berdasarkan Permenaker Nomor 10 Tahun 

2022, terdapat beberapa syarat dan 

kriteria untuk menjadi penerima manfaat 

dari BSU 2022. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) hingga saat 

ini telah menyalurkan bantuan subsidi 

upah (BSU 2022) atau BLT subsidi gaji 

sebanyak lima tahap. Bagi pekerja yang 

memenuhi syarat sebagai penerima BSU 

tahap 5 ini berhak mendapatkan uang 

senilai Rp600.000. Lantas, apa syarat atau 

kriteria menjadi penerima BSU 2022? 

Bagaimana cara daftar agar mendapatkan 

BLT subsidi gaji?. 

141

. 

11 

October 

2022 

Cek Penerima BSU 

2022 di Sini, BLT 

Subsidi Gaji Rp600. 

000 Masih Cair Hari 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Segera cek penerima BSU 2022 di sini, BLT 

Subsidi Gaji Rp600. 000 masih cair hari ini 

khusus pekerja berikut. BSU 2022 masih 

terus disalurkan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) kepada 

pekerja. Saat ini, penyaluran BSU 2022 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660356/kapan-bsu-2022-tahap-5-cair-cek-estimasi-jadwal-serta-daftar-pekerja-yang-menjadi-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660356/kapan-bsu-2022-tahap-5-cair-cek-estimasi-jadwal-serta-daftar-pekerja-yang-menjadi-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660356/kapan-bsu-2022-tahap-5-cair-cek-estimasi-jadwal-serta-daftar-pekerja-yang-menjadi-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660356/kapan-bsu-2022-tahap-5-cair-cek-estimasi-jadwal-serta-daftar-pekerja-yang-menjadi-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660356/kapan-bsu-2022-tahap-5-cair-cek-estimasi-jadwal-serta-daftar-pekerja-yang-menjadi-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660348/login-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-bsu-tahap-5-daftar-sekarang-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660348/login-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-bsu-tahap-5-daftar-sekarang-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660348/login-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-bsu-tahap-5-daftar-sekarang-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660348/login-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-bsu-tahap-5-daftar-sekarang-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660348/login-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-bsu-tahap-5-daftar-sekarang-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660348/login-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-bsu-tahap-5-daftar-sekarang-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660431/cek-penerima-bsu-2022-di-sini-blt-subsidi-gaji-rp600000-masih-cair-hari-ini-khusus-pekerja-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660431/cek-penerima-bsu-2022-di-sini-blt-subsidi-gaji-rp600000-masih-cair-hari-ini-khusus-pekerja-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660431/cek-penerima-bsu-2022-di-sini-blt-subsidi-gaji-rp600000-masih-cair-hari-ini-khusus-pekerja-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660431/cek-penerima-bsu-2022-di-sini-blt-subsidi-gaji-rp600000-masih-cair-hari-ini-khusus-pekerja-berikut


 

58 

 

Ini Khusus Pekerja 

Berikut 

sudah memasuki tahap 5 dan telah 

tersalur kepada sebanyak 8.168.987 

pekerja atau sekitar 63,60 persen dari 

penerima. Tahun ini, Kemenaker 

menetapkan sejumlah syarat atau kriteria 

yang harus dipenuhi oleh pekerja jika ingin 

mendapatkan bantuan. 

142

. 

11 

October 

2022 

Kepala Imigrasi Kelas I 

Tanjungpinang 

Klarifikasi Terkait Isu 

Korban Pembuat 

Paspor TPPO Itu Tidak 

Benar 

Negative Purnama 

News 

KEPRI || Kepala Imigrasi Kelas I 

Tanjungpinang klarifikasi terhadap Paspor 

atas nama inisial (E.H) Paspor Keluaran 

Kantor Imigrasi Kelas I Diduga Hanya Isu 

yang Menjadi Salah Satu Korban TPPO, di 

Wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. "Itu Tidak Benar". Ucap, Kepala 

Imigrasi Khairil Mirza. Konferensi Pers 

terkait program pembentukan (Tim Pora) 

Imigrasi Kelas l Tanjungpinang sekaligus 

memberikan informasi tentang 

perpanjangan masa berlaku 10 tahun, di 

Aula Van Deer Ka Imigrasi kelas l 

Tanjungpinang. 
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. 

11 

October 

2022 

+29 Gaji Pt Toa Depok 

Info Loker 

Neutral Paperlane 29 Gaji Pt Toa Depok Info Loker. Semua 

data gaji toa galva industries pt di qerja 

bersifat rahasia dan anonim. Semua data 

gaji toa galva industries pt di qerja bersifat 

rahasia dan anonim. Gaji pns mau naik di 

2021, pegawai terendah minimal dapat rp 

9 juta. 

144

. 

11 

October 

2022 

Cek Lagi 

Persyaratannya! 3 Hal 

Ini Penyebab BSU 

Tidak Kunjung Cair, 

Nomor 3 Fatal Banget 

Negative Prfm News Dilansir prfmnews.id dari Instagram 

Kemnaker pada Selasa 11 Oktober 2022, 

disebutkan bahwa ada 3 penyebab yang 

membuat BSU tidak kunjung cair. Berikut 

ini adalah 3 penyebab yang membuat BSU 

tidak kunjung cair:. Kemnaker 

menyebutkan bahwa 3 penyebab tersebut 

yang membuat dana BSU tidak kunjung 

cair. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

komentar di Instagram Kemnaker yang 

mengeluhkan BSU tidak kunjung cair 

walaupun sudah melengkapi persyaratan. 

  

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660431/cek-penerima-bsu-2022-di-sini-blt-subsidi-gaji-rp600000-masih-cair-hari-ini-khusus-pekerja-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095660431/cek-penerima-bsu-2022-di-sini-blt-subsidi-gaji-rp600000-masih-cair-hari-ini-khusus-pekerja-berikut
http://www.purnamanews.com/kepala-imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-klarifikasi-terkait-isu-korban-pembuat-paspor-tppo-itu-tidak-benar
http://www.purnamanews.com/kepala-imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-klarifikasi-terkait-isu-korban-pembuat-paspor-tppo-itu-tidak-benar
http://www.purnamanews.com/kepala-imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-klarifikasi-terkait-isu-korban-pembuat-paspor-tppo-itu-tidak-benar
http://www.purnamanews.com/kepala-imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-klarifikasi-terkait-isu-korban-pembuat-paspor-tppo-itu-tidak-benar
http://www.purnamanews.com/kepala-imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-klarifikasi-terkait-isu-korban-pembuat-paspor-tppo-itu-tidak-benar
http://www.purnamanews.com/kepala-imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-klarifikasi-terkait-isu-korban-pembuat-paspor-tppo-itu-tidak-benar
http://paperplane-tm.site/29-gaji-pt-toa-depok-info-loker-159990.html
http://paperplane-tm.site/29-gaji-pt-toa-depok-info-loker-159990.html
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135661094/cek-lagi-persyaratannya-3-hal-ini-penyebab-bsu-tidak-kunjung-cair-nomor-3-fatal-banget
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135661094/cek-lagi-persyaratannya-3-hal-ini-penyebab-bsu-tidak-kunjung-cair-nomor-3-fatal-banget
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135661094/cek-lagi-persyaratannya-3-hal-ini-penyebab-bsu-tidak-kunjung-cair-nomor-3-fatal-banget
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135661094/cek-lagi-persyaratannya-3-hal-ini-penyebab-bsu-tidak-kunjung-cair-nomor-3-fatal-banget
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135661094/cek-lagi-persyaratannya-3-hal-ini-penyebab-bsu-tidak-kunjung-cair-nomor-3-fatal-banget
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Title Pekan Pelatihan Vokasi BLK di Lombok Timur Meriah 

Dihadiri Chef Juna 

Author Inline Tdc_Css Att 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarantb.com/2022/10/10/pekan-pelatihan-vokasi-blk-di-lombok-timur-

meriah-dihadiri-chef-juna 

Summary Pekan Pelatihan Vokasi BLK digelar selama dua hari di Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Lombok Timur, sejak Tanggal 8- 9 Oktober 2022. Semakin meriah 

karena Chef Nasional, Juna hadir sebagai juri. Pekan Pelatihan Vokasi ini sebagai ajang 

rebranding atau transformasi BLK menjadi BPV Lombok Timur. "Kegiatan ini dimeriahkan 

oleh Chef Juna sebagai juri untuk kompetisi memasak," kata Kadisnakertrans Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi. 

 

Pekan Pelatihan Vokasi BLK digelar selama dua hari di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Lombok Timur, sejak Tanggal 8 - 9 Oktober 2022. Kegiatan berlangsung meriah diisi dengan lomba masak 

masakan khas. Semakin meriah karena Chef Nasional, Juna hadir sebagai juri.Diketahui, Oktober 

dicanangkan sebagai bulan vokasi, sehingga perlu diisi dengan kegiatan bersama masyarakat agar lebih 

mengenal pelatihan vokasi. Pekan Pelatihan Vokasi ini sebagai ajang rebranding atau transformasi BLK 

menjadi BPV Lombok Timur.Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sosialisasi dan promosi kepada 

seluruh masyarakat. Masyarakat bisa menikmati hasil barista dan cooking competition gratis, disediakan 

laundry sepatu dan spa kaki gratis."Kegiatan ini dimeriahkan oleh Chef Juna sebagai juri untuk kompetisi 

memasak," kata Kadisnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi. Ahli masak bernama 

asli Junior John Rorimpandey berkesempatan hadir memberikan penilaian untuk karya terbaik dari 

peserta.BPVP Lombok Timur menggelar jalan sehat yang diikuti oleh 3.000 orang dan membagikan 200 

paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.Selain itu, ada pameran pelatihan vokasi dan 

beberapa kompetisi, diantaranya cooking competition yang diikuti oleh 16 orang, pastry competition 

yang diikuti oleh 8 orang, making bed competition yang diikuti oleh 41 orang, barista competition yang 

terbagi menjadi manual pro yang diikuti oleh 13 orang dan latte art yang diikuti oleh 8 orang.Hadir Dirjen 

Bina Lavotas, Budi Hartawan didampingi Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan 

Pemagangan Kemnaker RI Muhammad Ali Ph.D, Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja RI Caswiyono, 

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkieflimansyah diwakili Sekda Nusa Tenggara Barat, Drs.H.Lalu Gita 

Ariadi, M.Si di dampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat I Gede 

Putu Aryadi, S.Sos, MH, serta Bupati Lombok Timur, H.Sukisman Azmi didampingi Sekda Lombok Timur, 

Ketua FKLPID Nusa Tenggara Barat, Ketut Sarta bersama Pengurus dan para Ketua Asosiasi DUDI se-Nusa 

Tenggara Barat. 

  

http://www.suarantb.com/2022/10/10/pekan-pelatihan-vokasi-blk-di-lombok-timur-meriah-dihadiri-chef-juna
http://www.suarantb.com/2022/10/10/pekan-pelatihan-vokasi-blk-di-lombok-timur-meriah-dihadiri-chef-juna
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Title Kepastian BSU Tahap 5 Mulai Cair Hari ini, Cek Penerima BSU Rp 600 

Ribu dari Kemnaker Disini! 

Author Oleh 

Media Tribun Pontianak Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/10/kepastian-bsu-tahap-5-mulai-cair-hari-ini-

cek-penerima-bsu-rp-600-ribu-dari-kemnaker-disini 

Summary Bahwasannya pemerintah hari ini akan mencairkan kembali Bantuan Subsidi Upah ( BSU 

Tahap 5 ) kepada pekerja yang memenuhi persyaratan. Diberitakan Tribunpontianak 

sebelumnya pencairan BSU Tahap 5 akan dimulai hari ini, Senin 10 Oktober 2022. Bantuan 

subsidi upah ( BSU Tahap 5 ) akan cair hari ini, Senin, 10 Oktober 2022. Begitulah cara cek 

penerima BSU Tahap 5 yang dicairkan Kemnaker hari ini kepada pekerja yang telah 

mendaftar dan memenuhi syarat. 

 

 

 

Bahwasannya pemerintah hari ini akan mencairkan kembali Bantuan Subsidi Upah ( BSU Tahap 5 ) kepada 

pekerja yang memenuhi persyaratan. Diberitakan Tribunpontianak sebelumnya pencairan BSU Tahap 5 

akan dimulai hari ini, Senin 10 Oktober 2022.Bantuan subsidi upah ( BSU Tahap 5 ) akan cair hari ini, 

Senin, 10 Oktober 2022. Apa Bedanya BLT BBM dan BSU Gaji? cek Syarat dan Kriteria Penerima Bansos 

Rp 600 Ribu Disini!Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya memastikan tengah menunggu data 

penerima BSU Tahap 5 dari BPJS Ketenagakerjaan. "Masih menunggu data ( dari BPJS Ketenagakerjaan ). 

Semoga bisa hari ini, sehingga awal minggu depan kalau sudah kami terima datanya dapat cair," 

Mengutip Kompas. com Penerima BSU Tahap 5 akan mendapatkan bantuan subsidi sebesar Rp 600 ribu 

per bulan selama empat bulan. Mereka para penerima BSU adalah pekerja yang upahnya paling banyak 

Rp 3,5 juta atau setara dengan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota. Kemenaker bersama bank 

Himbara dan PT Pos Indonesia sebelumnya menyalurkan BSU kepada 8.168.987 pekerja atau 63,60 

persen dari total penerima (14,6 juta pekerja). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap BSU akan 

menjadi bantalan ekonomi di tengah naiknya harga BBM untuk dapat digunakan dengan bijak."Tentu kita 

berharap bantuan ini digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, tidak untuk kebutuhan yang tidak perlu," 

Ujar Ida.Dengan bergulirnya BSU tahap tiga ini masyarakat bisa cek nama penerima BSU melalui situs 

resmi Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) di Kemnaker.go.id maupun BPJS Ketenagakerjaan di 

link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Perlu diketahui, cek nama penerima BSU tahap tiga memerlukan 
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beberapa informasi pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), 

tanggal lahir, nomor handphone, sampai email pribadi yang masih aktif. Sebelum mencairkan BSU, 

masyarakat diminta mengecek statusnya sebagai penerima manfaat.Bagi pekerja yang ingin mengecek 

apakah namanya tertera sebagai calon penerima BSU, mereka dapat melihatnya di situs 

bsu.kemnaker.go.id atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id kemnaker.go. Cek pada bilah notifikasi tentang 

ketetapan Anda terdaftar dalam penerima BSU Tahap 5 2022 - Anda juga akan mendapatkan notifikasi 

apabila dana bantuan sudah tersalurkan.Buka bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id ( klik disini ) Isi data mulai 

dari NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone, dan email, kemudian klik 

'Lanjutkan' Anda akan diberi informasi apakah terdaftar jadi penerima BSU atau tidak jika. Begitulah cara 

cek penerima BSU Tahap 5 yang dicairkan Kemnaker hari ini kepada pekerja yang telah mendaftar dan 

memenuhi syarat. 
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Title BSU Tahap 5 Cair Hari Ini! Cek Namamu Segera di Sini Author Tim Redaksi 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20221010094241-4-378399/bsu-tahap-5-cair-hari-

ini-cek-namamu-segera-di-sini 

Summary Pemerintah memastikan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 5 cair pada hari ini, Senin 

(10/10/2022). Cek Namamu di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Bantuan diberikan kepada 

325 ribu pekerja yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, angka tersebut berasal dari 403 

ribu pekerja yang didata oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

 

Pemerintah memastikan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 5 cair pada hari ini, Senin (10/10/2022). 

Bantuan diberikan kepada 325 ribu pekerja yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, angka tersebut berasal dari 403 ribu 

pekerja yang didata oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari angka tersebut, hanya 325 ribu yang lolos 

verifikasi"Dari 403 ribu yang lolos pemadanan, 325 ribu yang kemudian di cek oleh bank kembali dari 

nomor rekeningnya," kata Anwar kepada CNBC Indonesia, Senin (10/10/2022).Sebagai informasi, 

pemerintah melalui otoritas ketenagakerjaan mencairkan BSU alias bantuan langsung tunai (BLT) subsidi 

gaji sebesar Rp 600 ribu kepada para pekerja dengan penghasilan maksimal Rp 3,5 juta per 

bulan.Penerima BSU tidak diperbolehkan memiliki status sebagai PNS, Polri dan TNI. Menurutnya, syarat 

utama adalah penerima BSU hanya pekerja dengan gajinya di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Adapun 

screening atau seleksi penerima BSU ini dilakukan langsung oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) 

dari data yang dikirimkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.Per akhir September, Kementerian Keuangan 

menyebut anggaran BSU yang sudah disalurkan telah mencapai Rp 4,2 triliun dari Rp 8,8 triliun atau 

sekitar 48,2%. Nilai BSU ini mencapai Rp 600. 000 per pekerja dan dibayarkan satu kali.Merujuk pada 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 10/2022, penyaluran BSU tahun ini hanya dilakukan 

melalui Bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta Bank Syariah Indonesia Provinsi Aceh dan 

Pos Indonesia.Bagi Anda yang ingin mengecek apakah terdaftar sebagai penerima BSU tahap 3, dapat 

melihat melalui laman laman kemnaker.go.id atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Cara Cek Penerima 

BSU Tahap 5 di BP Jamsostek1. Buka situs BSU BPJSTK di laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. 

Scroll layar ke bawah dan cari fitur pengecekan calon penerima BSU3. Masukkan data diri secara lengkap, 

a.l. Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap sesuai KTP, nama ibu kandung, email, dan nomor 

HP4. Kemudian, klik tombol "Lanjutkan"Cara Cek Penerima BSU Tahap 5 di Kementerian 

Ketenagakerjaan1. Kunjungi situs kemnaker.go.id2. Apabila belum memiliki akun, maka terlebih dulu 

melakukan pendaftaran dengan memilih "Daftar Akun" di pojok kanan atas halaman Web.3. Lengkapi 

data untuk pendaftaran akun4. Kemudian aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan 

dikirimkan ke nomor handphone yang tertera5. Setelah itu login ke dalam akun Kemnaker6. Lengkapi 

profil seperti foto profil, status pernikahan, dan tipe lokasi7. Lalu pilih cek pemberitahuan8. Jika terdaftar, 

maka selanjutnya akan muncul notifikasi mengenai status penerima BSU[Gambas:Video CNBC]Artikel 

Selanjutnya BSU Segera Cair! Cek Namamu di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 
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Title BSU Tahap 5 Cair, Simak Mengecek Pencairan Rp 600. 

000 di Bank Himbara 

Author Natisha Andarningtyas 

Media Tribun News Banjarmasin Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/10/bsu-tahap-5-cair-simak-mengecek-

pencairan-rp-600000-di-bank-himbara 

Summary Simak cara mengecek pencairan di Bank Himbara. Hari ini Senin 10 Oktober 2022, BSU tahap 

5 dicairkan. Bantuan Subsidi Upah (BSU) diberikan pemerintah sebesar Rp 600.000. 

Pencairan diberikan bagi tenaga kerja yang termasuk dalam BPJS ketenagakerjaan dan 

bergaji maksimal Rp 3,5 juta. Simak di sini cara mengecek penerima BSU (bantuan subsidi 

upah) senilai Rp 600.00 lengkap dengan persyaratannya. 

 

 

 

 Hari ini Senin 10 Oktober 2022, BSU tahap 5 dicairkan. Simak cara mengecek pencairan di Bank 

Himbara.Bantuan Subsidi Upah (BSU) diberikan pemerintah sebesar Rp 600.000.Pencairan diberikan bagi 

tenaga kerja yang termasuk dalam BPJS ketenagakerjaan dan bergaji maksimal Rp 3,5 juta.Simak di sini 

cara mengecek penerima BSU (bantuan subsidi upah) senilai Rp 600.00 lengkap dengan 

persyaratannya.Saat ini pencarian BSU atau BLT subsidi gaji sudah memasuki tahap kelima.Adapun BSU 

tahap 5 akan mulai cair pada hari ini, Senin (10/10/2022).Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi."InsyaAllah Senin (10 Oktober 2022, BSU tahap 

5) sudah mulai bisa kita cairkan," ujar Anwar Sabtu (8/10/2022) dikutip dari Kompas.com.Sejauh ini 

menurut Anwar BSU sudah disalurkan kepada 8.167.987 penerima.Lantas bagaimana cara mengecek 

penerima BSU? 
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Title BSU Tahap 5 Cair Hari Ini, Simak Cara Cek Status Melalui 2 Link Ini 

untuk Dapat BLT Subsidi Gaji Rp600.000 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095655373/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-simak-

cara-cek-status-melalui-2-link-ini-untuk-dapat-blt-subsidi-gaji-rp600000 

Summary BSU tahap 5 cair hari ini, simak cara cek status melalui dua link ini, dan dapatkan BLT Subsidi 

Gaji tahun 2022 sebesar Rp600.000. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) terus menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji tahun 2022, 

yang saat ini sudah memasuki tahap 5. Adapun BSU tahap 5 dijadwalkan mulai dicairkan 

pada hari ini, Senin, 10 Oktober 2022. Sementara itu, bagi pekerja yang ingin mengecek 

status apakah namanya tertera sebagai calon penerima BSU tahap 5, bisa mengeceknya 

melalui dua link resmi, yaitu kemnaker.go.id dan bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Berikut cara 

cek status BSU tahap 5 yang cair hari ini melalui dua link resmi kemnaker.go.id dan 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, agar berkesempatan dapat BLT Subsidi Gaji tahun 2022 

sebesar Rp600.000. Cara Cek Status BSU Tahap 5 atau BLT Subsidi Gaji 2022 melalui 

kemnaker.go.id. Mengecek penerima BSU tahap 5 melalui laman kemnaker.go.id, 

membutuhkan akun yang bisa didaftarkan menggunakan nomor KTP, nama ibu kandung, dan 

verifikasi kode OTP. 

 

BSU tahap 5 cair hari ini, simak cara cek status melalui dua link ini, dan dapatkan BLT Subsidi Gaji tahun 

2022 sebesar Rp600.000.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus 

menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji tahun 2022, yang saat ini sudah memasuki 

tahap 5.Adapun BSU tahap 5 dijadwalkan mulai dicairkan pada hari ini, Senin, 10 Oktober 

2022.Sementara itu, bagi pekerja yang ingin mengecek status apakah namanya tertera sebagai calon 

penerima BSU tahap 5, bisa mengeceknya melalui dua link resmi, yaitu kemnaker.go.id dan 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Berikut cara cek status BSU tahap 5 yang cair hari ini melalui dua link resmi 

kemnaker.go.id dan bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, agar berkesempatan dapat BLT Subsidi Gaji tahun 

2022 sebesar Rp600.000.Cara Cek Status BSU Tahap 5 atau BLT Subsidi Gaji 2022 melalui 

kemnaker.go.idMengecek penerima BSU tahap 5 melalui laman kemnaker.go.id, membutuhkan akun 

yang bisa didaftarkan menggunakan nomor KTP, nama ibu kandung, dan verifikasi kode OTP. 

  



 

65 

 

Title BSU Tahap 5 Cair Hari Ini, Segera Cek Status Pencairannya! Author Diva Lufiana Putri 

Media Kompas Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/10/100000365/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-

segera-cek-status-pencairannya- 

Summary Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi membenarkan, BSU tahap 5 akan cair mulai hari 

ini, Senin (10/10/2022). Bantuan subsidi upah atau BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) memasuki tahap kelima. 

 

Bantuan subsidi upah atau BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memasuki tahap 

kelima.Sama seperti tahap sebelumnya, pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU tahap 5 akan 

menerima bantuan tunai sebesar Rp 600.000.Bantuan tersebut disalurkan melalui Bank Himbara yakni 

BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, Bank Syariah Indonesia khusus wilayah Aceh, serta PT Pos 

Indonesia.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi membenarkan, BSU tahap 5 akan cair mulai hari 

ini, Senin (10/10/2022).Sebab, pihaknya sudah mengirimkan data calon penerima BSU kepada 

penyalur."Iya kita sudah kirim ke Himbara untuk dicek, biasanya satu hari langsung cair," tutur Anwar 

saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/10/2022).Anwar menambahkan, sekitar 325. 000 data pekerja 

penerima BSU tahap 5 dicek kembali oleh bank dari nomor rekeningnya."Dari 403. 000 yang lolos 

pemadanan 325. 000 yang kemudian dicek oleh bank kembali dari nomor rekeningnya," ujarnya.Lalu, 

bagaimana cara mengetahui BSU tahap 5 sudah cair atau belum?Cara cek status pencairan BSU tahap 

5Bagi pekerja yang sudah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022, bisa mengecek status penyaluran 

melalui situs kemnaker.go.id.Berikut caranya:Kunjungi situs . Apabila belum memiliki akun, lakukan 

pendaftaran terlebih dahulu. Klik "Daftar" untuk membuat akun dan lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi 

akun dengan menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel. Login atau masuk kembali, dan 

lengkapi profil biodata diri berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi. 

Kemudian, klik foto di pojok kanan atas, dan pilih "Profil". Situs akan menampilkan tahapan , mulai dari 

status Calon, Ditetapkan, dan Tersalurkan.Apabila BSU tahap 3 sebesar Rp 600. 000 telah cair, maka 

status "Tersalurkan" akan berwarna hijau dan halaman situs akan menampilkan keterangan sebagai 

berikut:"Halo,Dana BSU 2022 untukmu telah tersalurkan!Dengan senang hati kami sampaikan bahwa 

dana BSU 2022 kamu telah disalurkan ke rekeningmuJangan lupa ikuti terus media sosial kami untuk 

mengetahui perkembangan informasi BSU 2022 serta update informasi ketenagakerjaan 

lainnya."Namun, apabila status masih di tahap "Calon" atau "Ditetapkan", Anda bisa kembali 

mengeceknya secara berkala beberapa waktu ke depan.Cek penerima BSU tahap 5Selain mengecek 

status penyaluran di laman Kemnaker, pekerja juga bisa melakukan pengecekan penerima BSU tahap 5 

melalui laman BPJS Ketenagakerjaan.Berikut langkahnya:Kunjungi situs . Gulir layar ke bawah hingga 

menemukan kalimat "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?". Pekerja yang belum memiliki 

akun, dapat mendaftar terlebih dahulu dan melengkapi data, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), 

nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor ponsel terkini, dan email terkini. 

Selanjutnya, aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel yang 

terdaftar. Login dan lengkapi kembali data diri.Apabila terdaftar sebagai penerima BSU, maka akan 

muncul centang hijau notifikasi dengan keterangan: 
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Title Jejak Timur Desak Kejati Telusuri Anggaran Kegiatan Job Fair 

tahun 2022 di Disnaker Malut 

Author _noname 

Media Medianasional.id Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Negative 

Link http://www.medianasional.id/jejak-timur-desak-kejati-telusuri-anggaran-kegiatan-job-fair-

tahun-2022-di-disnaker-malut 

Summary Post Views: 28 Jejak Timur Desak Kejati Telusuri Anggaran Kegiatan Job Fair tahun 2022 di 

Disnaker Malut Maluku utara Ternate Sebarkan Navigasi pos Pos sebelumnya H. Ahmad 

Ridwan, Sholat Berjama'ah di Masjid Darussalam Dukuh Gerjo Desa Ngroto Pos berikutnya 

Muhamat Marasabessy Terima Kembali Kontingen Pesparani Malteng dan Siap Menjadi 

Tuan Rumah Pesparani V Provinsi Maluku Tahun 2025. Bacaan Lainnya Sosialisasi Beasiswa 

Dalam dan Luar Negri, Pemuda ICMI Malut Gelar Seminar Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan Polda Malut Didesak Tetapkan Bupati Halsel Sebagai Tersangka Dugaan 

Kepemilikan Ijazah Palsu Januari Hingga September 2022, BNNP Malut Ciduk 8 Tersangka 

Kasus Narkoba. Menurutnya, beberapa waktu lalu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara 

Melakukan kegiatan Job Fair melalui Bidang Penempatan Tenaga Kerja yang di ikuti oleh 36 

Perusahan yang ada di Malut dengan agenda kegiatan Zoom meeting. Medianasional.id. 

Ternate- Organisasi Masyarakat (Ormas) Jejak Timur Maluku Utara lagi lagi kembali 

mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar segera menelusuri Anggaran Job Fair tahun 

2022 di tubuh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara. 

 

 

 

Medianasional.idTernate - Organisasi Masyarakat (Ormas) Jejak Timur Maluku Utara lagi lagi kembali 

mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar segera menelusuri Anggaran Job Fair tahun 2022 di tubuh 

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara.Bacaan Lainnya Sosialisasi Beasiswa Dalam dan Luar Negri, 

Pemuda ICMI Malut Gelar Seminar Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Polda Malut Didesak 

Tetapkan Bupati Halsel Sebagai Tersangka Dugaan Kepemilikan Ijazah Palsu Januari Hingga September 

2022, BNNP Malut Ciduk 8 Tersangka Kasus NarkobaHal ini disampaikan oleh Ketua Ormas Jejak Timur 

Maluku Utara, Muhammad M. Adam kepada media ini, Senin (10/10/2022).Menurutnya, beberapa 

waktu lalu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara Melakukan kegiatan Job Fair melalui Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja yang di ikuti oleh 36 Perusahan yang ada di Malut dengan agenda kegiatan 
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Zoom meeting.Namun setelah ditelusuri, lanjut adam, ternyata kegiatan tersebut hanya dilaksanakan 

pada saat pembukaan bertempat di hotel Sahid Bela Ternate kemudian tidak dilanjutkan dengan kegiatan 

melalui Zoom meting oleh HRD. tiap Perusahan bersama Kementrian Tenaga Kerja di pusat melainkan 

agenda Kegiatan Job Fair non virtual hanya dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate yang 

bertempat di Duafa Center Ternate melalui APBD Kota TernateAnehnya lagi disampaikan Adam, kegiatan 

tersebut juga melalui anggaran sering dari pusat dan juga APBD Provinsi Maluku Utara dengan masing-

masing anggaran senilai Rp.160Juta lebih sehingga diduga kuat ada dobel anggaran namun proses 

kegiatan tidak sesuai dengan progres pelaksanaan dilapangan sehingga pengelolaan anggaranya patut 

dipertanyakan.Olehnya itu demi penegakan hukum, secara kelembagaan pihaknya meminta dan juga 

mendesak kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar menelusuri lebih jauh progres tersebut 

sehingga ada kepastian hukum dari masalah ini."Kami juga memastikan akan mengawal masalah ini 

hingga ada titik terang dari pihak penegak hukum,sebab hal tersebut sudah tentu melanggar ketentuan 

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang 

nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Tandas Adam.Post Views: 28 Jejak 

Timur Desak Kejati Telusuri Anggaran Kegiatan Job Fair tahun 2022 di Disnaker Malut Maluku utara 

Ternate Sebarkan Navigasi pos Pos sebelumnya H. Ahmad Ridwan, Sholat Berjama'ah di Masjid 

Darussalam Dukuh Gerjo Desa Ngroto Pos berikutnya Muhamat Marasabessy Terima Kembali Kontingen 

Pesparani Malteng dan Siap Menjadi Tuan Rumah Pesparani V Provinsi Maluku Tahun 2025 
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Title Cek Nama Penerima BSU 2022 Tahap 4 Rp600. 000 di Link Resmi 

bsu.kemnaker.go.id, Bukan untuk Nama Ini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095655579/cek-nama-penerima-bsu-2022-

tahap-4-rp600000-di-link-resmi-bsukemnakergoid-bukan-untuk-nama-ini 

Summary Simak cek nama penerima BSU 2022 tahap 4 Rp600. 000 di link resmi bsu.kemnaker.go.id, 

bukan untuk nama ini. Kementerian Ketenagakerjaan sudah mulai mencairkan bansos BSU 

2022 tahap 4 sebesar Rp600. 000 kepada pekerja. Berbagai syarat beserta cara untuk cek 

daftar penerima BSU 2022 tahap 4 Rp600. 000 akan dipaparkan selengkapnya di bawah ini. 

Dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari bsu.kemnaker.go.id, untuk mendapatkan BSU 2022 

tahap 4 Rp600.000, ini syarat yang wajib untuk dipenuhi:. 

 

 

 

Simak cek nama penerima BSU 2022 tahap 4 Rp600. 000 di link resmi bsu.kemnaker.go.id, bukan untuk 

nama ini.Kementerian Ketenagakerjaan sudah mulai mencairkan bansos BSU 2022 tahap 4 sebesar 

Rp600. 000 kepada pekerja.Jika syarat yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan sudah dilengkapi, 

maka pekerja bisa mencairkan BSU tahap 4 2022 sebesar Rp600.000.Agar pekerja lebih paham mengenai 

proses pencairan dana bansos BSU tahap 4 2022 Rp600. 000 ini, bacalah artikel ini sampai 

selesai.Berbagai syarat beserta cara untuk cek daftar penerima BSU 2022 tahap 4 Rp600. 000 akan 

dipaparkan selengkapnya di bawah ini.Dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari bsu.kemnaker.go.id, untuk 

mendapatkan BSU 2022 tahap 4 Rp600.000, ini syarat yang wajib untuk dipenuhi:1. Pekerja harus 

berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau WNI. 
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Title WAGUB: PEMERINTAH TERUS DORONG PERUSAHAAN 

TINGKATKAN K3 

Author Susan Jones 

Media Beritaalfath.com Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://beritaalfath.com/detail/wagub-pemerintah-terus-dorong-perusahaan-tingkatkan-k3 

Summary WAGUB: PEMERINTAH TERUS DORONG PERUSAHAAN TINGKATKAN K3. Beritaalfath.com 

Jambi- Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Dr. Drs. Hal itu dikemukakan oleh Wagub dalam Apel 

Hari Keselamatan dam Kesehatan Kerja Nasional Tingkat Provinsi Jambi dan Pernyataan 

Dimulainya Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2017, bertempat di 

Lapangan Pertamina EP Kenali Asam, Kota Jambi, Kamis (9/1) siang. Dalam acara yang 

bertema "Dengan Budaya K3, Kita Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia Menuju Masyarakat 

yang Selamat, Sehat, dan Produktif tersebut, Wagub bertindak sebagai pembina apel yang 

diikuti oleh perwakilan perusahaan-perusahaan di Provinsi Jambi. 

 

WAGUB: PEMERINTAH TERUS DORONG PERUSAHAAN TINGKATKAN K3Kamis, 09 Februari 2017 05:20:07 

wib Dibaca: 15639 PengunjungBeritaalfath.com Jambi - Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Dr. Drs. H. 

Fachrori Umar, M.Hum menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mendorong perusahaan dan 

instansi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal itu dikemukakan oleh Wagub 

dalam Apel Hari Keselamatan dam Kesehatan Kerja Nasional Tingkat Provinsi Jambi dan Pernyataan 

Dimulainya Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2017, bertempat di Lapangan 

Pertamina EP Kenali Asam, Kota Jambi, Kamis (9/1) siang.Dalam acara yang bertema "Dengan Budaya K3, 

Kita Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia Menuju Masyarakat yang Selamat, Sehat, dan Produktif tersebut, 

Wagub bertindak sebagai pembina apel yang diikuti oleh perwakilan perusahaan-perusahaan di Provinsi 

Jambi.Wagub mengatakan, peningkatan K3 tersebut juga merupakan upaya untuk menciptakan 

ketertiban, tertib dalam dunia kerja, yang selanjutnya diharapkan untuk meningkatkan kinerja dan 

produktivitas kerja. Wagub menghimbau perusahaan-perusahaan untuk terus-menerus belajar, terus 

meningkatkan kualitas kerja, termasuk dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja.Sebelumnya, dalam 

amanah pembina apel, Wagub menyampaikan sambutan tertulis dari Menteri Tenaga Kerja Republik 

Indonesia, M.Hanif Dhakiri. Dalam sambutan tersebut dinyatakan, berdsasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS) dalam survei Angkatan Kerja Nasional pada bulan Agustus 2016, jumlah penduduk yang 

bekerja sebanyak 118,41 juta orang dan sekitar 60,24% diantaranya dengan tingkat pendidikan SD dan 

SMP, suatu kondisi yang menunjukkan bahwa tingkat kompetensi angkatan kerja Indonesia secara rata-

rata perlu ditingkatkan, khususnya dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kesiapan sumber daya 

manusia sangat penting dalam menghadapai MEA, termasuk dalam peningkatan aspek K3.Wagub 

menyampaikan, dalam upaya peningkatan pelaksanaan K3, Kementerian Tenaga Kerja telah 

mengembangkan berbagai upaya, yaitu:1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan serta 

standar yang menjadi pedoman sehingga pelaksanaan program K3 dapat dengan mudah 

diimplementasikan. Tahun 2016 telah diterbitkan beberapa simplifikasi peraturan K3, antara lain tentang 

K3 Listrik, Lift, Penyalur Petir, Bejana Bertekanan dan Pesawat Tenaga dan Produksi2. Meningkatkan 

pengawasan bidang K3 melalui penambahan jumlah pengawas spesialis bidang K3. Pada tahun 2016 telah 

didik pengawas baru sebanyak 60 orang, sehingga pada tahun 2016 terdapat 351 orang pengawas 

spesialis bidang K3 yang tersebar di seluruh Indonesia3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
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pembinaan K3. Pada tahun 2016, jumlah lembaga audit Sitem Manajemen K3 ada 10 perusahaan, dan 

jumlah perusahaan jasa bidang K3 baik bidang pembinaan, pemeriksaan, pengujian, konsultasi, dan 

fabrikasi mengalami peningkatan sebanyak 625 perusahaan di tahun 2015 menjadi 859 perusahaan pada 

tahun 20164. Meningkatkan kesadaran tenaga kerja dan masyarakat tentang K3 melalui peningkatan 

jumlah personil yang memiliki kompetensi K3, dimana terdapat sebanyak 57.653 personil K3 pada tahun 

2015, meningkat menjadi 75.081 orang pada tahun 20165. Meningkatkan perusahaan yang menerapkan 

Sistem manajeman K3 tahun 2015 sebesar 1.040 perusahaan dari 221. 006 perusahaan (0,47%) menjadi 

1.762 perusahaan dari 254. 161 perusahaan (0,71%) di tahun 20166. Meningkatkan perusahaan yang 

mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil (zero accident) tahun 2015 sebanyak 956 perusahaan dari 

221. 006 perusahaan (0,43%) menjadi 1.140 perusahaan dari 254. 161 perusahaan (0,45%) di tahun 

20167. Meningkatkan perusahaan yang menerapkan program pencegahan dan penangulangan HIV/AIDS 

(P2HIV-AIDS) pada tahun 2015 sebanyak 452 perusahaan, dari 221. 006 perusahaan (0,2%) menjadi 553 

perusahaan, dari 254. 161 perusahaan (0,22%) di tahun 20168. Meningkatkan kerjasama dengan 

perguruan tinggi sebesar 150%, dari 6 perguruan tinggi di tahun 2015 menjadi 15 perguruan tinggi di 

tahun 20169. Pelaksanaan pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim (IVA Test) pada tenaga kerja 

perempuan, sebanyak 5.003 orang pada tahun 2015 dan sebanyak 4.000 orang pada tahun 2016Pada 

kesempatan tersebut, Wagub memberikan Piagam Penghargaan K3 kepada perusahaan PetroChina 

International Tanjung Jabung Ltd, PT Indofood, PTPN VI, PT Anugerah Bungo Lestari, PTPN Unit Usaha 

Kebun Teh Kayuaro. Wagub juga memberikan penghargaan First Aider kepada PetroChina International 

Tanjung Jabung Ltd, PT WKS, PT Bina Sarana Putra, serta memberikan penghargaan leadeer terbaik 

kepada Tri Yoga dari PT Bina Sarana Putra.Selain itu, Wagub juga memberikan secara simbolis santunan 

dari BPJS Ketenagakerjaan berupa JKK Meninggal   JHT Rp104.803.304 dan Jaminan Pensiunan Berkala 

Rp319.450/bulan, serta beasiswa JKK Meninggal Rp12.000.000, yang diberikan kepada Minarsih, ahli 

waris dari Warsito, karyawan (supir) PT Bukit Bintang Sawit, yang meninggal dalam melaksanaan 

pekerjaan.Setelah menyaksikan peragaan penanganan kecelakaan kerja, Wagub dan jajaran pimpinan 

kerja meninjau peralatan-peralatan keselamatan dan kesehatan kerja.(*) 
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Title Penuhi Syarat Ini Agar BSU Tahap 5 Segera Cair ke Rekening Anda! - 

Ayo Indonesia 

Author Tim Ayo 

Media Ayo Solo Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015136636/penuhi-syarat-ini-agar-bsu-tahap-

5-segera-cair-ke-rekening-anda 

Summary AYOINDONESIA- Situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kemnaker.go.id, 

tidak memberikan keterangan resmi mengenai tanggal jadwal pencairan Bantuan Subsidi 

Upah ( BSU ) 5. Oleh karena itu, tak mengherankan kalau masyarakat bertanya-tanya kapan 

BSU tahap 5 cair? Akan tetapi, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sansusi menyatakan 

bahwa sampai sekarang, proses pencairan BSU tahap 5 masih menunggu data calon 

penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. Informasi kapan BSU tahap 5 cair, nantinya juga akan 

diumumkan melalui situs resmi. 

 

AYOINDONESIA - Situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kemnaker.go.id, tidak 

memberikan keterangan resmi mengenai tanggal jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) 5. Oleh 

karena itu, tak mengherankan kalau masyarakat bertanya-tanya kapan BSU tahap 5 cair ? Sebelumnya, 

beredar informasi bahwa BSU direncanakan akan cair mulai pada 1 Oktober 2022. Akan tetapi, Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sansusi menyatakan bahwa sampai sekarang, proses pencairan BSU tahap 5 

masih menunggu data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. Setelah pendaataan selesai, akan 

dilakukan verifikasi data. Jika mengikuti siklus yang biasanya sudah terlaksana, pencairan BSU tahap 

berikutnya akan dilaksanakan satu minggu setelah verifikasi data calon penerima BSU 2022 selesai. 

Penerima dana BSU sebesar Rp600 ribu diharapkan untuk selalu memperhatikan informasi di akun resmi 

pemerintah agar terhindarkan dari modus penipuan. Informasi kapan BSU tahap 5 cair, nantinya juga 

akan diumumkan melalui situs resmi.Berikut syarat pekerja lolos menjadi penerima BSU Berdasarkan 

bsu.bpjsketenagakerjaan, syarat pekerja bisa menerima BSU sebesar Rp600.000, mencakup: 1. Warga 

Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan. 2. Peserta Aktif program jaminan 

sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juli 2022 kategori Pekerja Penerima 

Upah (PU). 3. Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu 

Rupiah) per bulan atau upah dibawah upah minimum. Dalam hal wilayah tidak menetapkan upah 

minimum kabupaten/kota maka persyaratan Gaji/Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

huruf c menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan 

penuh. 4. Pekerja bukan penerima program kartu prakerja, keluarga harapan, bantuan produktif usaha 

mikro 5. 
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Title Gubernur Jambi Fachrori Raih Penghargaan K3 Author Deutsche Welle 

Media Beritaalfath.com Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://beritaalfath.com/detail/gubernur-jambi-fachrori-raih-penghargaan-k3 

Summary Gubernur Jambi Fachrori Raih Penghargaan K3. Gubernur Jambi mengaku senang atas 

pencapaian Provinsi Jambi dalam memberikan pembinaan serta pengawasan terkait 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja,"Alhamdulillah semakin meningkat keselamatan dan 

kesehatan kerja di Jambi, kita mendapat penghargaan Pembina K3," kata Dr. Drs. Untuk itu 

Gubernur Jambi menegaskan pembinaan serta pengawasan dari aparatur yang bertugas 

dibidang ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan 

K3,"Harus kita perhatikan dan awasi dari seluruh kabupaten di Provinsi Jambi agar seluruh 

perusahaan-perusahaan mampu menjaga ini secara baik dan masyarakat atau pekerja 

merasa senang untuk tahun depan diupayakan semakin meningkat," ujar Fachrori.  

 

Gubernur Jambi Fachrori Raih Penghargaan K3Selasa, 23 April 2019 07:43:24 wib Dibaca: 4485 

PengunjungKeselamatan dan Kesehatan Kerja di Jambi Meningkat BaikBeritaalfath.com Jakarta - Dr. Drs. 

H. Fachrori Umar, M. Hum, menerima penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Tahun 2019 dari Menteri Ketenagakerjaan RI Muhammad Hanif Dhakiri di Ruang Birawa Hotel Bidakara 

Jakarta, Senin (22/4/19) malam.Gubernur Jambi mengaku senang atas pencapaian Provinsi Jambi dalam 

memberikan pembinaan serta pengawasan terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja,"Alhamdulillah 

semakin meningkat keselamatan dan kesehatan kerja di Jambi, kita mendapat penghargaan Pembina 

K3," kata Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum.Penghargaan Pembina K3 diberikan kepada gubernur yang 

telah berhasil melaksanakan program pembinaan K3 sehingga perusahaan-perusahaan diwilayahnya 

memperoleh Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) atau Kecelakaan Nihil 

sebanyak 0,05 % dari jumlah perusahaan yang ada di wilayahnya.Provinsi Jambi empat tahun berturut 

menerima penghargaan sebagai pembina K3 dan ditahun 2019 ini ada 16 provinsi yang juga memperoleh 

penghargaan sebagai Pembina K3,"Pemerintah Provinsi Jambi telah menunjukkan keberhasilan dalam 

membina perusahaan-perusahaan dalam menciptakan zero accident (nihil kecelakaan kerja) yang terjadi 

pada tenaga kerja," kata Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum.Untuk itu Gubernur Jambi menegaskan 

pembinaan serta pengawasan dari aparatur yang bertugas dibidang ketenagakerjaan terus berupaya 

meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan K3,"Harus kita perhatikan dan awasi dari seluruh kabupaten 

di Provinsi Jambi agar seluruh perusahaan-perusahaan mampu menjaga ini secara baik dan masyarakat 

atau pekerja merasa senang untuk tahun depan diupayakan semakin meningkat," ujar Fachrori.Menteri 

Ketenagakerjaan RI Muhammad Hanif Dhakiri menyampaikan penganugerahan Penghargaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada perusahaan yang telah memenuhi standar dengan harapan 

semakin banyak perusahaan yang mendapat penghargaan,"Ajak semua pihak ikuti perkembangan dunia 

kerja dalam penerapan K3 pada masa mendatang," ujar Menteri Ketenagakerjaan.Sebelumnya Direktur 

Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Irjen Pol Sugeng Priyanto 

menjelaskan penghargaan dapat memberi motivasi kepada perusahaan dan aparat pemerintah disemua 

level untuk menciptakan K3,"Meliputi kecelakaan nihil,SMK3 program pencegahan dan penanggulangan 

hiv aids, pembina K3, Pemeduli hiv aids di tempat kerja," kata Irjen Pol Sugeng Priyanto.Dirjen Pembinaan 

dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyampaikan 1052 perusahaan meraih 
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penghargaan K3 tahun 2019 yang sebelumnya 952 perusahaan tahun 2018 meraih penghargaan nihil 

kecelakaan, untuk penghargaan SMK3 diraih 1466 perusahaan tahun 2019 sebelumnya tahun 2018 ada 

1465 perusahaan tahun, pencegahan hiv aids di tempat kerja diraih 172 perusahaan tahun 2019 

sebelumnya ada 123 perusahaan,"Memberikan motivasi kepada pekerja dan perusahaan serta berbagai 

pihak melakukan yang terbaik," ujar Irjen Pol Sugeng Priyanto.Pembina terbaik K3 diberikan kepada 17 

gubernur diantaranya Gubernur Jambi, Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Timur, Gubernur DKI Jakarta, 

Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Sumatera Utara, 

Gubernur Riau, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Aceh, Gubernur 

Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur 

Kalimantan Tengah. 
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Title Gubernur Jambi Tegaskan Bersama Wujudkan Keselamatan 

Kerja 

Author Oleh Redaksi 

Media Beritaalfath.com Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://beritaalfath.com/detail/gubernur-jambi-tegaskan-bersama-wujudkan-keselamatan-

kerja 

Summary Gubernur Jambi Tegaskan Bersama Wujudkan Keselamatan Kerja. Com Jambi- Gubernur 

Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan 

Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) Tahun 2020 yang berlangsung di Lapangan 

Depan Kantor Gubernur Jambi, Senin(27/1/20). 

 

 

Gubernur Jambi Tegaskan Bersama Wujudkan Keselamatan KerjaSenin, 27 Januari 2020 22:42:32 wib 

Dibaca: 4020 PengunjungBeritaalfath. com Jambi - Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, 

bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) Tahun 2020 

yang berlangsung di Lapangan Depan Kantor Gubernur Jambi, Senin(27/1/20).Gubernur Jambi 

menegaskan sesuai arahan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia bahwa yang terpenting dalam 

pengerjaan proyek atau kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mengutamakan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3),"Apapun yang dikerjakan K3 adalah prioritas yang utama," tegas 

Gubernur Jambi.Penegasan Gubernur Jambi terhadap K3 dimaksudkan agar pencanangan bulan K3 yang 

berlangsung di Lapangan Depan Kantor Gubernur Jambi bukan menjadi ajang seremonial melainkan perlu 

ditumbuhkan kesadaran kerja yang diwujudkan dalam langkah nyata oleh perusahaan dan serikat 

pekerja,"Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang seremonial dan perlu langkah nyata baik perusahaan 

maupun serikat pekerja terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja," lanjut Fachrori. Harapan Gubernur 

Jambi pada perusahaan dan serikat pekerja dalam mewujudkan K3 khususnya pada perusahaan yang 

beroperasi di Provinsi Jambi menjadi tugas bersama guna menekan angka kecelakaan kerja,"Mudah-

mudahan semua bisa bekerja sama secara baik untuk kita semua," harap Gubernur Jambi. Gubernur 

Jambi dalam Peringatan Bulan K3 Tahun 2020 berkesempatan menyerahkan santunan manfaat Jaminan 

Kecelakaan Kerja Meninggal dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jambi kepada; 1.Nama Ahli Waris 

Dewi/Jeffry Ade Putra dari Tenaga Kerja bernama Adam PT. Bumi Persada Permai dengan santunan 

manfaat sebesar Rp.337.271.830,- 2.Nama Ahli Waris Sarpi dari Tenaga Kerja bernama Suryadi PT. Karya 

Alas Mandiri Unit PGP Jambi dengan santunan manfaat sebesar Rp.168.441.657,- 3.Nama Ahli Waris Nur 

Khasanah dari Tenaga Kerja bernama Caulli Alwini Zallius PT. Kurnia Tunggal Nugraha dengan santunan 

manfaat sebesar Rp.139.521.220,- 4.Nama Ahli Waris Suryanim dari Tenaga Kerja bernama Bestari PT. 

Sumber Tata Citra Mandiri dengan santunan manfaat sebesar Rp.28.987.310,- 5.Nama Ahli Waris Litin 

dari Tenaga Kerja bernama Sariman PT. BPU dengan santunan manfaat sebesar Rp.24.059.630,- 

Sedangkan Piagam Penghargaan K3 kepada perusahaan yang peduli dan pemerhati pelaksanaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) Provinsi Jambi Tahun 2020. 1.PT.Indo Food CBP Sukses 

Makmur,Tbk.2.PT.PLN UPDK Jambi3.PT.Agro Duo Sawit4.PT.KIM5.PT.Transportasi Gas Indonesia 

Jambi6.Petro China Jabung Ltd Upacara Peringatan Bulan K3 Tahun 2020 juga dihadiri perwakilan dari 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jamb.  
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Title Hari Pendidikan Nasional, Fachrori Buka Gebyar Pameran dan 

Bazar 

Author Mei Amelia R 

Media Beritaalfath.com Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://beritaalfath.com/detail/hari-pendidikan-nasional-fachrori-buka-gebyar-pameran-

dan-bazar 

Summary Hari Pendidikan Nasional, Fachrori Buka Gebyar Pameran dan Bazar. H. Fachrori Umar, M. 

Hum, menerima penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2019 

dari Menteri Ketenagakerjaan RI Muhammad Hanif Dhakiri di Ruang Birawa Hotel Bidakara 

Jakarta, Senin (22/4/19) malam. Untuk itu Gubernur Jambi menegaskan pembinaan serta 

pengawasan dari aparatur yang bertugas dibidang ketenagakerjaan terus berupaya 

meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan K3,"Harus kita perhatikan dan awasi dari 

seluruh kabupaten di Provinsi Jambi agar seluruh perusahaan-perusahaan mampu menjaga 

ini secara baik dan masyarakat atau pekerja merasa senang untuk tahun depan diupayakan 

semakin meningkat," ujar Fachrori. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Jambi Meningkat 

Baik. 

 

Hari Pendidikan Nasional, Fachrori Buka Gebyar Pameran dan BazarSenin, 22 April 2019 23:10:31 wib 

Dibaca: 4668 PengunjungKeselamatan dan Kesehatan Kerja di Jambi Meningkat BaikJakarta, Gubernur 

Jambi - Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum, menerima penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Tahun 2019 dari Menteri Ketenagakerjaan RI Muhammad Hanif Dhakiri di Ruang Birawa Hotel 

Bidakara Jakarta, Senin (22/4/19) malam.Gubernur Jambi mengaku senang atas pencapaian Provinsi 

Jambi dalam memberikan pembinaan serta pengawasan terkait Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja,"Alhamdulillah semakin meningkat keselamatan dan kesehatan kerja di Jambi, kita mendapat 

penghargaan Pembina K3," kata Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum.Penghargaan Pembina K3 diberikan 

kepada gubernur yang telah berhasil melaksanakan program pembinaan K3 sehingga perusahaan-

perusahaan diwilayahnya memperoleh Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

atau Kecelakaan Nihil sebanyak 0,05 % dari jumlah perusahaan yang ada di wilayahnya.Provinsi Jambi 

empat tahun berturut menerima penghargaan sebagai pembina K3 dan ditahun 2019 ini ada 16 provinsi 

yang juga memperoleh penghargaan sebagai Pembina K3,"Pemerintah Provinsi Jambi telah menunjukkan 

keberhasilan dalam membina perusahaan-perusahaan dalam menciptakan zero accident (nihil 

kecelakaan kerja) yang terjadi pada tenaga kerja," kata Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum.Untuk itu 

Gubernur Jambi menegaskan pembinaan serta pengawasan dari aparatur yang bertugas dibidang 

ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan K3,"Harus kita perhatikan 

dan awasi dari seluruh kabupaten di Provinsi Jambi agar seluruh perusahaan-perusahaan mampu 

menjaga ini secara baik dan masyarakat atau pekerja merasa senang untuk tahun depan diupayakan 

semakin meningkat," ujar Fachrori.Menteri Ketenagakerjaan RI Muhammad Hanif Dhakiri 

menyampaikan penganugerahan Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada perusahaan 

yang telah memenuhi standar dengan harapan semakin banyak perusahaan yang mendapat 

penghargaan,"Ajak semua pihak ikuti perkembangan dunia kerja dalam penerapan K3 pada masa 

mendatang," ujar Menteri Ketenagakerjaan.Sebelumnya Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Irjen Pol Sugeng Priyanto menjelaskan penghargaan dapat memberi 
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motivasi kepada perusahaan dan aparat pemerintah disemua level untuk menciptakan K3,"Meliputi 

kecelakaan nihil,SMK3 program pencegahan dan penanggulangan hiv aids, pembina K3, Pemeduli hiv aids 

di tempat kerja," kata Irjen Pol Sugeng Priyanto.Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja menyampaikan 1052 perusahaan meraih penghargaan K3 tahun 2019 yang sebelumnya 

952 perusahaan tahun 2018 meraih penghargaan nihil kecelakaan, untuk penghargaan SMK3 diraih 1466 

perusahaan tahun 2019 sebelumnya tahun 2018 ada 1465 perusahaan tahun, pencegahan hiv aids di 

tempat kerja diraih 172 perusahaan tahun 2019 sebelumnya ada 123 perusahaan,"Memberikan motivasi 

kepada pekerja dan perusahaan serta berbagai pihak melakukan yang terbaik," ujar Irjen Pol Sugeng 

Priyanto.Pembina terbaik K3 diberikan kepada 17 gubernur diantaranya Gubernur Jambi, Gubernur 

Lampung, Gubernur Jawa Timur, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Jawa 

Barat, Gubernur Banten, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Riau, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur 

Kalimantan Selatan, Gubernur Aceh, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur 

Bali, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Tengah. 
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Title BSU Tahap 5 Cair Hari Ini, Begini Cara Cek Penerimanya secara 

Online 

Author Koran Madura 

Media Batam Now Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://batamnow.com/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-begini-cara-cek-penerimanya-secara-

online 

Summary Saat ini, BSU telah mencapai tahap ke-5. Dilansir Kontan.co.id, Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi memberikan konfirmasi, BSU tahap 5 akan mulai dicairkan pada Senin, 10 

Oktober 2022. 

 

BatamNow.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan akan terus menyalurkan 

bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahun 2022. Saat ini, BSU telah mencapai tahap ke-5. 

Dilansir Kontan.co.id, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi memberikan konfirmasi, BSU tahap 5 

akan mulai dicairkan pada Senin, 10 Oktober 2022. "Insya Allah Senin (10 Oktober 2022, BSU tahap 5) 

sudah mulai bisa kita cairkan," ujar Anwar saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (08/10/2022). Menurut 

Anwar, total pekerja yang sudah mendapatkan BSU mencapai 8.167.987 penerima. Lebih lanjut, bagi para 

pekerja yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022, 

dapat melakukan pengecekan penerima secara online. Lantas, bagaimana cara mengecek daftar 

penerima BSU atau BLT subsidi gaji? Terdapat beberapa cara untuk melakukan pengecekan penerima 

BSU secara online, baik melalui laman Kemnaker maupun laman BPJS Ketenagakerjaan. Pengecekan 

penerima BSU melalui laman kemnaker.go.id, membutuhkan akun yang bisa didaftarkan menggunakan 

nomor KTP, nama ibu kandung, dan verifikasi kode OTP. Setelah mempunyai akun, pengecekan penerima 

BSU 2022 melalui laman kemnaker.go.id dilakukan dengan cara berikut: Masuk atau login ke laman 

menggunakan akun yang telah terdaftar, lalu lengkapi biodata, seperti foto profil, status pernikahan 

hingga tipe lokasi. Cek pemberitahuan, yang akan berisi mengenai status penerima subsidi upah, seperti 

terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, serta menunjukkan memenuhi syarat atau 

tidaknya.Jika terdaftar sebagai calon penerima BSU, Anda akan mendapatkan notifikasi sesuai tahapan 

penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan ke Kemnaker. Selain notifikasi termasuk 

calon penerima, Anda juga akan memperoleh pemberitahuan apabila dana BSU sebesar Rp 600. 000 telah 

tersalurkan ke rekening bank himbara. Langkah-langkah pengecekan penerima BSU atau BLT subsidi gaji 

tahun 2022 dapat dilakukan dengan cara berikut ini: Akses laman Di halaman utama, gulir ke bagian 

bawah dan akan tersedia fitur "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?" Isikan NIK, nama 

lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone dan alamat email saat ini Setelah seluruh 

data yang disikan benar, klik tombol "Lanjutkan". Sistem akan mencari data sesuai yang Anda inputkan. 

Jika data yang dimasukkan tersebut termasuk ke calon penerima BSU, maka akan muncul notifikasi 

seperti ini:"Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah 

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

sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022" Catatan saja, penyaluran BSU tahun ini hanya 

dilakukan melalui bank himbara. Bagi pekerja yang termasuk calon penerima tapi rekening yang terdaftar 

di BPJS Ketenagakerjaan adalah rekening bank swasta, maka bisa melakukan update rekening bank 

himbara secara online. 
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Summary DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyambut baik rencana Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuka Anjungan Siap Kerja dan pelaksanaan program 

perluasan kesempatan program kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan 

Sepaku. "Kami mendapatkan informasi, Kementerian Ketenagakerjaan sedang membuat 

semacam program Anjungan Siap Kerja untuk IKN," kata Irawan, Wakil Ketua Komisi I DPRD 

Kabupaten PPU, Senin (10/10). Anjungan Siap Kerja yang disiapkan Kemenaker 

mempermudah masyarakat Benuo Taka untuk mendapatkan informasi lowongan kerja di 

IKN. Nantinya Anjungan Siap Kerja berada Guest House Bupati PPU di Desa Bumi Harapan, 

Kecamatan Sepaku dan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU. 

 

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyambut baik rencana Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) membuka Anjungan Siap Kerja dan pelaksanaan program perluasan kesempatan program 

kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku.Nantinya Anjungan Siap Kerja berada 

Guest House Bupati PPU di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku dan kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) PPU.Kantor DPRD Kabupaten PPU. (ESY)"Kami mendapatkan informasi, 

Kementerian Ketenagakerjaan sedang membuat semacam program Anjungan Siap Kerja untuk IKN," kata 

Irawan, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten PPU, Senin (10/10).Anjungan Siap Kerja yang disiapkan 

Kemenaker mempermudah masyarakat Benuo Taka untuk mendapatkan informasi lowongan kerja di 

IKN. Para pencari kerja nantinya tidak hanya mendapatkan informasi secara manual dengan mendatangi 

Anjungan Siap Kerja di Guest House Bupati dan kantor Disnakertrans, tetapi juga didapatkan online 

karena program Anjungan Siap Kerja berbasis aplikasi.Presiden Joko Widodo di Titik Nol, IKN di 

Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 14 Maret 2022. (Biro Setpres)"Anjungan Siap Kerja 

itu tujuannya untuk memfasilitasi dan menjembatani antara pencari kerja dan penerima tenaga kerja di 

IKN," jelasnya.Irawan menambahkan, kepada warga Kabupaten PPU mempersiapkan diri menyambut 

peluang kerja di IKN. Ke depan akan semakin banyak lowongan pekerjaan di IKN seiring dengan istana 

negara dan kantor kementerian akan dimulai pembangunannya di tahun ini."Warga harus proaktif 

menyambut peluang itu. Sebelum itu, harus memanfaatkan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah dan pusat. Karena, salah satu syarat untuk bekerja proyek pembangunan 

infrastruktur IKN adalah harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian," pungkasnya 
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Kemenaker RI Gelar Pelatihan 

Author Partono Budy 
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Date 10 October 2022 Tone Positive 
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Summary Hadir pada pelatihan itu, Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan Bersama Ditjen Binalavotas 

Kemenaker RI Gelar Pelatihan. Dewan Pengawas RSUD Dr Pirngadi Medan, Destanul Aulia, 

SKM, MBA, M.Ec, Ph.D. Mengatakan ada 25 peserta yang dilatih yang terdiri dari Staf Medis 

Fungsional (SMF) dan karyawan di unit-unit pelayanan. Untuk itu salah satu RSUD Dr Pirngadi 

Medan sebutnya mendapatkan satu slot khusus dengan 25 peserta terdiri dari masing-

masing SMF dan Unit yang mana katanya tujuan pelatihan produktivitas ini yakni setiap 

peserta dapat mengukur tingkat produktvitas tenaga kerja yang dimiliki. Dewan Pengawas 

RSUD Dr Pirngadi Medan, Destanul Aulia, SKM, MBA, M.Ec, Ph.D. Mengatakan ada 25 peserta 

yang dilatih yang terdiri dari Staf Medis Fungsional (SMF) dan karyawan di unit-unit 

pelayanan. 

 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi Dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas ) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik 

Indonesia (RI) menggelar pelatihan. Ini digelar di Aula Diklat RSUD Dr Pingadi Medan selama 5 hari sejak 

1 Oktober hingga 7 Oktober 2022.Dewan Pengawas RSUD Dr Pirngadi Medan, Destanul Aulia, SKM, MBA, 

M.Ec, Ph.D. mengatakan ada 25 peserta yang dilatih yang terdiri dari Staf Medis Fungsional (SMF) dan 

karyawan di unit-unit pelayanan."Kegiatan ini merupakan hasil MoU antara Pemko Medan dengan 

Kemenaker RI. Kemenaker mempunyai slot pelatihan untuk peningkatan produktivitas kepada karyawan 

ataupun organisasi. Ini setelah kita melakukan pertemuan dengan pihak Ditjen Binalavotas Kemenaker 

RI," jelasnya kepada Waspada pada Senin (10/10).Destanul Aulia juga menyatakan bahwa rumah sakit-

rumah sakit yang ada di Kota Medan dalam rangka mendukung wisata medis perlu juga mendapatkan 

pelatihan ini untuk peningkatan produktivitas.Untuk itu salah satu RSUD Dr Pirngadi Medan sebutnya 

mendapatkan satu slot khusus dengan 25 peserta terdiri dari masing-masing SMF dan Unit yang mana 

katanya tujuan pelatihan produktivitas ini yakni setiap peserta dapat mengukur tingkat produktvitas 

tenaga kerja yang dimiliki."Adapun materi pelatihan diantaranya melakukan koordinasi untuk 

peningkatan partisipasi produktivitasnya, merencanakan pelaksanaan peningkatan produktivitas, 

mengorganisasikan peningkatan produktivitas, membimbing penerapan alat, teknis, dan metode 

peningkatan produktivitas," jelasnya.Katanya setiap peserta nantinya dapat mengukur tingkat 

produktvitas tenaga kerja yang dimiliki. Peserta yang ikut tersebut dengan Balai Besar ini diharapkan 

nanti bisa melakukan pengukuran produktivitas di unitnya masing masing."Kita berharap kedepannya 

setiap unit di rumah sakit ini bisa menerapkannya sehingga bisa memperbaiki kira-kira bagian mana yang 

perlu ditingkatkan produktivitasnya," ujarnya.Hadir pada pelatihan itu, Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan 

Bersama Ditjen Binalavotas Kemenaker RI Gelar PelatihanMEDAN (Waspada): Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan 

Produktivitas (Ditjen Binalavotas ) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia (RI) 

menggelar pelatihan. Ini digelar di Aula Diklat RSUD Dr Pingadi Medan selama 5 hari sejak 1 Oktober 
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hingga 7 Oktober 2022.Dewan Pengawas RSUD Dr Pirngadi Medan, Destanul Aulia, SKM, MBA, M.Ec, 

Ph.D. mengatakan ada 25 peserta yang dilatih yang terdiri dari Staf Medis Fungsional (SMF) dan karyawan 

di unit-unit pelayanan."Kegiatan ini merupakan hasil MoU antara Pemko Medan dengan Kemenaker RI. 

Kemenaker mempunyai slot pelatihan untuk peningkatan produktivitas kepada karyawan ataupun 

organisasi. Ini setelah kita melakukan pertemuan dengan pihak Ditjen Binalavotas Kemenaker RI," 

jelasnya kepada Waspada pada Senin (10/10).Destanul Aulia juga menyatakan bahwa rumah sakit-rumah 

sakit yang ada di Kota Medan dalam rangka mendukung wisata medis perlu juga mendapatkan pelatihan 

ini untuk peningkatan produktivitas.Untuk itu salah satu RSUD Dr Pirngadi Medan sebutnya 

mendapatkan satu slot khusus dengan 25 peserta terdiri dari masing-masing SMF dan Unit yang mana 

katanya tujuan pelatihan produktivitas ini yakni setiap peserta dapat mengukur tingkat produktvitas 

tenaga kerja yang dimiliki."Adapun materi pelatihan diantaranya melakukan koordinasi untuk 

peningkatan partisipasi produktivitasnya, merencanakan pelaksanaan peningkatan produktivitas, 

mengorganisasikan peningkatan produktivitas, membimbing penerapan alat, teknis, dan metode 

peningkatan produktivitas," jelasnya.Katanya setiap peserta nantinya dapat mengukur tingkat 

produktvitas tenaga kerja yang dimiliki. Peserta yang ikut tersebut dengan Balai Besar ini diharapkan 

nanti bisa melakukan pengukuran produktivitas di unitnya masing masing."Kita berharap kedepannya 

setiap unit di rumah sakit ini bisa menerapkannya sehingga bisa memperbaiki kira-kira bagian mana yang 

perlu ditingkatkan produktivitasnya," ujarnya.Hadir pada pelatihan itu, Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, 

Wadir SDM dan Pendidikan RSUD Dr Pirngadi Medan, dan jajaran bidang diklat RSUD Dr Pirngadi Medan. 
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Summary - Lalu gulir ke bawah hingga Anda menemukan keterangan "Cek Apakah Kamu Termasuk 

Calon Penerima BSU?". Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan bakal 

membagikan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 5 mulai Senin, 10 Oktober 2022. "Anda lolos 

verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk 

validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, program BSU 2022 ini bertujuan untuk meringankan para pekerja dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan harga BBM. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan bakal membagikan bantuan subsidi upah 

(BSU) tahap 5 mulai Senin, 10 Oktober 2022.Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, program 

BSU 2022 ini bertujuan untuk meringankan para pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat 

kenaikan harga BBM.Dari tahap 1 hingga 4, Kemnaker telah mendistribusikan bantuan kepada 8.168.987 

pekerja atau 63,60 persen dari total penerima yaitu 14,6 juta pekerja.Adapun syarat-syarat yang 

dibutuhkan agar pekerja mendapat bantuan subsidi upah (BSU) 2022 adalah sebagai berikut:- Warga 

Negara Indonesia (WNI)- Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juli 

2022- Gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK 

lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan 

ke atas hingga ratusan ribu penuh- Bukan PNS, TNI dan Polri- Belum menerima program kartu prakerja, 

program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikroUntuk cara cek nama calon 

penerima BSU, bisa dilakukan melalui dua metode sebagai berikut:1. Melalui Website Kemnaker- 

Kunjungi laman https://kemnaker.go.id/- Daftar akun. Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus 

melakukan pendaftaran- Setelah membuat akun, kemudian login.- Lengkapi profil Anda, seperti biodata, 

foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi.- Cek pemberitahuan. Biasanya Anda akan 

mendapat notifikasi mengenai informasi dari pemberian BSU 2022.2. Melalui Website BPJS 
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Ketenagakerjaan- Kunjungi laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/- Lalu gulir ke bawah hingga 

Anda menemukan keterangan "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?"- Kemudian isi data-

data yang diperlukan seperti NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone dan 

alamat email yang digunakan- Setelah seluruh data terisi dengan benar, klik tombol "Lanjutkan".- Jika 

data Anda terdaftar ke calon penerima BSU, maka akan muncul notifikasi:"Anda lolos verifikasi BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk validasi selanjutnya akan 

dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 10 

Tahun 2022"Itulah syarat dan cara cek penerima bantuan subsidi upah 2022 tahap lima yang rencananya 

akan dibagikan mulai Senin, 10 Oktober 2022. 
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Title Bersiaplah Kartu Prakerja Berlanjut di Tahun 2023 dengan 

Skema Normal 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/10/10/112052/bersiaplah-kartu-prakerja-berlanjut-di-

tahun-2023-dengan-skema-norma 

Summary Dalam rapat yang dilaksanakan, para anggota komite Kartu Prakerja telah sepakat untuk 

memulai skema normal pada tahun 2023 dan tetap akan melanjutkan skema semi bansos 

hingga akhir tahun atau Q4-2022, dengan besaran bantuan pelatihan tetap Rp1 juta dan 

insentif dengan nominal Rp2,4 juta, sama dengan sebelumnya. 

 

 

 

Suara.com - Jajaran Komite Cipta Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 

tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, serta memiliki tugas untuk 

merumuskan kebijakan dan mengendalikan Program Kartu Prakerja. Komite tersebut diketuai oleh 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan wakil ketua adalah kantor Staf Kepresidenan, serta 

beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, 

Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 

dan Menteri Dalam Negeri. Mereka telah mengadakan rapat terkait keberlanjutan Program Kartu 

Prakerja 2023 .Dalam rapat yang dilaksanakan, para anggota komite Kartu Prakerja telah sepakat untuk 

memulai skema normal pada tahun 2023 dan tetap akan melanjutkan skema semi bansos hingga akhir 

tahun atau Q4-2022, dengan besaran bantuan pelatihan tetap Rp1 juta dan insentif dengan nominal 

Rp2,4 juta, sama dengan sebelumnya. "Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp5 triliun, 

dengan target 1,5 juta orang," ungkap Menko, Airlangga Hartarto.Selain itu, implementasi dari program 

ini akan dilaksanakan secara online, offline, maupun bauran, serta memungkinkan bagi penerima 

bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, 

atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk dapat menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja. 

Berbagai mitra telah mendapatkan sosialisai dari adanya skema baru tersebut, seperti halnya YP Fitri Al 

Baasitu. Berbagai macam pelatihan telah mereka persiapkan sesuai kebutuhan penyedia lapangan kerja 

saat ini. 
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Title Bersiaplah untuk Kartu Prakerja berlanjut di tahun 2023 dengan 

Rezim Standar - Berita Terbaru 

Author Winda Aini 

Media Beritaterbaru.news Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Negative 

Link http://beritaterbaru.news/bersiaplah-untuk-kartu-prakerja-berlanjut-di-tahun-2023-

dengan-rezim-standar-179813 

Summary Mereka telah mengadakan pertemuan tentang keberlanjutan Program Kartu Prakerja 2023. 

Dalam pertemuan yang berlangsung, para anggota komite Kartu Prakerja sepakat untuk 

memulai rezim normal pada 2023 dan melanjutkan rezim kesejahteraan semi sosial hingga 

akhir tahun atau Q4-2022, dengan jumlah bantuan pelatihan yang tetap. Pemerintah akan 

menyesuaikan besaran bantuan yang akan diterima penerima kartu prakerja pada 2023. 

Suara.com- Jajaran Panitia Penciptaan Lapangan Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui 

Program Kartu Prakerja, dan mempunyai fungsi merumuskan kebijakan dan mengendalikan 

Program Kartu Prakerja. 

 

Suara.com - Jajaran Panitia Penciptaan Lapangan Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, dan 

mempunyai fungsi merumuskan kebijakan dan mengendalikan Program Kartu Prakerja. Panitia tersebut 

diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan kantor Staf Umum Presiden sebagai 

wakil ketua, dan terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Bappenas, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi dan Menteri Dalam Negeri. Mereka telah mengadakan pertemuan tentang keberlanjutan 

Program Kartu Prakerja 2023. Dalam pertemuan yang berlangsung, para anggota komite Kartu Prakerja 

sepakat untuk memulai rezim normal pada 2023 dan melanjutkan rezim kesejahteraan semi sosial hingga 

akhir tahun atau Q4-2022, dengan jumlah bantuan pelatihan yang tetap. sebesar Rp 1 juta dan insentif 

dengan nilai nominal Rp 2,4 juta, sama seperti sebelumnya. "Pemerintah akan menambah anggaran 

sebesar Rp 5 triliun dengan target 1,5 juta orang," kata Menko Airlangga Hartarto.Program Kartu Prakerja 

akan kembali ke fungsi semula yaitu meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Program Kartu 

Prakerja memiliki fungsi ganda, ketika program ini hadir di tengah pandemi Covid-19 yaitu sebagai 

program peningkatan keterampilan, serta bantuan semi sosial yang ditujukan untuk membantu 

masyarakat yang pada saat itu mereka terpengaruh. akibat pandemi Covid-19. Pemerintah akan 

menyesuaikan besaran bantuan yang akan diterima penerima kartu prakerja pada 2023. Besaran dana 

yang akan diterima penerima sebesar Rs 4,2 crore per individu, dengan rincian berupa bantuan pelatihan. 

biaya sebesar Rs 3,5 juta, insentif pasca pelatihan sebesar Rs 600. 000 yang diberikan satu kali, serta 

insentif survei sebesar Rs 100. 000 untuk dua survei. Ilustrasi bantuan Program Kartu Prakerja. (Dok: LKP 

Al Basitu) Selain itu, pelaksanaan program ini akan dilakukan secara online, offline dan mixed, serta 

dimungkinkan bagi penerima bansos dari kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Sosial, Bantuan 

Subsidi Upah atau Bantuan Usaha Mikro (BPUM). ) untuk menerima manfaat Program Kartu Prakerja. 

Beberapa mitra telah menerima sosialisasi skema baru, seperti YP Fitri Al Baasitu. Berbagai jenis pelatihan 

telah mereka siapkan sesuai dengan kebutuhan penyedia pekerjaan saat ini. 
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Title BSU Tahap 5 Cair Hari Ini ke 325. 000 Pekerja, Cek Penerimanya! Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/10/113100265/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-ke-

325.000-pekerja-cek-penerimanya- 

Summary Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi 

memastikan, 325. 000 akan menerima bantuan subsidi upah (BSU) hari ini, Senin 

(10/10/2022). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar 

Sanusi memastikan, 325. 000 akan menerima bantuan subsidi upah (BSU) hari ini, Senin 

(10/10/2022). "Dari 403. 000 yang lolos pemadanan 325. 000 yang kemudian dicek oleh bank 

kembali dari nomor rekeningnya," sambungnya. "Dari 403. 000 yang lolos pemadanan 325. 

000 yang kemudian dicek oleh bank kembali dari nomor rekeningnya," sambungnya. 

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi memastikan, 325. 

000 akan menerima bantuan subsidi upah (BSU) hari ini, Senin (10/10/2022).Jumlah itu merupakan hasil 

verifikasi dari 403. 000 data calon penerima yang disetorkan oleh BPJS Ketenagakerjaan."Insyaallah, 

sudah (cair)," kata Anwar kepada Kompas.com, Senin (10/10/2022)."Dari 403. 000 yang lolos pemadanan 

325. 000 yang kemudian dicek oleh bank kembali dari nomor rekeningnya," sambungnya.Para penerima 

BSU yang memenuhi syarat nantinya akan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah sebesar Rp 600. 

000 dan disalurkan satu kali.Syarat yang dimaksudkan adalah terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan dan memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta.Hingga kini, BSU 2022 sudah disalurkan kepada 

8.168.987 pekerja dari tahap pertama hingga keempat.Artinya, angka tersebut sudah mencapai 55,8 

persen dari target penyaluran kepada 16 juta pekerja.Cara cek penerima BSU tahap 5Untuk mengetahui 

status pekerja sebagai penerima BSU atau tidak, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu:1. Cara cek 

penerima BSU via KemnakerPertama, pengecekan bisa dilakukan melalui laman resmi Kemnaker. Ikuti 

langkah berikut:Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi 

memastikan, 325. 000 akan menerima bantuan subsidi upah (BSU) hari ini, Senin (10/10/2022).Jumlah 

itu merupakan hasil verifikasi dari 403. 000 data calon penerima yang disetorkan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan."Insyaallah, sudah (cair)," kata Anwar kepada Kompas.com, Senin (10/10/2022)."Dari 

403. 000 yang lolos pemadanan 325. 000 yang kemudian dicek oleh bank kembali dari nomor 

rekeningnya," sambungnya.Para penerima BSU yang memenuhi syarat nantinya akan mendapatkan dana 

bantuan dari pemerintah sebesar Rp 600. 000 dan disalurkan satu kali.Syarat yang dimaksudkan adalah 

terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta.Hingga kini, BSU 

2022 sudah disalurkan kepada 8.168.987 pekerja dari tahap pertama hingga keempat.Artinya, angka 

tersebut sudah mencapai 55,8 persen dari target penyaluran kepada 16 juta pekerja.Cara cek penerima 

BSU tahap 5Untuk mengetahui status pekerja sebagai penerima BSU atau tidak, ada dua cara yang bisa 

dilakukan, yaitu:1. Cara cek penerima BSU via KemnakerPertama, pengecekan bisa dilakukan melalui 

laman resmi Kemnaker. Ikuti langkah berikut:Kunjungi situs https://kemnaker.go.id Apabila belum 

memiliki akun, maka harus melakukan pendaftaran Klik "Daftar" untuk membuat akun terlebih dahulu 

Lengkapi pendaftaran akun Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor 

ponsel Login atau masuk kembali Lengkapi profil biodata diri berupa foto profil, tentang Anda, status 

pernikahan, dan tipe lokasi. 2. Cara cek penerima BSU via bsu.bpjsketenagakerjaan.go.idKedua, 



 

86 

 

pengecekan melalui laman BPJS Ketenagakerjaan. Berikut langkahnya:Kunjungi situs 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id Gulir layar ke bawah hingga menemukan kalimat "Cek Apakah 

Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?" Pekerja yang belum memiliki akun, dapat mendaftar terlebih 

dahulu dan melengkapi data, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap sesuai KTP, 

tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor ponsel terkini, dan email terkini Selanjutnya, aktivasi akun 

dengan menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel yang terdaftar Login dan lengkapi 

kembali data diri Apabila terdaftar sebagai penerima BSU, maka akan ada centang hijau notifikasi Namun 

apabila tidak terdaftar, maka akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftarJika data yang dimasukkan 

tersebut termasuk ke calon penerima BSU, maka akan muncul pesan seperti ini:"Anda lolos verifikasi BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk validasi selanjutnya akan 

dilakukan oleh Kemnaker. Silahkan lakukan pengecekan berkala pada bsu.kemnaker.go.id."Namun, 

apabila data yang dimasukkan belum termasuk calon penerima BSU, notifikasi yang muncul akan seperti 

ini:"Mohon maaf, Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022."Direncanakan, BSU kali ini menyasar 16 juta pekerja dengan 

anggaran sebesar Rp 9,6 triliun.Pemerintah berharap, bantuan ini dapat mengurangi tekanan pada 

masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas. 
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Title BSU Tahap 5 Bakal Cair Mulai Hari Ini, Cek Sekarang di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id - Bangkapos.com 

Author Hani Nur 

Fajrina 

Media Tribun News Bangka Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://bangka.tribunnews.com/2022/10/10/bsu-tahap-5-bakal-cair-mulai-hari-ini-cek-

sekarang-di-bsubpjsketenagakerjaangoid 

Summary BANGKAPOS.COM- Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 5 bakal cair mulai hari ini, Senin 

(10/10/2022). Diketahui Kemnaker menyalurkan BSU pengalihan subsidi Bahan Bakar 

Minyak (BBM) secara bertahap. Ditargetkan 14.639.675 pekerja/buruh akan menerima BSU 

2022 ini dengan total anggaran Rp. 8.804.969.750.000. 

 

 

 

BANGKAPOS.COM - Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 5 bakal cair mulai hari ini, Senin 

(10/10/2022). Diketahui Kemnaker menyalurkan BSU pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) 

secara bertahap. Ditargetkan 14.639.675 pekerja/buruh akan menerima BSU 2022 ini dengan total 

anggaran Rp. 8.804.969.750.000. 
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Title Tarif Ojek Online Naik, Banyak Pengguna Beralih ke 

Transportasi Lain 

Author Eko Wahyudi 

Media Fokus Lensa.com Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/tarif-ojek-online-naik-banyak-pengguna-

beralih-ke-transportasi-lain 

Summary Pengguna jasa ojek online didominasi oleh pria (53 persen), pekerjaan sebagai karyawan 

swasta (35,40 persen) dan pendapatan per bulan terbanyak di bawah Rp3 juta. Jakarta, 

FORTUNE- Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Advokasi dan 

Kemasyarakatan, Djoko Setijowarno, mengatakan pemberlakuan tarif baru ojek online 

membuat pengguna jasanya mengurangi penggunaan. Bahkan, tidak sedikit yang berpindah 

ke angkutan lain. Menurutnya, banyak konsumen belum memahami perincian biaya jasa 

atau tarif ojek online yang dikenakan. 

 

 

 

Jakarta, FORTUNE - Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Advokasi dan 

Kemasyarakatan, Djoko Setijowarno, mengatakan pemberlakuan tarif baru ojek online membuat 

pengguna jasanya mengurangi penggunaan. Bahkan, tidak sedikit yang berpindah ke angkutan lain. 

Menurutnya, banyak konsumen belum memahami perincian biaya jasa atau tarif ojek online yang 

dikenakan. "Penyesuaian (kenaikan) tarif ojek online yang hampir bersamaan dengan kenaikan harga 

BBM cukup dirasakan oleh masyarakat. Namun sebagian masyarakat memahami bahwa kenaikan tarif 

bertujuan untuk kesejahteraan pengemudi," kata Djoko dalam keterangannya, Minggu (9/10). 

Berdasarkan hasil survel Badan Kebijakan Transportasi 2022, khalayak menyatakan tarif yang berlaku 

wajar adalah sebesar 52,32 persen. Reaksi terhadap biaya jasa (tarif) terbaru, sebanyak 49,76 responden 

memilih tetap menggunakan ojek online, sedangkan mayoritas atau 50,24 persen responden memilih 

mengurangi frekuensi penggunaan transportasi itu. Pengguna jasa ojek online didominasi oleh pria (53 

persen), pekerjaan sebagai karyawan swasta (35,40 persen) dan pendapatan per bulan terbanyak di 

bawah Rp3 juta. Dari segi pengeluaran, kebanyakan menghabiskan dalam kisaran Rp10 ribu-Rp25 ribu 

dengan porsi 51,41 persen, sedangkan untuk pemesanan ojek online kurang dari Rp25 ribu mencapai 

41,47 persen untuk transportasi lainnya. Kebanyakan masyarakat mengaku menggunakan ojek online 

karena lebih praktis dengan porsi responden 37,29 persen dan lebih cepat 32,28 persen.Djoko 
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mengatakan ada beberapa masukan dari masyarakat, terutama kesejahteraan para pengemudi ojek 

online. Dia menilai pengeluaran pengemudi lebih besar daripada penghasilannya. "Transportasi daring 

bisnis gagal. Drivernya kerap mengeluh dan demo. Sementara pengemudi ojek daring sebagai mitra tidak 

akan merasakan peningkatan pendapatannya karena tergerus oleh potongan-potongan fasilitas aplikasi 

yang sangat besar," ujarnya. Kegagalan bisnis transportasi daring, kata Djoko, telah terlihat dari 

pendapatan yang diperoleh mitranya. Sekarang, pendapatan rata-rata driver ojek daring di bawah Rp3,5 

juta per bulan dengan lama kerja 8 -12 jam sehari. Selama sebulan pun tidak ada hari libur selayaknya 

mengacu kepada aturan ketenagakerjaan yang telah diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja. Padahal, 

"janji para aplikator angkutan berbasis daring pada tahun 2016, [penghasilan driver bisa] mencapai Rp8 

juta per bulan. Sulit rasanya menjadikan profesi pengemudi ojol menjadi sandaran hidup," 

ujarnya.Aplikasi yang paling sering digunakan oleh pengguna ojek online adalah Gojek (59,13 persen), 

diikuti Grab (32,24 persen), Maxim (6,93 persen), InDriver (1,47 persen), dan lainnya (0,23 persen). 

Sistem pembayaran yang disukai tunai dan uang elektronik (41,69 persen), uang elektronik (32,53 

persen), dan tunai (25,69 persen). Frekuensi menggunakan ojek online per minggu terbanyak 1-3 hari 

(50,24 persen). Pengemudi ojek online dodominasi oleh pria (81 persen) dengan usia terbanyak 20-30 

tahun (40,63 persen) serta lama bergabung menjadi pengemudi ojek online terbanyak kurang dari 1 

tahun (39,38 persen). Status sebagai pekerjaan utama 54 persen dan sebagai pekerjaan sampingan 46 

persen. 
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Title BSU Tahap 5 Cair Tanggal Ini, Tanpa Daftar Bisa Cair Rp600 Ribu! 

Begini Caranya 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785137656/bsu-tahap-5-cair-tanggal-ini-

tanpa-daftar-bisa-cair-rp600-ribu-begini-caranya 

Summary Lantas, kapan BSU tahap 5 cair? Lantas, kapan BSU tahap 5 cair?. Benarkah bantuan subsidi 

upah alias BSU tahap 5 bisa cair Rp600 ribu tanpa daftar? Bantuan untuk pekerja ini telah 

bergulir hingga tahap empat pada pekan lalu. 

 

 

 

Benarkah bantuan subsidi upah alias BSU tahap 5 bisa cair Rp600 ribu tanpa daftar? Bantuan untuk 

pekerja ini telah bergulir hingga tahap empat pada pekan lalu.Lantas, kapan BSU tahap 5 cair? Mengacu 

pada pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya, bantuan subsidi upah 

berupa bantuan langsung tunai atau BLT subsidi gaji akan disalurkan setiap minggu.Menaker Ida Fauziyah 

juga menyampaikan jika BLT subsidi gaji akan disalurkan Rp1 juta hingga Rp2 juta setiap minggunya. 

Lantas, kapan BSU tahap 5 cair?"Setiap minggu kami akan (cairkan) bertahap. Ini setiap minggu satu 

hingga dua juta penerima," ungkap Menaker Ida Fauziyah.Menaker Ida Fauziyah pun memastikan 

penyaluran BSU 2022 Rp600 ribu akan rampung dalam satu bulan saat pertemuannya dengan Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu."InsyaAllah dalam kurun satu bulan mungkin Pak Presiden, 

kami sudah bisa selesaikan," lanjut Menaker Ida.Mengenai jadwal penyaluran BSU tahap 5, diperkirakan 

akan berlangsung mulai hari ini, Senin 10 Oktober 2022 secara bertahap Rp600 ribu, mengingat tahap-

tahap sebelumnya dicairkan pada awal minggu.Bantuan subsidi upah merupakan bantuan yang diberikan 

kepada pekerja yang memiliki gaji paling banyak Rp3,5 juta atau tidak lebih dari upah minimun kota atau 

kabupaten setempat. 
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Title BSU Tahap 5 Cair Hari Ini! Segera Cek Nama Penerima dengan 

Login bsu.kemnaker.go.id dan Cairkan Rp600.000 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656324/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-segera-

cek-nama-penerima-dengan-login-bsukemnakergoid-dan-cairkan-rp600000 

Summary Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Gaji sebesar 

Rp600. 000 cair hari ini, Senin, 10 Oktober 2022 dan mulai memasuki pencairan tahap 5. 

Kabar pencairan BSU tahap 5 atau BLT Subsidi Gaji Rp600.000, disampaikan oleh Sekjen 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi. Adapun diketahui bahwa BSU 

2022 mulai cair ke rekening para pekerja atau buruh sejak Senin, 12 September 2022 melalui 

situs bsu.kemnaker.go.id. Pekerja atau buruh yang telah memenuhi syarat, bisa mencairkan 

BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 melalui rekening bank Himbara masing-masing 

atau melalui Kantor Pos. Sasaran BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji yang disalurkan pemerintah 

yaitu untuk para pekerja atau buruh yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Gaji sebesar Rp600. 000 

cair hari ini, Senin, 10 Oktober 2022 dan mulai memasuki pencairan tahap 5.Kabar pencairan BSU tahap 

5 atau BLT Subsidi Gaji Rp600.000, disampaikan oleh Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

Anwar Sanusi.Adapun diketahui bahwa BSU 2022 mulai cair ke rekening para pekerja atau buruh sejak 

Senin, 12 September 2022 melalui situs bsu.kemnaker.go.id.Pekerja atau buruh yang telah memenuhi 

syarat, bisa mencairkan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 melalui rekening bank Himbara 

masing-masing atau melalui Kantor Pos.Sasaran BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji yang disalurkan 

pemerintah yaitu untuk para pekerja atau buruh yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.BSU 

2022 atau BLT Subsidi Gaji memiliki target sasaran penerima yaitu hingga 16 juta pekerja. BSU 2022 ini 

juga sebagai salah satu jenis bansos pengalihan subsidi BBM.Cara untuk mengetahui nama penerima BSU 

2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 bisa dengan mengakses situs bsu.kemnaker.go.idAdapun cara cek 

nama penerima BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari 

situs bsu.kemnaker.go.id bisa dengan mengikuti langkah berikut ini: 
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Title Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan terkait UMP 2023 Author _noname 

Media Inews Portal Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://sumsel.inews.id/berita/penjelasan-menteri-ketenagakerjaan-terkait-ump-2023 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan besaran kenaikan upah 

minimum 2023 akan diumumkan pada November mendatang. Semua pihak diminta sabar 

menunggu perhitungan yang dilakukan sambil mendengarkan masukan dari berbagai pihak 

baik pekerja maupun asosiasi pengusaha. "Ya pasti November, orang ketentuannya," ujar 

Menaker kepada wartawan di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Diketahui, saat ini 

pemerintah mulai membahas besaran upah minimum. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan besaran kenaikan upah minimum 2023 

akan diumumkan pada November mendatang. Semua pihak diminta sabar menunggu perhitungan yang 

dilakukan sambil mendengarkan masukan dari berbagai pihak baik pekerja maupun asosiasi 

pengusaha."Ya pasti November, orang ketentuannya," ujar Menaker kepada wartawan di The 

Dharmawangsa, Jakarta Selatan.Diketahui, saat ini pemerintah mulai membahas besaran upah minimum. 

Menaker memastikan menerima masukan dari berbagai pihak. Di antaranya Tripartit Nasional, Dewan 

Pengupahan Nasional, Serikat Kerja dan Buruh maupun kepada Asosiasi Pengusaha."Kita dengarkan dulu 

(masukan dan pandangan), masih dalam proses mendengarkan terus karena masih cukup waktu," kata 

Menaker. 
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Title RSLI LSM Meja Putih Saiyo Gelar Diskusi Panel dan Raker, Ini 

yang Dibahas 

Author _noname 

Media Benteng Sumbar Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.bentengsumbar.com/2022/10/rsli-lsm-meja-putih-saiyo-gelar-diskusi.html 

Summary Rumah Sunnah Lansia Indonsia (RSLI) Unit Pendampingan Lansia Lembaga Sosial Meja Putih 

Saiyo menggelar diskusi panel dan Rapat Kerja (Raker), Minggu, 09 Agustus 2022, Jam 08.00 

sampai jam 12.00 di Aula BBPPKS Padang Regional I Sumatera Jl. Alai Kepalo Koto Kecamatan 

Pauh Padang Sumatera Barat. 

 

 

 

Rumah Sunnah Lansia Indonsia (RSLI) Unit Pendampingan Lansia Lembaga Sosial Meja Putih Saiyo 

menggelar diskusi panel dan Rapat Kerja (Raker), Minggu, 09 Agustus 2022, Jam 08.00 sampai jam 12.00 

di Aula BBPPKS Padang Regional I Sumatera Jl. Alai Kepalo Koto Kecamatan Pauh Padang Sumatera 

Barat.Tema yang diangkat pendampingan komunitas peduli lanjut usia, Model Program Pendampingan 

Lansia yang di gagas oleh Pengurus Lembaga Sosial Meja Putih Saiyo tentang Kerja sosial melalui rumah 

sunnah lansia Indonesia (RSLI).Dalam acara pembukaan memberikan kata sambutan Ketua Lembaga 

Soisial Meja Putih Saiyo, Ramlan, DPD LPM Sumatera Barat Jamasri Tanjung, Camat Pauh Yoserizal dan 

dibuka oleh Kepala BBPKS Kementerian Sosial RI Regional I Sumatera Dr. Arif Rohman, S.ST, 

M.SIP.MAWG.Diskusi panel ini dihadiri oleh sekitar 130 orang peserta, yang berasal dari berbagai 

kalangan, yaitu:1.Institusi Pemerintah Camat Pauh/dan Lurah Sekecamatan Pauh 2.Muspica Kecamatan 

Pauh Kopolsek dan Danramil 3.Institusi Adat KAN Pauh V dan KAN LImau Manis, Bundo Kanduang kedua 

Kenagarian 4.LPM keslurahan Se Kecamatan Pauh 5.Pimpinan Ormas (Muhammadiyah/Aisyiah , NU dan 

Tarbiyah) Pauh 6.PKK sekecamatan Pauh 7.Lembaga Keuangan LPN Limau Manis dan KSPPS Cupak 

Tangah 8.Pengurus dan Anggota LSMPS 9.Pengurus/Anggota Advokasi Hukum Saiyo 10.Unit Pengumpul 

Zakat Saiyo 11.Baligh. AR (alumni Khitan Gratis Meja Putih Saiyo) 12.Tim Aksi Sosial dan Kemanusiaan 

Meja Putih SaiyoDiskusi panel ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa komunitas lansia yang 

memerlukan pendampingan yang lebih optimal dan memberikan dukungan secara nyata dari apa yang 

telah dilakukan oleh pemerintah.Menjadi masalah utama adalah informasi kebijakan pemerintah 

terhadap pendampingan lansia serta peran serta aktive dan kontribusi dari masyarakat terutama 

lembaga sosial meja putih saiyo.Analisis SWOT terhadap pendampingan lansia menjadi kajian utama dari 
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lembaga sosial meja putih saiyo untuk melangkah lebih jauh untuk pendampingan lansia.Program yang 

dilakukan oleh pemerintah memiliki keterbatasan kegiatan dan anggaran.Potensi partisipasi dari 

lembaga sosial termasuk Rumah Sunnah Lansia Indonesia LSMPS menjadi nilai tambah terhadap program 

pendampingan lansia.Data base Lansia diakuai masih belum maksimal dipendataan terutama by name 

by adres.Termasuk klasivikasi tingkat kesejahteran,kondisi kesehatan, sosial ekonomi termasuk mental 

dan spritual .Akibat belum lengkapnya data base lansia wajar saja beberapa program terkesan insidentil 

dan fokus pada unsur tertentu saja.Pada hal hemat meja putih saiyo program pendampingan lansia 

memiliki banyak item diantaranya:a.Data Base lansia berbasis IT by name by adres dari tingkat RT minimal 

sampai kecamatan. b.Program Pendampingan Mental dan Spritual c.Penadampingan perlindungan 

(advokasi hukum) d.Pendampingan Kesehatan e.Pendampingan Gizi dan Permakanan f.Pendampingan 

Sandang dan Papan g.Pendampingan Rekreasi dan Rileksasi h.Pendampingan Fidhyah,Wasiat,Waris dan 

sakratul Maut i.Pendampingan Fardhu KhifayahSetiap program dan kegitan lansia akan melibatkan 

semua unsur baik pemerintah maupun masayarakat.Termasuk juga membutuhkan banyak propesi dan 

keahlian dalam bidang pelayanan.Ustadz dan Ustazah, Tenaga Medis, Ahli Gizi, Ahali Kejiwaan, ahli 

hukum, draiver, ahli Kebugaran,Scurity, Akademisi, Ahali fardhu Khifayah, ahli adat, ahli kesenian.Untuk 

mendukung program tersebut akan melibatkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya 

pemerintah; Dinas Sosial,Dinas Kesehatan,Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Kementerian Agama, 

Kementerian Ekonomi, Kementerian Parawisata dan UMKM, Kementerian Pendidikan dan Dikti, 

Kementerian Perempuan, kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, BUMN, BUMD, 

Lembaga adat, Ormas, OKP dan Masyarakat.Berdasar latar belakang tersebut adanya ada peluang dan 

Kekuatan Komunitas untuk lebih maksimal memberikan perhatian dan pendampingan.Dalam rangka 

itulah, Rumah Sunnah Lansia Meja Putih Saiyo menyelenggarakan Diskusi Panel dengan tema 

"Membangun Jaringan, mendapatkan kekuatan untuk pendampingan lansia sehat, sejahtera dan bahagia 

menuju Indonesia Kuat ".Diskusi tersebut melibatkan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat diwakili bapak 

Rifal, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kemensos RI, Dr. Arif Rohman, S.ST, 

M.SIP.MAWG. Dewan Pimpinan Daerah LPM Provinsi Sumatera Barat, Jamasri Tanjung, Dinas Sosial Kota 

Padang dan Lembaga Sosial Meja Putih Saiyo Ramlan.Moderator , Hj,Syafli, S, Pd, Noitulis Aryanti Martya 

S.Pd dan Yenti Tosfita S.Pd.Setelah diskusi panel selesai dilanjutkan dengan rapat kerja yang dipinpin oleh 

Syafwan, SH didamping oleh Ketua Penasehat Meja Putih Amri, SH dan Sekjen LSMPS Drs.Tahdiwar. (*) 

Follow @BentengSumatra Barat 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Imbau Pekerja Waspadai Penyalahgunaan 

Data BSU 2022 - Suara Karya 

Author Adil - 

Media Suarakarya.id Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Negative 

Link http://www.suarakarya.id/ekonomi/pr-2605137125/bpjs-ketenagakerjaan-imbau-pekerja-

waspadai-penyalahgunaan-data-bsu-2022 

Summary SUARAKARYA.ID: BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mengimbau para pekerja agar tidak 

terkecoh dengan maraknya permintaan data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung 

jawab terkait Bantuan Subsidi Upah 2022 ( BSU 2022 ). 

 

 

 

SUARAKARYA.ID: BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mengimbau para pekerja agar tidak terkecoh 

dengan maraknya permintaan data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terkait Bantuan 

Subsidi Upah 2022 ( BSU 2022 ). Seperti diketahui, BSU 2022 kembali disalurkan oleh Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan. Sama seperti tahun sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan kembali 

dipercaya sebagai partner dalam menyediakan data pekerja untuk dijadikan dasar penentuan calon 

penerima BSU 2022. BPJS Ketenagakerjaan mengimbau kepada para calon penerima untuk berhati-hati 

dalam memberikan data pribadi kepada siapapun. "Terhadap berita yang beredar di media online dan 

media sosial terkait permintaan pengisian data penerima BSU 2022 dengan mengatasnamakan 

BPJAMSOSTEK atau Kemnaker adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar atau hoaks," ujar Deputi 

Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga Oni Marbun. Berdasarkan data BPJAMSOSTEK, hingga saat 

ini sudah 7,5 juta data calon penerima BSU yang diserahkan kepada Kemnaker. Jumlah tersebut terbagi 

dalam dua tahap yaitu sejumlah 5.099.915 diserahkan pada tahap pertama dan kemudian tahap kedua 

sejumlah 2.406.915.Setiap data yang diserahkan kepada Kemnaker akan kembali dilakukan check and 

skrining ulang serta pemadanan data terhadap bantuan pemerintah yang lain seperti bantuan Kartu 

Prakerja, Program Keluarga Harapan, dll. Menurut Oni Marbun, data yang diserahkan pihaknya kepada 

Kemnaker merupakan data pekerja yang sudah dilaporkan melalui kanal resmi BPJAMSOSTEK yang 

kemudian oleh pihaknya telah dilakukan verifikasi untuk memastikan validitas data tersebut. "Untuk 

mempercepat proses dan ketepatan penyaluran BSU kepada semua pekerja Indonesia, kami membuka 

kanal pengumpulan data yang hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Kerja/ HRD/ Personalia Perusahaan, 

yaitu melalui aplikasi resmi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan atau biasa disebut SIPP," ujarnya. 
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Title Login di kemnaker.go.id, Cek Nama Penerima BSU 2022 Tahap 5 

Rp600. 000 Akan Segera Cair 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656439/login-di-kemnakergoid-cek-

nama-penerima-bsu-2022-tahap-5-rp600000-akan-segera-cair 

Summary Dilansir Pikiranrakyat-Depok.com dari bsu.kemnaker.go.id, syarat atau ketentuan bagi 

pekerja yang ingin mendapatkan BSU 2022 tahap 5 Rp600. 000 seperti yang tertera di bawah 

ini. Pekerja yang berhak untuk mendapatkan BSU 2022 tahap 5 Rp600. 000 disarankan untuk 

cek nama penerima dengan cara login di situs resmi yang disediakan. BSU 2022 tahap 5 

Rp600. 000 segera cair, maka kepada pekerja disarankan untuk gunakan KTP yang valid 

untuk melakukan login di situs resmi yang disediakan. Ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi oleh pekerja untuk mendapatkan BSU 2022 tahap 5 Rp600. 000 berdasarkan 

Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. 

 

Pekerja yang berhak untuk mendapatkan BSU 2022 tahap 5 Rp600. 000 disarankan untuk cek nama 

penerima dengan cara login di situs resmi yang disediakan.BSU 2022 tahap 5 Rp600. 000 segera cair, 

maka kepada pekerja disarankan untuk gunakan KTP yang valid untuk melakukan login di situs resmi yang 

disediakan.Penyaluran BSU 2022 saat ini sudah memasuki tahap 4 dan akan segera dilanjutkan ke tahap 

5.Penyaluran BSU tahap 5 Rp600. 000 ini dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kepada 

pekerja yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh 

pekerja untuk mendapatkan BSU 2022 tahap 5 Rp600. 000 berdasarkan Permenaker Nomor 10 Tahun 

2022.Dilansir Pikiranrakyat-Depok.com dari bsu.kemnaker.go.id, syarat atau ketentuan bagi pekerja yang 

ingin mendapatkan BSU 2022 tahap 5 Rp600. 000 seperti yang tertera di bawah ini.1. Pekerja harus 

merupakan WNI atau Warga Negara Indonesia. 
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Title BSU Tahap 5 Rp600 Ribu Cair Hari Ini, Cek Rekening Sekarang! - 

Haloyouth 

Author Adi Riyadi 

Media Haloyouth.com Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://haloyouth.pikiran-rakyat.com/news/pr-605656566/bsu-tahap-5-rp600-ribu-cair-

hari-ini-cek-rekening-sekarang 

Summary BSU tahap 5 Rp600 ribu ini disalurkan pemerintah melalui Bank Himbara masing masing atau 

melalui Pos. Kamu juga bisa cek nama penerima BSU tahap 5 Rp600 ribu, berikut ini langkah 

langkahnya. Kemudian, lakukan proses pendaftaran akun baru jika penerima BSU 2022 

belum membuat akun BSU Kemnaker. 1. Pertama, sudah pasti wajib melakukan login ke situs 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau ke situs bsu.kemnaker.go.id. 2. 

 

 

 

BSU tahap 5 Rp600 ribu ini disalurkan pemerintah melalui Bank Himbara masing masing atau melalui Pos. 

Kamu juga bisa cek nama penerima BSU tahap 5 Rp600 ribu, berikut ini langkah langkahnya. 1. Pertama, 

sudah pasti wajib melakukan login ke situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau ke situs 

bsu.kemnaker.go.id. 2. Kemudian, lakukan proses pendaftaran akun baru jika penerima BSU 2022 belum 

membuat akun BSU Kemnaker. 
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Title RSUD Dr Pirngadi Kolaborasi Gelar Pelatihan Peningkatan 

Produktivitas Bersama Ditjen Binalavotas Kemenaker RI 

Author _noname 

Media Gosumut.com Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.gosumut.com/berita/baca/2022/10/10/rsud-dr-pirngadi-kolaborasi-gelar-

pelatihan-peningkatan-produktivitas-bersama-ditjen-binalavotas 

Summary Ini setelah kita melakukan pertemuan dengan Ditjen Binalavotas Kemenaker RI," jelasnya 

kepada Waspada pada Senin (10/10). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan 

bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Ditjen 

Binalavotas ) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia (RI) menggelar 

pelatihan di Aula Diklat RSUD Dr Pingadi Medan selama 5 hari sejak 1 Oktober hingga 7 

Oktober 2022. Dewan Pengawas RSUD Dr Pirngadi Medan, Destanul Aulia, SKM, MBA, M.Ec, 

Ph.D. Mengatakan ada 25 peserta yang dilatih yang terdiri dari. Staf Medis Fungsional (SMF) 

dan karyawan di unit-unit pelayanan. 

 

 

 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi Dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas ) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik 

Indonesia (RI) menggelar pelatihan di Aula Diklat RSUD Dr Pingadi Medan selama 5 hari sejak 1 Oktober 

hingga 7 Oktober 2022. Dewan Pengawas RSUD Dr Pirngadi Medan, Destanul Aulia, SKM, MBA, M.Ec, 

Ph.D. mengatakan ada 25 peserta yang dilatih yang terdiri dariStaf Medis Fungsional (SMF) dan karyawan 

di unit-unit pelayanan."Kegiatan ini merupakan hasil MoU antara Pemko Medan dengan Kemenaker RI. 

Kemenaker mempunyai slot pelatihan untuk peningkatan produktivitas kepada karyawan ataupun 

organisasi. Ini setelah kita melakukan pertemuan dengan Ditjen Binalavotas Kemenaker RI," jelasnya 

kepada Waspada pada Senin (10/10).Destanul Aulia juga menyatakan bahwa rumah sakit-rumah sakit 

yang ada di Kota Medan dalam rangka mendukung wisata medis perlu juga mendapatkan pelatihan ini 

untuk peningkatan produktivitas.Untuk itu salah satu RSUD Dr Pirngadi Medan sebutnya mendapatkan 

satu slot khusus dengan 25 peserta terdiri dari masing-masing SMF dan Unit yang mana katanya tujuan 

pelatihan produktivitas ini yakni setiap peserta dapat mengukur tingkat produktvitas tenaga kerja yang 

dimiliki."Adapun materi pelatihan diantaranya melakukan koordinasi untuk peningkatan partisipasi 

produktivitasnya, merencanakan pelaksanaan peningkatan produktivitas, mengorganisasikan 
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peningkatan produktivitas, membimbing penerapan alat, teknis, dan metode peningkatan produktivitas," 

jelasnya.Katanya setiap peserta nantinya dapat mengukur tingkat produktvitas tenaga kerja yang dimiliki. 

Peserta yang ikut tersebut dengan Balai Besar ini diharapkan nanti bisa melakukan pengukuran 

produktivitas di unitnya masing masing."Kita berharap kedepannya setiap unit di rumah sakit ini bisa 

menerapkannya sehingga bisa memperbaiki kira-kira bagian mana yang perlu ditingkatkan 

produktivitasnya," ujarnya. 
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Title BSU Tahap 5 Cair Hari Ini! Cek Namamu Segera di Sini Author _noname 

Media Bekesah Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://bekesah.co/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cek-namamu-segera-di-sini 

Summary Pemerintah memastikan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 5 cair pada hari ini, Senin 

(10/10/2022). Bantuan diberikan kepada 325 ribu pekerja yang tersebar di berbagai wilayah 

Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, 

angka tersebut berasal dari 403 ribu pekerja yang didata oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari 

angka tersebut, hanya 325 ribu yang lolos verifikasi. 

 

Pemerintah memastikan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 5 cair pada hari ini, Senin (10/10/2022). 

Bantuan diberikan kepada 325 ribu pekerja yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, angka tersebut berasal dari 403 ribu 

pekerja yang didata oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari angka tersebut, hanya 325 ribu yang lolos 

verifikasi."Dari 403 ribu yang lolos pemadanan, 325 ribu yang kemudian di cek oleh bank kembali dari 

nomor rekeningnya," kata Anwar dilansir CNBC, Senin (10/10/2022).Sebagai informasi, pemerintah 

melalui otoritas ketenagakerjaan mencairkan BSU alias bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji sebesar 

Rp 600 ribu kepada para pekerja dengan penghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan.Penerima BSU tidak 

diperbolehkan memiliki status sebagai PNS, Polri dan TNI. Menurutnya, syarat utama adalah penerima 

BSU hanya pekerja dengan gajinya di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Adapun screening atau seleksi 

penerima BSU ini dilakukan langsung oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dari data yang 

dikirimkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.Per akhir September, Kementerian Keuangan menyebut anggaran 

BSU yang sudah disalurkan telah mencapai Rp 4,2 triliun dari Rp 8,8 triliun atau sekitar 48,2%. Nilai BSU 

ini mencapai Rp 600. 000 per pekerja dan dibayarkan satu kali.Merujuk pada Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) 10/2022, penyaluran BSU tahun ini hanya dilakukan melalui Bank 

Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta Bank Syariah Indonesia Provinsi Aceh dan Pos 

Indonesia.Bagi Anda yang ingin mengecek apakah terdaftar sebagai penerima BSU tahap 3, dapat melihat 

melalui laman laman kemnaker.go.id atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Cara Cek Penerima BSU Tahap 

5 di BP Jamsostek1. Buka situs BSU BPJSTK di laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Scroll layar 

ke bawah dan cari fitur pengecekan calon penerima BSU3. Masukkan data diri secara lengkap, a.l. Nomor 

Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap sesuai KTP, nama ibu kandung, email, dan nomor HP4. 

Kemudian, klik tombol "Lanjutkan"Cara Cek Penerima BSU Tahap 5 di Kementerian Ketenagakerjaan1. 

Kunjungi situs kemnaker.go.id2. Apabila belum memiliki akun, maka terlebih dulu melakukan 

pendaftaran dengan memilih "Daftar Akun" di pojok kanan atas halaman Web.3. Lengkapi data untuk 

pendaftaran akun4. Kemudian aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke 

nomor handphone yang tertera5. Setelah itu login ke dalam akun Kemnaker6. Lengkapi profil seperti foto 

profil, status pernikahan, dan tipe lokasi7. Lalu pilih cek pemberitahuan8. Jika terdaftar, maka selanjutnya 

akan muncul notifikasi mengenai status penerima BSU 
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Title Resmi Sudah Cair! ini Cara mudah Cek Penerima Bantuan Subsidi 

Upah Tahap 5 Tahun 2022 

Author Reporter 

Media Jurnalis Indonesia Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.jurnalisindonesia.id/read/111803/Resmi-Sudah-Cair-ini-Cara-mudah-Cek-

Penerima-Bantuan-Subsidi-Upah-Tahap-5-Tahun-2022 

Summary JURNALIS INDONESIA- Cara Cek Bantuan Subsidi Upah ( Bsu ) tahap 5 yang telah cair hari ini 

bagi masyarakat yang resmi terdaftar sebagai penerima bantuan. Bantuan Subsidi Upah 

tahap 5 yang diperuntukkan bagi 325 ribu pekerja seluruh Indonesia, dikabarkan telah cair 

sejak hari ini tanggal 10 Oktober 2022 dan bisa segera diambil bagi penerima bantuan. 

Bantuan Subsidi Upah ini diketahui merupakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 600 

ribu rupiah bagi pekerja dengan penghasil paling besar sejumlah 3,5 juta setiap bulan. Selain 

itu untuk penyaluran Bantuan Subsidi Upah dilaksanakan melalui beberapa bank yang telah 

disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 

 

 

 

JURNALIS INDONESIA - Cara Cek Bantuan Subsidi Upah ( Bsu ) tahap 5 yang telah cair hari ini bagi 

masyarakat yang resmi terdaftar sebagai penerima bantuan.Bantuan Subsidi Upah tahap 5 yang 

diperuntukkan bagi 325 ribu pekerja seluruh Indonesia, dikabarkan telah cair sejak hari ini tanggal 10 

Oktober 2022 dan bisa segera diambil bagi penerima bantuan.Informasi ini sebagaimana yang 

disampaikan pemerintah melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

dimana dari sebelumnya 423 ribu tenaga kerja terdaftar dengan dinyatakan lolos verifikasi Bpjs 

Ketenagakerjaan sebanyak 325 ribu pekerja. Bantuan Subsidi Upah ini diketahui merupakan Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) sebesar 600 ribu rupiah bagi pekerja dengan penghasil paling besar sejumlah 3,5 

juta setiap bulan. Beberapa syarat lainnya bagi penerima BSU yang diatur pemerintah sebelumnya yakni 

bukan merupakan ASN, TNI serta POLRI.Bahkan untuk seleksi penerimaan BSU secara langsung 

dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan data yang telah ada di BPJS 

Ketenagakerjaan.Selain itu untuk penyaluran Bantuan Subsidi Upah dilaksanakan melalui beberapa bank 

yang telah disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Beberapa bank dimaksud diantaranya seperti 

Bank Himbara yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta Bank Syariah Indonesia Provinsi Aceh dan Pos 

Indonesia. 
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Title Resmi Sudah Cair! ini Cara mudah Cek Penerima Bantuan Subsidi 

Upah Tahap 5 Tahun 2022 

Author Reporter 

Media Jurnalis Indonesia Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://jurnalisindonesia.id/read/111803/Resmi-Sudah-Cair-ini-Cara-mudah-Cek-Penerima-

Bantuan-Subsidi-Upah-Tahap-5-Tahun-2022 

Summary JURNALIS INDONESIA- Cara Cek Bantuan Subsidi Upah ( Bsu ) tahap 5 yang telah cair hari ini 

bagi masyarakat yang resmi terdaftar sebagai penerima bantuan. Bantuan Subsidi Upah 

tahap 5 yang diperuntukkan bagi 325 ribu pekerja seluruh Indonesia, dikabarkan telah cair 

sejak hari ini tanggal 10 Oktober 2022 dan bisa segera diambil bagi penerima bantuan. 

Bantuan Subsidi Upah ini diketahui merupakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 600 

ribu rupiah bagi pekerja dengan penghasil paling besar sejumlah 3,5 juta setiap bulan. Selain 

itu untuk penyaluran Bantuan Subsidi Upah dilaksanakan melalui beberapa bank yang telah 

disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 

 

 

 

JURNALIS INDONESIA - Cara Cek Bantuan Subsidi Upah ( Bsu ) tahap 5 yang telah cair hari ini bagi 

masyarakat yang resmi terdaftar sebagai penerima bantuan.Bantuan Subsidi Upah tahap 5 yang 

diperuntukkan bagi 325 ribu pekerja seluruh Indonesia, dikabarkan telah cair sejak hari ini tanggal 10 

Oktober 2022 dan bisa segera diambil bagi penerima bantuan.Informasi ini sebagaimana yang 

disampaikan pemerintah melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

dimana dari sebelumnya 423 ribu tenaga kerja terdaftar dengan dinyatakan lolos verifikasi Bpjs 

Ketenagakerjaan sebanyak 325 ribu pekerja. Bantuan Subsidi Upah ini diketahui merupakan Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) sebesar 600 ribu rupiah bagi pekerja dengan penghasil paling besar sejumlah 3,5 

juta setiap bulan. Beberapa syarat lainnya bagi penerima BSU yang diatur pemerintah sebelumnya yakni 

bukan merupakan ASN, TNI serta POLRI.Bahkan untuk seleksi penerimaan BSU secara langsung 

dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan data yang telah ada di BPJS 

Ketenagakerjaan.Selain itu untuk penyaluran Bantuan Subsidi Upah dilaksanakan melalui beberapa bank 

yang telah disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Beberapa bank dimaksud diantaranya seperti 

Bank Himbara yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta Bank Syariah Indonesia Provinsi Aceh dan Pos 

Indonesia. 
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Title Siap-siap Cek Rekening! BLT Subsidi Gaji Tahap 5 Cair, Cek Syarat 

Pekerja yang Dapat Bantuan 

Author _noname 

Media Tribun News Bogor Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://bogor.tribunnews.com/2022/10/10/siap-siap-cek-rekening-blt-subsidi-gaji-tahap-5-

cair-cek-syarat-pekerja-yang-dapat-bantuan 

Summary WNI, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2022 Mempunyai gaji/upah paling tinggi Rp 

3,5 juta (Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau 

kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi 

paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota atau Provinsi dibulatkan ke atas 

hingga ratus ribuan penuh) Dikecualikan untuk PNS, Polri, dan TNI. Bila dana sudah masuk 

rekening, tarik dana BSU Anda melalui ATM bank Himbara Atau juga bisa langsung menemui 

teller Bank Himbara yang menjadi penyalur BSU 2022 untuk mengambil uang tunai BLT 

Subsidi Gaji secara langsung. Pekerja yang menerima tahap 5 adalah yang memiliki 

pendapatan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. 5. Cek Pemberitahuan. 

 

 

 

tahap 5 dicairkan hari ini, Senin (10/10/2022).Jumlah yang disalurkan yakni Rp 600 ribu per orang.Pekerja 

yang menerima tahap 5 adalah yang memiliki pendapatan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Namun, ada 

sejumlah kriteria pekerja yang dipastikan tak dapat Rp600 ribu.Berikut 5 kriteria pekerja yang tidak 

mendapatkan kucuran dana :1. Warga Negara Asing (WNA)2. Tidak terdaftar atau tidak aktif menjadi 

peserta hingga Juli 20223. Merupakan anggota PNS, TNI/Polri atau pejabat negara4. Memiliki gaji lebih 

dari Rp3,5 juta per bulannya5. Sudah menerima bantuan pemerintah lainnya seperti Kartu Prakerja, 

Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan produktif untuk usaha mikro1. Kunjungi website 

kemnaker.go.id2. Daftar AkunApabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. 

Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke 

nomor handphone Anda.3. Login4. Lengkapi Profil5. Cek PemberitahuanJika Anda termasuk ke calon 

penerima Rp 600 ribu, maka akan muncul notifikasi."Anda lolos verifikasi sebagai calon penerima 

Bantuan Subsidi Upah ( ), untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Prose verifikasi dan 

validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022".Sedangkan jika tidak sebagai calon 

penerima BLT BBM BSU tahap 3 dan 4 / subsidi gaji Rp 600 ribu, akan muncul notifikasi : "Mohon maaf, 
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Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai Permenaker 

Nomor 10 Tahun 2022"WNI, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2022 Mempunyai gaji/upah 

paling tinggi Rp 3,5 juta (Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau 

kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak 

sebesar upah minimum kabupaten/kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh) 

Dikecualikan untuk PNS, Polri, dan TNI. Selain itu, pengecualian lainnya juga diterapkan bagi 

pekerja/buruh yang telah bantuan lain seperti Kartu Prakerja, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BLUM), 

dan Program Keluarga Harapan (PKH).Ada 2 cara dicairkan, yakni melalui Bank Himbara ataupun bisa 

melalui PT. Pos Indonesia.1. Bank HimbaraJika sudah memiliki rekening dari Bank Himbara maka bisa cek 

ke ATM dengan cara klik cek saldo pada mesin ATM. Bila dana sudah masuk rekening, tarik dana BSU 

Anda melalui ATM bank Himbara Atau juga bisa langsung menemui teller Bank Himbara yang menjadi 

penyalur BSU 2022 untuk mengambil uang tunai BLT Subsidi Gaji secara langsung.2. Kantor PosPastikan 

pekerja menerima undangan dari pemerintah desa atau RT/RW Datang ke Kantor Pos yang tertera dalam 

surat undangan undangan Tunjukkan KTP asli Bantuan Rp 600. 000 akan diberikan secara langsung oleh 

petugas 
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Title Cair Hari Ini, Cara Cek Penerima BSU 2022 Tahap 5 di 

kemnaker.go.id 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/cair-hari-ini-cara-cek-penerima-bsu-

2022-tahap-5-di-kemnakergoid 

Summary BSU 2022 tahap 5 sebesar Rp 600 ribu cair hari ini, cek pemerima BSU di kemnaker.go.id. 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 5 dijadwalkan cair hari ini, Senin (10/10/2022). 

Kabar pencairan BSU 2022 tahap 5 disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar 

Sanusi. Cara Cek penerima BSU 2022 di kemnaker.go.id. Anda bisa mengecek penerima BSU 

2022 melalui laman Kemnaker.go.id. Caranya sebagai berikut:. 1. Akses kemnaker.go.id atau 

klik. 

 

 

 

BSU 2022 tahap 5 sebesar Rp 600 ribu cair hari ini, cek pemerima BSU di kemnaker.go.idBantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 tahap 5 dijadwalkan cair hari ini, Senin (10/10/2022).Kabar pencairan BSU 2022 tahap 

5 disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi."InsyaAllah (BSU tahap 5) Senin sudah mulai 

bisa kita cairkan," kata Anwar, Sabtu (8/10/2022), dikutip dari Kompas.com.BSU tahap 5 ini merupakan 

kelanjutan dari pencairan BSU di tahap-tahap sebelumnya.Kemnaker menyebut hingga pencairan BSU 

tahap 4, sebanyak 8.168.987 orang sudah menerima dana BSU.Jumlah ini sekira 63,60 persen.Cara Cek 

penerima BSU 2022 di kemnaker.go.idAnda bisa mengecek penerima BSU 2022 melalui laman 

Kemnaker.go.id.Caranya sebagai berikut:1. Akses kemnaker.go.id atau klik2. Apabila belum memiliki 

akun, daftar akun lebih dahulu.3. Setelah berhasil membuat akun, Login ke akun yang sudah dibuat4. 

Lengkapi profil biodata diri5. Cek notifikasi: notifikasi itu menjelaskan posisi Anda apakah masih sebagi 

calon, sudah ditetapkan ataukah sudah disalurkan.Apabila statusnya sudah disalurkan, silahkan cek 

rekening bank Himbara Anda karena kemungkinan dana BSU sudah masuk ke rekening.Selain itu, 

penerima BSU juga bisa dicek melalui laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Caranya sebagai berikut:1. 

Kunjungi laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau klik2. Di bagian bawah akan ada bagian cek penerima 

BSU3. Isi data yang diminta meliputi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor ponsel 

terbaru dan email.4. Setelah data lengkap diisi, klik 'lanjutkan'5. Akan muncul keterangan. Apabila Anda 

terdaftar sebagai penerima BSU, keterangan yang muncul sebagai berikut: Anda lolos verifikasi BPJS 
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Ketenagakerjaan sebagai calon penerima BSU, untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. 

Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.Syarat 

penerima BSU 2022Untuk dapat menerima BSU 2022, calon penerima harus memenuhi sejumlah 

syarat.Syarat penerima BSU 2022 diatur dalam Permenaker No 10 Tahun 2022.Berdasar Permenaker No 

10 Tahun 2022, syarat penerima BSU 2022 yakni:- WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK)- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022- Menerima 

gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3.500.000 (bagi pekerja yang upah minimum kabupaten/kota (UMK)-

nya lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan penerima BSU menjadi paling banyak sebesar UMK 

yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah).- Bukan PNS atau TNI/Polri- Belum menerima 

program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan atau program Bantuan Produktif Usaha Mikro. 
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Title Penuhi Syarat tapi BSU Belum Cair, Ini Cara Lapor BLT Subsidi 

Gaji Rp600. 000 Lewat Situs kemnaker.go.id 

Author Noviana Zahra 

Firdausi 

Media Okezone Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/622/2684030/penuhi-syarat-tapi-bsu-

belum-cair-ini-cara-lapor-blt-subsidi-gaji-rp600-000-lewat-situs-kemnaker-go-id 

Summary Cara melapor BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sebesar Rp600. 000 

yang belum cair. Bagi pekerja yang berhak dan memenuhi syarat tetapi belum mendapatkan 

BSU Rp600. 000 bisa mengadukan melalui cara ini. Sementara itu, para pekerja yang 

memenuhi syarat tapi BSU belum cair bisa mengadukan dengan cara ini melalui situs resmi 

Kemnaker. 1. Pilih kategori dalam kolom Bantuan Subsidi Upah (BSU). 

 

 

 

Cara melapor BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sebesar Rp600. 000 yang belum cair. 

Bagi pekerja yang berhak dan memenuhi syarat tetapi belum mendapatkan BSU Rp600. 000 bisa 

mengadukan melalui cara ini.Hingga saat ini pencairan BSU memasuki tahap 5 dengan sasaran target 403. 

461 pekerja. Sementara, BSU secara nasional sudah tersalurkan kepada 8.168.987 orang (63,60%), 

dengan rincian untuk penerima tahap 1 sebanyak 4.112.052 orang, penerima tahap2 sebanyak 1.607.776 

orang, penerima tahap 3 sebanyak 1.357.722 orang, dan penerima tahap 4 sebanyak 1.091.437 

orang.Dengan demikian masih ada sekira 6 juta pekerja yang belum mendapatkan BSU 2022 dari target 

14.639.675 pekerja.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pernah berujar, jika ada kecurangan 

pencairan BLT subsidi gaji diharapkan masyarakat dapat melaporkannya secara langsung ke Kementerian 

Ketenagakerjaan."Melalui call center di 1500630 atau melalui website kemnaker.go.id atau 

siapkerja.go.id," kata Ida dalam diskusi, Jakarta, Selasa 6 September 2022.Sementara itu, para pekerja 

yang memenuhi syarat tapi BSU belum cair bisa mengadukan dengan cara ini melalui situs resmi 

Kemnaker. Berikut caranya:1. Buka laman https://bsu.kemnaker.go.id/2. Kemudian klik pusat bantuan3. 

Setelah itu diarahkan ke situs https://bantuan.kemnaker.go.id/support/home4. Pilih Menu Pengaduan, 

klik Buat Pengaduan, kemudian login dengan akun yang terdaftar5. Jika belum memiliki akun, maka Anda 

wajib daftar dengan klik Daftar Sekarang6. Isi data yang diminta dengan benar, seperti nomor KTP, nama 

bapak atau ibu kandung, alamat e-mail, nomor handphone, dan passwordJika sudah berhasil mendaftar, 

kemudian akan diarahkan ke halaman yang berisi formulir pembuatan laporan dan diharuskan mengisi 
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beberapa data yang diperlukan. Berikut langkah-langkah pengaduan.1. Pilih kategori dalam kolom 

Bantuan Subsidi Upah (BSU)2. Isi judul yang sesuai dengan permasalahan, seperti belum menerima BSU3. 

Pada kolom Isi Laporan, tulis secara rinci masalah yang dihadapi. Misalnya dapat menyertakan 

keterangan lengkap terkait syarat-syarat mendapatkan BSU telah dipenuhi.4. Setelah diisi lengkap, klik 

Mengajukan5. Kemudian, pekerja dapat memantau perkembangan pengajuan aduan pada menu Aduan 

Saya di bagian atas website.Berikut ini syarat penerima BSU:1. Warga Negara Indonesia (WNI)2. Peserta 

aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli 20223. Gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta. 

Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan 

gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh4. Bukan PNS, 

TNI dan Polri5. Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan 

produktif untuk usaha mikroApabila dikemudian hari ditemukan bahwa penerima BSU ternyata tidak 

memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BSU yang diterima ke Kas 

Negara. Hal ini sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.Jika sudah berhasil mendaftar, kemudian akan 

diarahkan ke halaman yang berisi formulir pembuatan laporan dan diharuskan mengisi beberapa data 

yang diperlukan. Berikut langkah-langkah pengaduan.1. Pilih kategori dalam kolom Bantuan Subsidi Upah 

(BSU)2. Isi judul yang sesuai dengan permasalahan, seperti belum menerima BSU3. Pada kolom Isi 

Laporan, tulis secara rinci masalah yang dihadapi. Misalnya dapat menyertakan keterangan lengkap 

terkait syarat-syarat mendapatkan BSU telah dipenuhi.4. Setelah diisi lengkap, klik Mengajukan5. 

Kemudian, pekerja dapat memantau perkembangan pengajuan aduan pada menu Aduan Saya di bagian 

atas website.Berikut ini syarat penerima BSU:1. Warga Negara Indonesia (WNI)2. Peserta aktif program 

jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli 20223. Gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta. Pekerja/buruh 

yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi 

paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh4. Bukan PNS, TNI dan 

Polri5. Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk 

usaha mikroApabila dikemudian hari ditemukan bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi 

persyaratan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BSU yang diterima ke Kas Negara. Hal 

ini sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.Berikut ini proses pencairan BSU:1. Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan mengirimkan data calon penerima BSU yang telah memenuhi persyaratan kepada 

Kementerian Ketenagakerjaan.2. Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pengecekan dan pemadanan 

data calon penerima yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.3. Apabila terdapat data anomali, 

maka Kemnkaer akan mengembalikan data untuk diperbaiki BPJS Ketenagakerjaan.4. Hasil pengecekan 

dan pemadanan data calon penerima BSU selanjutnya akan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran 

untuk dilakukan proses pencairan dana BSU melalui kantor KPPN.5. Dana BSU yang sudah dicairkan 

selanjutnya dilakukan pemindahbukuan/transfer ke rekening penerima bantuan pemerintah melalui 

Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Syariah Indonesia untuk Provinsi Aceh dan PT Pos 

Indonesia bagi yang tidak memiliki rekening di Bank Himbara. 
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Title Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Akan Ada Perpanjangan Paspor 

Masa Berlaku 10 Tahun 

Author _noname 

Media Putra Kepri Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://putrakepri.com/imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-akan-ada-perpanjangan-paspor-

masa-berlaku-10-tahun 

Summary Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang menggelar silatulrahmi dan konferensi pers kepada 

jurnalis terkait program pembentukan tim Pora yang sedang dilakukan oleh Imigrasi 

Tanjungpinang serta memberikan informasi tentang perpanjangan paspor masa berlaku 10 

tahun, Senin (10/10/22). Kepala Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Khairil Mirza mengatakan 

hari ini adalah ajang silaturahmi dengan rekan media setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan 

tim Pora ( Pengawasan Orang Asing ) di Kantor Walikota Tanjungpinang. "Tim Pora ini adalah 

tim pembentukan pengawasan orang asing wilayah kerja kami yang ada di Tanjungpinang. 

Di sini juga merupakan sektor pariwisata dan industri jadi saya yakin semuanya kita harus 

ada peran di samping pelayanan juga ada pengawasan, itu yang menjadi konsentrasi utama 

pada team Pora," ujar Mirza di Aula Van Deer Ka Imigrasi Tanjungpinang, Senin ( 10/10 ) pagi. 

 

 

 

Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang menggelar silatulrahmi dan konferensi pers kepada jurnalis terkait 

program pembentukan tim Pora yang sedang dilakukan oleh Imigrasi Tanjungpinang serta memberikan 

informasi tentang perpanjangan paspor masa berlaku 10 tahun, Senin (10/10/22)Kepala Imigrasi Kelas I 

Tanjungpinang Khairil Mirza mengatakan hari ini adalah ajang silaturahmi dengan rekan media setelah 

itu dilanjutkan dengan kegiatan tim Pora ( Pengawasan Orang Asing ) di Kantor Walikota 

Tanjungpinang."Tim Pora ini adalah tim pembentukan pengawasan orang asing wilayah kerja kami yang 

ada di Tanjungpinang. Sejak bulan April sudah banyak berita orang asing kami juga ada beberapa tim 

termasuk dinas dari Kemenaker, Pariwisata, TNI-POLRI dan Bea Cukai agar lebih bertukar informasi. Di 

sini juga merupakan sektor pariwisata dan industri jadi saya yakin semuanya kita harus ada peran di 

samping pelayanan juga ada pengawasan, itu yang menjadi konsentrasi utama pada team Pora," ujar 

Mirza di Aula Van Deer Ka Imigrasi Tanjungpinang, Senin ( 10/10 ) pagi.Tim Pora yang akan di bentuk ini 

untuk melakukan pengawasan baik di perusahaan maupun patroli laut bersama unsur -unsur terkait yang 

tergabung di dalamnya."Kita untuk pembentukannya di buat tim gabungan didalamnya ada TNI-POLRI 
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dan unsur terkait semua akan kita libatkan pengawasan gabungan di perusahaan dan juga melaksanakan 

patroli laut serta melakukan pengawasan tepi laut dengan unsur terkait," terang Mirza.Selain 

pembentukan tim Pora, terkait dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 

merupakan perubahan dari Permenkumham Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat 

Perjalanan Laksana Paspor.Disebutkan dalam Pasal 2A ayat (2) Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022, 

paspor biasa (elektronik dan non-elektronik) dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan 

kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah. Selain 

kategori tersebut, paspor diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.Khairil Mirza menjelaskan sesuai 

arahan dari Dirjen Kemenkumham agar masyarakat saat ini untuk bersabar karena saat ini pihaknya 

sedang melakukan perubahan sistem, yang dimana sistemnya saat ini 5 tahun belum ada perubahan dan 

juga menyangkut PNBP belum ada keputusan apakah tetap atau kenaikan PNBP itu sendiri."Mungkin 

nanti apakah ada perubahan kita tunggu petunjuk teknis dari pusat, saya yakin ini nasional tidak hanya 

di Tanjungpinang. Seluruh Imigrasi ketika sudah perubahan sistem pasti semua akan dilakukan 10 tahun. 

Namun demikian apabila masyarakat yang sudah membuat paspor sampai tahun 2027 masih tetap 

berlaku, dan juga masyarakat ingin menggantikan bisa melakukan pergantian paspor apabila sistemnya 

berlaku 10 tahun, pemerintah tidak melarang untuk pergantian paspor," jelasnya.Lebih lanjut Mirza, 

mengungkapkan ada jenis paspor yaitu paspor biasa dan paspor elektronik, ketika ada masyarakat sudah 

terlanjur buat Paspor biasa bisa juga melakukan pergantian E - paspor ketika sudah menjadi perubahan 

10 tahun pasti bisa juga di rubah sesuai keinginan masyarakat."Tidak ada melarang bagi masyarakat 

untuk melakukan pergantian dan tidak menghambat paspor -paspor masyarakat yang sudah membuat 

sampai masa berlaku. Itu sudah jelas dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat," 

pungkasnya.Mirza juga mengatakan jika ada pungutan liar (Pungli) dan ada masyarakat yang di beratkan 

terkait biaya paspor yang susah ditetapkan segera melaporkan kepada pihak imigrasi. 

  



 

111 

 

Title 8,1 Juta Pekerja Sudah Terima BLT Subsidi Gaji Rp 600.000 Author Nur Jamal Shaid 

Media Kompas Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://money.kompas.com/read/2022/10/10/131849426/81-juta-pekerja-sudah-terima-

blt-subsidi-gaji-rp-600000 

Summary Kemnaker pun harus memadankan data calon penerima BSU bukan merupakan anggota TNI, 

Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan bantuan 

subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji kepada kepada 8.168.987 orang. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan bahwa penyaluran BSU sebesar Rp 

600. 000 dilakukan secara bertahap dengan tujuan agar bantuan tersebut tepat sasaran. 

"Makanya setelah kami menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, kami padankan dulu data 

tersebut apakah mereka menerima atau tidak program bantuan pemerintah yang lain, 

seperti Kartu Prakerja, kemudian BPUM, kemudian BLT BBM, PKH," ujarnya. 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan bantuan subsidi upah 

(BSU) atau BLT subsidi gaji kepada kepada 8.168.987 orang. Angka tersebut sudah mencapai 63,60 persen 

dari target penyaluran kepada 14,6 juta pekerja.Bila dirincikan, untuk penerima BSU tahap I sebanyak 

4.112.052 orang, penerima tahap II sebanyak 1.607.776 orang, penerima tahap III sebanyak 1.357.722 

orang, dan penerima tahap IV sebanyak 1.091.437 orang.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menjelaskan bahwa penyaluran BSU sebesar Rp 600. 000 dilakukan secara bertahap dengan 

tujuan agar bantuan tersebut tepat sasaran."Makanya setelah kami menerima data dari BPJS 

Ketenagakerjaan, kami padankan dulu data tersebut apakah mereka menerima atau tidak program 

bantuan pemerintah yang lain, seperti Kartu Prakerja, kemudian BPUM, kemudian BLT BBM, PKH," 

ujarnya.Kemnaker pun harus memadankan data calon penerima BSU bukan merupakan anggota TNI, 

Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.BSU tahap 5 cair hari 

iniSementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan penyaluran BSU tahap 5 bagi 

pekerja akan dilakukan mulai hari ini, Senin (10/10/2022)."InsyaAllah Senin sudah mulai bisa kita cairkan 

(BSU tahap 5)," ujar Anwar saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/10/2022).Adapun bagi pekerja yang 

telah ditetapkan sebagai calon penerima BSU tahun ini, dapat melakukan pengecekan status pencairan 

bantuan secara online melalui laman kemnaker.go.id.Namun sebelumnya, pekerja harus membuat akun 

terlebih dahulu dengan menyiapkan KTP, alamat e-mail, dan nomor handphone aktif.Cara cek penerima 

BSU tahap 5Setelah mempunyai akun, pengecekan penerima BSU melalui laman kemnaker.go.id dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 
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Title 8,1 Pekerja Sudah Terima BLT Subsidi Gaji Rp 600.000 Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://money.kompas.com/read/2022/10/10/131849426/81-pekerja-sudah-terima-blt-

subsidi-gaji-rp-600000 

Summary Kemnaker pun harus memadankan data calon penerima BSU bukan merupakan anggota TNI, 

Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 

Kemnaker pun harus memadankan data calon penerima BSU bukan merupakan anggota TNI, 

Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 

Bantuan Subsidi Gaji/Upah 2022 sebesar Rp 600. 000 (enam ratus ribu rupiah) telah cair ke 

rekening Anda di Bank Mandiri. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) telah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji kepada 

kepada 8.168.987 orang. 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan bantuan subsidi upah 

(BSU) atau BLT subsidi gaji kepada kepada 8.168.987 orang. Angka tersebut sudah mencapai 63,60 persen 

dari target penyaluran kepada 14,6 juta pekerja.Bila dirincikan, untuk penerima BSU tahap I sebanyak 

4.112.052 orang, penerima tahap II sebanyak 1.607.776 orang, penerima tahap III sebanyak 1.357.722 

orang, dan penerima tahap IV sebanyak 1.091.437 orang.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menjelaskan bahwa penyaluran BSU sebesar Rp 600. 000 dilakukan secara bertahap dengan 

tujuan agar bantuan tersebut tepat sasaran."Makanya setelah kami menerima data dari BPJS 

Ketenagakerjaan, kami padankan dulu data tersebut apakah mereka menerima atau tidak program 

bantuan pemerintah yang lain, seperti Kartu Prakerja, kemudian BPUM, kemudian BLT BBM, PKH," 

ujarnya.Kemnaker pun harus memadankan data calon penerima BSU bukan merupakan anggota TNI, 

Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.BSU tahap 5 cair hari 

iniSementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan penyaluran BSU tahap 5 bagi 

pekerja akan dilakukan mulai hari ini, Senin (10/10/2022)."InsyaAllah Senin sudah mulai bisa kita cairkan 

(BSU tahap 5)," ujar Anwar saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/10/2022).Adapun bagi pekerja yang 

telah ditetapkan sebagai calon penerima BSU tahun ini, dapat melakukan pengecekan status pencairan 

bantuan secara online melalui laman kemnaker.go.id.Namun sebelumnya, pekerja harus membuat akun 

terlebih dahulu dengan menyiapkan KTP, alamat e-mail, dan nomor handphone aktif.Cara cek penerima 

BSU tahap 5Setelah mempunyai akun, pengecekan penerima BSU melalui laman kemnaker.go.id dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah berikut:Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) telah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji kepada kepada 

8.168.987 orang. Angka tersebut sudah mencapai 63,60 persen dari target penyaluran kepada 14,6 juta 

pekerja.Bila dirincikan, untuk penerima BSU tahap I sebanyak 4.112.052 orang, penerima tahap II 

sebanyak 1.607.776 orang, penerima tahap III sebanyak 1.357.722 orang, dan penerima tahap IV 

sebanyak 1.091.437 orang.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan bahwa 

penyaluran BSU sebesar Rp 600. 000 dilakukan secara bertahap dengan tujuan agar bantuan tersebut 
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tepat sasaran."Makanya setelah kami menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, kami padankan dulu 

data tersebut apakah mereka menerima atau tidak program bantuan pemerintah yang lain, seperti Kartu 

Prakerja, kemudian BPUM, kemudian BLT BBM, PKH," ujarnya.Kemnaker pun harus memadankan data 

calon penerima BSU bukan merupakan anggota TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai 

Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi 

Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.BSU tahap 5 cair hari iniSementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi mengatakan penyaluran BSU tahap 5 bagi pekerja akan dilakukan mulai hari ini, Senin 

(10/10/2022)."InsyaAllah Senin sudah mulai bisa kita cairkan (BSU tahap 5)," ujar Anwar saat dihubungi 

Kompas.com, Sabtu (8/10/2022).Adapun bagi pekerja yang telah ditetapkan sebagai calon penerima BSU 

tahun ini, dapat melakukan pengecekan status pencairan bantuan secara online melalui laman 

kemnaker.go.id.Namun sebelumnya, pekerja harus membuat akun terlebih dahulu dengan menyiapkan 

KTP, alamat e-mail, dan nomor handphone aktif.Cara cek penerima BSU tahap 5Setelah mempunyai 

akun, pengecekan penerima BSU melalui laman kemnaker.go.id dapat dilakukan dengan langkah-langkah 

berikut:Akses laman https://kemnaker.go.id. Masuk atau login menggunakan akun yang telah terdaftar, 

lalu lengkapi biodata, seperti foto profil, status pernikahan hingga tipe lokasi. Cek pemberitahuan, yang 

akan berisi mengenai status penerima subsidi upah, seperti terdaftar sebagai calon penerima BSU atau 

tidak terdaftar, serta menunjukkan memenuhi syarat atau tidaknya.Jika terdaftar sebagai calon penerima 

BSU, Anda akan mendapatkan notifikasi mengenai status penerima BSU. Seperti terdaftar sebagai calon 

penerima BSU atau tidak terdaftar, memenuhi syarat atau tidak, serta notifikasi mengenai penyaluran 

dana kepada penerima bantuan.Nantinya, jika dana bantuan sebesar Rp 600. 000 telah tersalurkan, maka 

Anda akan memperoleh pemberitahuan mengenai status penyaluran BSU 2022 seperti ini:"Hai, ada kabar 

baik nih. Bantuan Subsidi Gaji/Upah 2022 sebesar Rp 600. 000 (enam ratus ribu rupiah) telah cair ke 

rekening Anda di Bank Mandiri. Selamat ya".Selain itu, cek penerima BSU juga bisa dilakukan melalui 

laman BPJS Ketenagakerjaan. Berikut langkahnya:Kunjungi situs https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Scroll layar ke bawah hingga menemukan kalimat "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?" 

Pekerja yang belum memiliki akun, dapat mendaftar terlebih dahulu dan melengkapi data, seperti Nomor 

Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor ponsel 

terkini, dan email terkini. Selanjutnya, aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke 

nomor ponsel yang terdaftar. Login dan lengkapi kembali data diri. Apabila terdaftar sebagai penerima 

BSU, maka akan ada centang hijau notifikasi. Namun apabila tidak terdaftar, maka akan mendapatkan 

notifikasi tidak terdaftar.Jika data yang dimasukkan tersebut termasuk ke calon penerima BSU, maka 

akan muncul pesan seperti ini:"Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Silahkan lakukan 

pengecekan berkala pada bsu.kemnaker.go.id."Namun, apabila data yang dimasukkan belum termasuk 

calon penerima BSU, notifikasi yang muncul akan seperti ini:"Mohon maaf, Anda belum termasuk dalam 

kriteria calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022."Para 

penerima BSU yang memenuhi syarat nantinya akan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah 

sebesar Rp 600. 000 dan disalurkan satu kali. 
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Title Cek Rekening! BSU 2022 Tahap 5 Cair Hari Ini, Begini Cara Lihat 

Daftar Penerimanya 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cek-rekening-bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-

begini-cara-lihat-daftar-penerimanya 

Summary BSU 2022 tahap 4 telah disalurkan kepada 1,019 juta pekerja pada Senin (3/10/2022) pekan 

lalu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi 

mengatakan, jadwal pencairan BSU 2022 tahap 5 direncanakan awal pekan depan. 

 

Segera cek rekening! Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 atau subsidi gaji tahap 5 cair hari ini, simak cara 

lihat daftarnya.BSU 2022 tahap 4 telah disalurkan kepada 1,019 juta pekerja pada Senin (3/10/2022) 

pekan lalu .Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi 

mengatakan, jadwal pencairan BSU 2022 tahap 5 direncanakan awal pekan depan.Saat ini, pihaknya 

masih menunggu data penerima BSU 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan."Kami usahakan (pencairan pekan 

depan), akhir minggu ini data kami terima, awal minggu depan (Hari ini) cair," kata Anwar Selasa, 

(4/10/2022).Hingga kini, BSU 2022 sudah disalurkan kepada 8.168.987 pekerja dari tahap pertama hingga 

keempat.Artinya, angka tersebut sudah mencapai 55,8 persen dari target penyaluran kepada 16 juta 

pekerja.Untuk mengetahui status pekerja sebagai penerima BSU 2022 atau tidak, ada dua cara yang bisa 

dilakukan.pengecekan bisa dilakukan melalui laman resmi Kemnaker. Ikuti langkah berikut:Kunjungi situs 

https://kemnaker.go.id- Apabila belum memiliki akun, maka harus melakukan pendaftaran- Klik "Daftar" 

untuk membuat akun terlebih dahulu- Lengkapi pendaftaran akun- Aktivasi akun dengan menggunakan 

kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel- Login atau masuk kembali- Lengkapi profil biodata diri 

berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi, pengecekan melalui laman BPJS 

Ketenagakerjaan. Berikut langkahnya:- Kunjungi situs https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id- Gulir layar 

ke bawah hingga menemukan kalimat "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?"Pekerja yang 

belum memiliki akun, dapat mendaftar terlebih dahulu dan melengkapi data, seperti Nomor Induk 

Kependudukan (NIK), nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor ponsel terkini, 

dan email terkini- Selanjutnya, aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor 

ponsel yang terdaftar- Login dan lengkapi kembali data diri- Apabila terdaftar sebagai penerima BSU, 

maka akan ada centang hijau notifikasi- Namun apabila tidak terdaftar, maka akan mendapatkan 

notifikasi tidak terdaftarJika data yang dimasukkan tersebut termasuk ke calon penerima BSU, maka akan 

muncul pesan seperti ini:"Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU), untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Silahkan lakukan 

pengecekan berkala pada bsu.kemnaker.go.id."Namun, apabila data yang dimasukkan belum termasuk 

calon penerima BSU, notifikasi yang muncul akan seperti ini:"Mohon maaf, Anda belum termasuk dalam 

kriteria calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022."Para 

penerima BSU yang memenuhi syarat nantinya akan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah 

sebesar Rp 600. 000 dan disalurkan satu kali.Syarat yang dimaksudkan adalah terdaftar sebagai peserta 

BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta.Direncanakan, BSU kali ini menyasar 16 juta 

pekerja dengan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun.Pemerintah berharap, bantuan ini dapat mengurangi 

tekanan pada masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas. 
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Title 8,1 Pekerja Sudah Terima BLT Subsidi Gaji Rp 600. 000 Author Metro Tv 

Media Newsexplorer.net Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://newsexplorer.net/81-pekerja-sudah-terima-blt-subsidi-gaji-rp-600-000-

s4708138.html 

Summary Bantuan Subsidi Gaji/Upah 2022 sebesar Rp 600. 000 (enam ratus ribu rupiah) telah cair ke 

rekening Anda di Bank Mandiri. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menjelaskan bahwa penyaluran BSU sebesar Rp 600. 000 dilakukan secara bertahap dengan 

tujuan agar bantuan tersebut tepat sasaran. Kemnaker pun harus memadankan data calon 

penerima BSU bukan merupakan anggota TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai 

Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah 

Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. Nantinya, jika dana bantuan sebesar Rp 600. 

000 telah tersalurkan, maka Anda akan memperoleh pemberitahuan mengenai status 

penyaluran BSU 2022 seperti ini: "Hai, ada kabar baik nih. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT 

subsidi gaji kepada kepada 8.168.987 orang JAKARTA, KOMPAS. com - Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji kepada 

kepada 8.168.987 orang. Angka tersebut sudah mencapai 63,60 persen dari target penyaluran kepada 

14,6 juta pekerja. Bila dirincikan, untuk penerima BSU tahap I sebanyak 4.112.052 orang, penerima tahap 

II sebanyak 1.607.776 orang, penerima tahap III sebanyak 1.357.722 orang, dan penerima tahap IV 

sebanyak 1.091.437 orang. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan bahwa 

penyaluran BSU sebesar Rp 600. 000 dilakukan secara bertahap dengan tujuan agar bantuan tersebut 

tepat sasaran. "Makanya setelah kami menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, kami padankan dulu 

data tersebut apakah mereka menerima atau tidak program bantuan pemerintah yang lain, seperti Kartu 

Prakerja, kemudian BPUM, kemudian BLT BBM, PKH," ujarnya. Kemnaker pun harus memadankan data 

calon penerima BSU bukan merupakan anggota TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai 

Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi 

Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan 

penyaluran BSU tahap 5 bagi pekerja akan dilakukan mulai hari ini, Senin (10/10/2022). "InsyaAllah Senin 

sudah mulai bisa kita cairkan (BSU tahap 5)," ujar Anwar saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/10/2022). 

Adapun bagi pekerja yang telah ditetapkan sebagai calon penerima BSU tahun ini, dapat melakukan 

pengecekan status pencairan bantuan secara online melalui laman kemnaker.go.id. Namun sebelumnya, 

pekerja harus membuat akun terlebih dahulu dengan menyiapkan KTP, alamat e-mail, dan nomor 

handphone aktif.Cara cek penerima BSU tahap 5Setelah mempunyai akun, pengecekan penerima BSU 

melalui laman kemnaker.go.id dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: Akses laman Masuk atau 

login menggunakan akun yang telah terdaftar, lalu lengkapi biodata, seperti foto profil, status pernikahan 

hingga tipe lokasi. Cek pemberitahuan, yang akan berisi mengenai status penerima subsidi upah, seperti 

terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, serta menunjukkan memenuhi syarat atau 

tidaknya.Jika terdaftar sebagai calon penerima BSU, Anda akan mendapatkan notifikasi mengenai status 

penerima BSU. Seperti terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, memenuhi syarat atau 

tidak, serta notifikasi mengenai penyaluran dana kepada penerima bantuan. Nantinya, jika dana bantuan 
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sebesar Rp 600. 000 telah tersalurkan, maka Anda akan memperoleh pemberitahuan mengenai status 

penyaluran BSU 2022 seperti ini: "Hai, ada kabar baik nih. Bantuan Subsidi Gaji/Upah 2022 sebesar Rp 

600. 000 (enam ratus ribu rupiah) telah cair ke rekening Anda di Bank Mandiri. Selamat ya".Ilustrasi BSU 

tahap 5 Selain itu, cek penerima BSU juga bisa dilakukan melalui laman BPJS Ketenagakerjaan. Berikut 

langkahnya: Kunjungi situs Scroll layar ke bawah hingga menemukan kalimat "Cek Apakah Kamu 

Termasuk Calon Penerima BSU?" Pekerja yang belum memiliki akun, dapat mendaftar terlebih dahulu 

dan melengkapi data, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, 

nama ibu kandung, nomor ponsel terkini, dan email terkini. Selanjutnya, aktivasi akun dengan 

menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel yang terdaftar. Login dan lengkapi kembali 

data diri. Apabila terdaftar sebagai penerima BSU, maka akan ada centang hijau notifikasi. Namun apabila 

tidak terdaftar, maka akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar.Jika data yang dimasukkan tersebut 

termasuk ke calon penerima BSU, maka akan muncul pesan seperti ini: "Anda lolos verifikasi BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk validasi selanjutnya akan 

dilakukan oleh Kemnaker. Silahkan lakukan pengecekan berkala pada bsu.kemnaker.go.id." Namun, 

apabila data yang dimasukkan belum termasuk calon penerima BSU, notifikasi yang muncul akan seperti 

ini: "Mohon maaf, Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022." Para penerima BSU yang memenuhi syarat nantinya akan 

mendapatkan dana bantuan dari pemerintah sebesar Rp 600. 000 dan disalurkan satu kali. 
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Title Kartu Prakerja Gelombang 47 Terakhir di Tahun Ini, Dibuka 

Kapan? 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785138778/kartu-prakerja-gelombang-47-

terakhir-di-tahun-ini-dibuka-kapan 

Summary Kapan Kartu Prakerja Gelombang 47 dibuka? Apakah Kartu Prakerja Gelombang 47 

merupakan gelombang terakhir di tahun ini? Lantas, apakah Kartu Prakerja Gelombang 47 

dibuka tahun depan?. Calon peserta mengaku sedih atas dugaan Kartu Prakerja Gelombang 

47 merupakan yang terakhir. 

 

 

 

Kapan Kartu Prakerja Gelombang 47 dibuka? Sementara, skema semi bansos masih berlanjut hingga akhir 

tahun ini.Apakah Kartu Prakerja Gelombang 47 merupakan gelombang terakhir di tahun ini? 

Kekhawatiran calon peserta ini bisa dimaklumi mengingat kelanjutan Kartu Prakerja di tahun 

depan.Seperti yang telah diketahui pihak Prakerja telah mengumumkan akan melanjutkan Kartu Prakerja 

hingga tahun depan. Lantas, apakah Kartu Prakerja Gelombang 47 dibuka tahun depan?Kekhawatiran 

lainnya justru ataukah Kartu Prakerja Gelombang 47 dan gelombang-gelombang lain sudah tidak ada lagi 

pada tahun ini?Kekhawatiran ini bisa dilihat melalui kolom komentar unggahan akun Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Calon peserta mengaku sedih atas dugaan Kartu Prakerja Gelombang 47 

merupakan yang terakhir."Berarti berakhir pada gel 47 ya min. Sedih min," tulis @al*****.Sebagai 

informasi, PMO Kartu Prakerja telah mengumumkan jika skema semi bansos masih akan berjalan hingga 

akhir tahun ini.Dengan kata lain, masih ada kesempatan bagi masyarakat yang belum lolos seleksi atau 

belum sepat daftar dan gabung pada gelombang-gelombang sebelumnya. 
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Title Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan Bersama Ditjen Binalavotas 

Kemenaker RI Gelar Pelatihan 

Author _noname 

Media Harian9.com Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.harian9.com/2022/10/direktur-rsud-dr-pirngadi-medan-bersama.html 

Summary Hadir pada pelatihan itu, Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, Wadir SDM dan Pendidikan 

RSUD Dr Pirngadi Medan, dan jajaran bidang diklat RSUD Dr Pirngadi Medan. Dewan 

Pengawas RSUD Dr Pirngadi Medan, Destanul Aulia, SKM, MBA, M.Ec, Ph.D. Mengatakan ada 

25 peserta yang dilatih yang terdiri dari. Untuk itu salah satu RSUD Dr Pirngadi Medan 

sebutnya mendapatkan satu slot khusus dengan 25 peserta terdiri dari masing-masing SMF 

dan Unit yang mana katanya tujuan pelatihan produktivitas ini yakni setiap peserta dapat 

mengukur tingkat produktvitas tenaga kerja yang dimiliki. Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Dr Pirngadi Medan bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan 

Produktivitas (Ditjen Binalavotas ) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik 

Indonesia (RI) menggelar pelatihan. 

 

 

 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi Dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas ) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik 

Indonesia (RI) menggelar pelatihan.Ini digelar di Aula Diklat RSUD Dr Pingadi Medan selama 5 hari sejak 

1 Oktober hingga 7 Oktober 2022.Dewan Pengawas RSUD Dr Pirngadi Medan, Destanul Aulia, SKM, MBA, 

M.Ec, Ph.D. mengatakan ada 25 peserta yang dilatih yang terdiri dariStaf Medis Fungsional (SMF) dan 

karyawan di unit-unit pelayanan."Kegiatan ini merupakan hasil MoU antara Pemko Medan dengan 

Kemenaker RI. Kemenaker mempunyai slot pelatihan untuk peningkatan produktivitas kepada karyawan 

ataupun organisasi . Ini setelah kita melakukan pertemuan dengan pihak Ditjen Binalavotas Kemenaker 

RI," jelasnya Senin (10/10).Destanul Aulia juga menyatakan bahwa rumah sakit-rumah sakit yang ada di 

Kota Medan dalam rangka mendukung wisata medis perlu juga mendapatkan pelatihan ini untuk 

peningkatan produktivitas.Untuk itu salah satu RSUD Dr Pirngadi Medan sebutnya mendapatkan satu slot 

khusus dengan 25 peserta terdiri dari masing-masing SMF dan Unit yang mana katanya tujuan pelatihan 

produktivitas ini yakni setiap peserta dapat mengukur tingkat produktvitas tenaga kerja yang 

dimiliki."Adapun materi pelatihan diantaranya melakukan koordinasi untuk peningkatan partisipasi 
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produktivitasnya, merencanakan pelaksanaan peningkatan produktivitas, mengorganisasikan 

peningkatan produktivitas, membimbing penerapan alat, teknis, dan metode peningkatan produktivitas," 

jelasnya.Katanya setiap peserta nantinya dapat mengukur tingkat produktvitas tenaga kerja yang dimiliki. 

Peserta yang ikut tersebut dengan Balai Besar ini diharapkan nanti bisa melakukan pengukuran 

produktivitas di unitnya masing masing."Kita berharap kedepannya setiap unit di rumah sakit ini bisa 

menerapkannya sehingga bisa memperbaiki kira-kira bagian mana yang perlu ditingkatkan 

produktivitasnya," ujarnya.Hadir pada pelatihan itu, Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, Wadir SDM dan 

Pendidikan RSUD Dr Pirngadi Medan, dan jajaran bidang diklat RSUD Dr Pirngadi Medan 
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Title KABAR GEMBIRA! BSU Tahap 5 Cair Sejak Hari Ini, Simak Syarat 

Dapat Subsidi Gaji Rp600 Ribu 

Author _noname 

Media Portal Jember Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165656598/kabar-gembira-bsu-

tahap-5-cair-sejak-hari-ini-simak-syarat-dapat-subsidi-gaji-rp600-ribu 

Summary Adapun BSU tahap 5 sudah dicairkan sejak hari ini atau 10 Oktober 2022. Com dari Pikiran 

Rakyat dalam artikel berjudul BSU Tahap 5 Cair Hari Ini, Simak Syarat dan Cara Cek Nama 

Penerima Bantuan Rp600.000,. Pemerintah kembali menyalurkan BSU yang kali ini sudah 

memasuki tahap 5. Di mana nantinya pekerja atau buruh yang memenuhi syarat bisa 

mendapatkan uang Rp600 ribu. 

 

Pemerintah kembali menyalurkan BSU yang kali ini sudah memasuki tahap 5.Adapun BSU tahap 5 sudah 

dicairkan sejak hari ini atau 10 Oktober 2022.Di mana nantinya pekerja atau buruh yang memenuhi syarat 

bisa mendapatkan uang Rp600 ribu.Lantas apa syarat untuk mendapatkan BSU subsidi gaji Rp600 

ribu?Dikutip PortalJember. com dari Pikiran Rakyat dalam artikel berjudul BSU Tahap 5 Cair Hari Ini, Simak 

Syarat dan Cara Cek Nama Penerima Bantuan Rp600.000,Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, program BSU 2022 ini bertujuan untuk meringankan para pekerja dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari akibat kenaikan harga BBM.Dari tahap 1 hingga 4, Kemnaker telah mendistribusikan bantuan 

kepada 8.168.987 pekerja atau 63,60 persen dari total penerima yaitu 14,6 juta pekerja.Adapun syarat-

syarat yang dibutuhkan agar pekerja mendapat bantuan subsidi upah (BSU) 2022 adalah sebagai berikut:- 

Warga Negara Indonesia (WNI)- Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan 

Juli 2022- Gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK 

lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan 

ke atas hingga ratusan ribu penuh- Bukan PNS, TNI dan Polri- Belum menerima program kartu prakerja, 

program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikroUntuk cara cek nama calon 

penerima BSU, bisa dilakukan melalui dua metode sebagai berikut:1. Melalui Website Kemnaker- 

Kunjungi laman https://kemnaker.go.id/- Daftar akun. Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus 

melakukan pendaftaran- Setelah membuat akun, kemudian login.- Lengkapi profil Anda, seperti biodata, 

foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi.- Cek pemberitahuan. Biasanya Anda akan 

mendapat notifikasi mengenai informasi dari pemberian BSU 2022.2. Melalui Website BPJS 

Ketenagakerjaan- Kunjungi laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/- Lalu gulir ke bawah hingga 

Anda menemukan keterangan "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?"- Kemudian isi data-

data yang diperlukan seperti NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone dan 

alamat email yang digunakan- Setelah seluruh data terisi dengan benar, klik tombol "Lanjutkan".- Jika 

data Anda terdaftar ke calon penerima BSU, maka akan muncul notifikasi:"Anda lolos verifikasi BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk validasi selanjutnya akan 

dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 10 

Tahun 2022". (Farhan Erlangga Ramadhan/Pikiran Rakyat) 
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Title Cara Cek Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 46, Ini Solusi Jika 

Tak Dapat dari SMS Notifikasi 

Author Penulis 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-

gelombang-46-ini-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi 

Summary Simak cara cek pengumuman hasil Kartu Prakerja gelombang 46, disertai solusi jika tidak 

dapat SMS notifikasi. Video tersebut berisi informasi dasar mengenai Kartu Prakerja, mulai 

dari mengenali tantangan di dunia kerja sampai penjelasan manfaat Kartu Prakerja. 

Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan insentif berupa bantuan dari 

pemerintah sebesar Rp 3,55 juta. Informasi pengumuman Kartu Prakerja gelombang 46 

diketahui melalui akun Instagram @prakerja.go.id pada Sabtu, (8/10/2022). 

 

 

 

 Simak cara cek pengumuman hasil Kartu Prakerja gelombang 46, disertai solusi jika tidak dapat SMS 

notifikasi. Informasi pengumuman Kartu Prakerja gelombang 46 diketahui melalui akun Instagram 

@prakerja.go.id pada Sabtu, (8/10/2022). Melansir Instagram @prakerja.go.id, bagi peserta yang lolos 

seleksi untuk segera menautkan rekening atau e-wallet agar bisa menerima dana pelatihanSedangkan 

jika tidak lolos, akan mendapatkan notifikasi pada dashboard dengan keterangan "Kamu Belum 

Berhasil".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.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 SMS notifikasi 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.Ilustrasi Kartu Prakerja. Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 46 telah 
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diumumkan. Begini cara cek hasilnya. "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.Demi pemerataan 

penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang sudah pernah menerima 

tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang). 
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Title Agar Tak Tertinggal, Sepaku Mulai Berbenah Menyambut 

IKN 

Author _noname 

Media Info Satu Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.infosatu.co/agar-tak-tertinggal-sepaku-mulai-berbenah-menyambut-ikn 

Summary Bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN) Sepaku yang merupakan Kecamatan di Kabupaten 

Penajam Paser Utara (PPU) siap bersaing. Plt Camat Sepaku Adi Kustaman mengungkapkan 

Kecamatan Sepaku sudah mulai melakukan penguatan SDM melalui pelatihan. Tujuan dari 

kegiatan tersebut tidak lain agar ke depannya warga Sepaku tidak tertinggal dan bisa 

bersaing untuk menjadi bagian dari proses pembangunan IKN lengkap dengan kompetensi 

dan persyaratan yang dibutuhkan. Adi mengatakan kondisi jalan mulus dari KM 38 hingga 

lokasi IKN, penguatan SDM di Kecamatan Sepaku juga semakin masif dilakukan. 

 

 

 

Bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN) Sepaku yang merupakan Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser 

Utara (PPU) siap bersaing. Hal itu ditandai dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia (SDM).Plt Camat Sepaku Adi Kustaman mengungkapkan Kecamatan Sepaku sudah mulai 

melakukan penguatan SDM melalui pelatihan. Tujuan dari kegiatan tersebut tidak lain agar ke depannya 

warga Sepaku tidak tertinggal dan bisa bersaing untuk menjadi bagian dari proses pembangunan IKN 

lengkap dengan kompetensi dan persyaratan yang dibutuhkan."Semua pelatihan gratis, tidak ada 

sepersen pun biaya. Semua akomodasi ditanggung, dijemput dan diantar kembali, bahkan uang saku. 

Pelatihan ini dari Kementerian Ketenagakerjaan," ungkapnya beberapa waktu yang lalu.Adi mengatakan 

kondisi jalan mulus dari KM 38 hingga lokasi IKN, penguatan SDM di Kecamatan Sepaku juga semakin 

masif dilakukan. Apalagi, syarat pekerja di sekitar IKN nantinya harus yang sudah memiliki 

sertifikasi."Dalam tiga bulan terakhir ini bahkan sudah digelar berbagai macam pelatihan. Puluhan 

pelatihan sudah dilakukan dalam rentang waktu," jelasnya.Tahap pertama pelatihan untuk barista, 

hidroponik, menjahit, digital printing, dan pembuatan kue dimana semua pelatihan digelar di 

Sepaku.Kemudian, tahap kedua juga dilakukan pelatihan lanjutan termasuk dengan sistem boarding 

(asrama) di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda untuk operator excavator dan forklift, welder 

(pengelasan) dan pelatihan public speaking."Peserta pelatihan merupakan warga dari 11 desa dan 4 

kelurahan di Sepaku. Kami sangat terbuka. Dari masing-masing desa atau kelurahan mengusulkan dan 
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kami meneruskannya kepada instansi yang menggelar pelatihan," terangnya.Lanjut Adi, selain dari 

Kementerian Ketenagakerjaan, pelatihan juga dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang (PUPR). Gelombang pertama sudah diberikan untuk 180 orang dan sedang berlangsung 

180 orang untuk gelombang kedua."Untuk Kementerian PUPR ini, pelatihan diberikan bahkan sampai ke 

level buruh seperti untuk pemasangan pondasi, bata, plester, atap baja ringan, mandor dan lain-lain," 

tuturnya.Adi menyebut, semua peserta yang lulus akan masuk dalam database Kecamatan Sepaku, 

sehingga ketika ada perusahaan yang membutuhkan, mereka tinggal menginformasikan tenaga-tenaga 

yang siap kerja lengkap dengan sertifikasi yang dibutuhkan."Kurang lebih sudah dilatih sebanyak 700 

orang. Mereka yang lulus akan mendapatkan dua sertifikat, yakni sertifikat dari penyelenggara pelatihan 

dan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Jadi ini bukan pelatihan biasa," tegasnya.Ia 

menambahkan, sejak diumumkan menjadi ibu kota baru Indonesia pada 26 Agustus 2019, jumlah 

kunjungan pejabat dan masyarakat dari Jakarta dan berbagai daerah di nusantara semakin intens dimana 

hampir setiap hari ada saja tamu yang berkunjung ke IKN.Bahkan sebelum area IKN ditutup untuk umum 

karena persiapan untuk pembagunan fisik, jumlah kunjungan masyarakat tembus hingga 5.000 orang per 

pekan."Dampak pemindahan IKN ini secara langsung dan tidak langsung sudah dirasakan. Pertama jalan 

sudah mulus, lubang dikit langsung ditutup. Sampai Petung (Penajam) insyaallah tahun ini mulus, 

warung-warung, rumah makan sudah ramai, penginapan-penginapan malah sampai kewalahan," 

pungkasnya. 
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Title BSU 2022 Tahap 5 Cair Hari Ini, Cek Syarat dan Daftar Penerima 

BLT Subsidi Gaji Rp600.000 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656380/bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-

cek-syarat-dan-daftar-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000 

Summary Login melalui situs kemnaker.go.id untuk cek status penerima BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 

tahap 5 yang cair hari ini. Cek syarat dan daftar penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 

5 yang cair hari ini. Pekerja yang ditetapkan sebagai penerima BSU 2022 atau BLT Subsidi 

Gaji tahap 5 harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Menaker Ida Fauziyah mengatakan 

telah menyusun pedoman pemberian BSU 2022, yang di dalamnya menetapkan beberapa 

syarat calon penerima BLT Subsidi Gaji. 

 

Cek syarat dan daftar penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 yang cair hari ini.Login melalui situs 

kemnaker.go.id untuk cek status penerima BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji tahap 5 yang cair hari 

ini.Pekerja yang ditetapkan sebagai penerima BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji tahap 5 harus memenuhi 

syarat terlebih dahulu.Menaker Ida Fauziyah mengatakan telah menyusun pedoman pemberian BSU 

2022, yang di dalamnya menetapkan beberapa syarat calon penerima BLT Subsidi Gaji.Menaker Ida 

menjelaskan jika syarat dan kriteria penerima BSU 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi 

Pekerja/Buruh.Penyaluran BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji memasuki tahap 5 pencairan. Hingga saat ini, 

BSU 2022 tersalurkan kepada 8.168.987 orang (63,60 persen) dengan rincian untuk penerima tahap 1 

sebanyak 4.112.052 orang (32,02 persen), dan penerima tahap 2 1.607.776 orang.Sementara untuk 

tahap 3, terdata sebanyak 1.357.722 orang dan penerima tahap 4 sebanyak 1.091.437 orang. 
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Title BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 Cair, Pekerja di Daerah Terpencil Sudah 

Dapat? 

Author Antara 

Media Okezone Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684064/blt-subsidi-gaji-rp600-000-

cair-pekerja-di-daerah-terpencil-sudah-dapat 

Summary BSU atau BLT subsidi gaji terus dicairkan, di mana hari ini mulai disalurkan tahap V. Adapun 

BLT subsidi gaji yang diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat sebesar Rp600.000. 

Kementerian Ketenagakerjaan juga berupaya mempercepat penyaluran bantuan subsidi 

upah (BSU) tahun 2022 bagi pekerja di daerah terpencil yang kesulitan mengakses pelayanan 

perbankan.  

 

 

 

BSU atau BLT subsidi gaji terus dicairkan, di mana hari ini mulai disalurkan tahap V. Adapun BLT subsidi 

gaji yang diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat sebesar Rp600.000.Kementerian 

Ketenagakerjaan juga berupaya mempercepat penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2022 bagi 

pekerja di daerah terpencil yang kesulitan mengakses pelayanan perbankan.Pemerintah bekerja sama 

dengan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk mempercepat 

penyaluran BSU 2022.Berdasarkan hasil evaluasi penyaluran BSU 2020 dan 2021, Kementerian 

Ketenagakerjaan berupaya memperbaiki penyaluran subsidi upah bagi pekerja yang tinggal jauh dari 

fasilitas bank sehingga membutuhkan waktu dan ongkos untuk mengambil bantuan.Oleh karena itu, 

pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan subsidi upah kepada pekerja yang 

berada di daerah terpencil dan pekerja yang belum punya rekening di bank anggota Himbara.Di samping 

mempercepat penyaluran, Kementerian Ketenagakerjaan mengupayakan penyaluran subsidi upah 

akuntabel dan tepat sasaran. Demikian dikutip dari Antara, Senin (10/10/2022).Menurut Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022, kementerian harus memastikan penerima BSU belum 

menerima bantuan lain dari pemerintah, termasuk bantuan dari Program Kartu Prakerja, Program 

Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).Kementerian melakukan 

penyaringan dan pemadanan data yang cukup memakan waktu untuk memastikan akurasi data calon 

penerima BSU 2022. 
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Title Ayo Cek Rekening Sekarang! BLT BSU Tahap 5 Sudah Cair Hari 

Ini, Daftar Nama Penerima Bantuan Klik Disini - Giwangkara 

Author Nur Hanif 

Wachidah 

Media Giwangkara.com Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855138985/ayo-cek-rekening-sekarang-blt-bsu-

tahap-5-sudah-cair-hari-ini-daftar-nama-penerima-bantuan-klik-disini 

Summary Giwangkara.com- Bantuan Langsung Tunai (BLT) BSU tahap 5 yang menyasar kepada pekerja 

atau buruh sudah mulai dicairkan hari ini, 10 Oktober 2022. Diketahui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan BLT BSU kepada 8.168.987 pekerja atau 

buruh di seluruh Indonesia sebagaimana dikutip Giwangkara. Besaran BLT BSU tahap 5 yang 

diterima oleh pekerja atau buruh sebesar Rp600 ribu tanpa pengurangan sepeser pun. 

Pencairan BLT BSU tahap 5 dilakukan melalui bank Himbara yang terdiri atas BRI, BNI, 

Mandiri, BTN, dan BSI atau dilakukan melalui Kantor Pos setempat. 

 

Giwangkara.com - Bantuan Langsung Tunai (BLT) BSU tahap 5 yang menyasar kepada pekerja atau buruh 

sudah mulai dicairkan hari ini, 10 Oktober 2022. Besaran BLT BSU tahap 5 yang diterima oleh pekerja atau 

buruh sebesar Rp600 ribu tanpa pengurangan sepeser pun.Pencairan BLT BSU tahap 5 dilakukan melalui 

bank Himbara yang terdiri atas BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI atau dilakukan melalui Kantor Pos 

setempat. Diketahui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan BLT BSU kepada 

8.168.987 pekerja atau buruh di seluruh Indonesia sebagaimana dikutip Giwangkara. com melalui 

Instagram resmi @kemnaker pada 10 Oktober 2022.Lebih lanjut, Kemnaker berkomitmen untuk menjaga 

prinsip ketepatan sasaran dan akuntabilitas dari program BSU ini. Bantuan subsidi upah ini diberikan 

kepada pekerja atau buruh yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan Kemnaker dalam 

Permenaker No 10 Tahun 2022. 
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Title BSU Tahap 5 Cair Hari Ini, Cukup Siapkan KTP untuk Cek Nama 

Penerima Lewat Dua Link Berikut 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015656899/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cukup-

siapkan-ktp-untuk-cek-nama-penerima-lewat-dua-link-berikut 

Summary Sebelum mengakses dua link tersebut, Anda dapat menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

terlebih dahulu sebelum cek nama penerima BSU tahap 5. Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

2022 saat ini sudah memasuki pencairan tahap kelima. Pencarian BSU 2022 tahap 5 mulai 

dicairkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Senin, 10 Oktober 2022. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan penyaluran BSU 2022 dicairkan 

secara bertahap dengan tujuan agar bantalan sosial tersebut tepat sasaran. 

 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 saat ini sudah memasuki pencairan tahap kelima. Pencarian BSU 

2022 tahap 5 mulai dicairkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Senin, 10 Oktober 2022.Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan penyaluran BSU 2022 dicairkan secara bertahap 

dengan tujuan agar bantalan sosial tersebut tepat sasaran.Untuk memudahkan penyaluran BSU 2022, 

dilakukan melalui Himpunan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) dan PT Pos Indonesia.Sementara PT 

Pos Indonesia menyalurkan BSU 2022 kepada pekerja yang berada di daerah terpencil dan yang belum 

memiliki rekening di bank Himbara.Sementara itu, bagi pekerja yang belum menerima BSU 2022, bisa cek 

nama penerima tahap 5 di link yang berikut ini.Link 1Link 2Sebelum mengakses dua link tersebut, Anda 

dapat menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terlebih dahulu sebelum cek nama penerima BSU tahap 

5.Berikut langkah cara cek nama penerima BSU tahap 5 lewat situs BPJS Ketenagakerjaan dan 

Kemnaker.1. Situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id- Buka link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id- Pilih bagian 

Cek Calon Penerima BSU- Masukkan NIK KTP- Isi nama lengkap sesuai KTP- Masukkan nama ibu kandung- 

Masukkan nomor HP dan email aktif- Pastikan kembali nomor HP dan email Anda benar agar bisa 

mendapatkan informasi penyaluran BSU 2022- Klik 'Lanjutkan'- Setelah itu, akan muncul pemberitahuan 

lolos verifikasi atau tidak sebagai calon penerima BSU 2022.2. Situs bsu.kemnaker.go.id- Kunjungi situs 

bsu.kemnaker.go.id- Jika belum memiliki akun, daftar terlebih dahulu- Klik 'Daftar Akun'- Lengkapi 

pendaftaran akun- Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel- Login 

atau masuk kembali dengan akun yang telah terverifikasi- Lengkapi profil biodata diri berupa foto profil, 

tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi- Cek notifikasi atau pemberitahuanJika Anda terpilih 

sebagai penerima BSU 2022 tahap 5, maka akan muncul beberapa status notifikasi. Notifikasi tersebut 

akan menunjukkan status pekerja sebagai penerima BSU 2022 tahap 5 Rp600.000. 
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Title Cek Penerima Bansos BSU 2022 Lewat Situs Resmi BPJS 

Ketenagakerjaan, Cair Rp600.000 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095656565/cek-penerima-bansos-bsu-2022-

lewat-situs-resmi-bpjs-ketenagakerjaan-cair-rp600000 

Summary BSU 2022 yang cair Rp600. 000 akan diterima pekerja jika sudah memenuhi syarat sesuai 

Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini 

sedang menyalurkan BSU 2022 kepada pekerja dan simak paparan berikut di artikel ini. 

Dilansir Pikiranrakyat-Depok.com dari bsu.kemnaker.go.id, berikut ini syarat bagi pekerja 

untuk bisa mendapatkan BSU 2022 berdasarkan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. 4. 

Masih tercatat sebagai peserta aktif hingga Juli 2022 di BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

BSU 2022 yang cair Rp600. 000 akan diterima pekerja jika sudah memenuhi syarat sesuai Permenaker 

Nomor 10 Tahun 2022.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini sedang menyalurkan BSU 

2022 kepada pekerja dan simak paparan berikut di artikel ini.Dilansir Pikiranrakyat-Depok.com dari 

bsu.kemnaker.go.id, berikut ini syarat bagi pekerja untuk bisa mendapatkan BSU 2022 berdasarkan 

Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.1. Tercatat sebagai WNI yang resmi.2. Berpenghasilan maksimal 

Rp3,5 juta per bulan.3. Jika pekerja di wilayah dengan UMK/UMP di atas Rp3,5 juta, maka syarat batas 

maksimum gaji menjadi sebesar UMK/UMP dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.4. Masih 

tercatat sebagai peserta aktif hingga Juli 2022 di BPJS Ketenagakerjaan.5. Tidak tercatat sebagai anggota 

TNI, Polri, PNS maupun PPPK. 
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Title Cara Mencairkan BSU 2022 Bagi Pekerja dengan Rekening 

Bank Swasta, Akses Link Ini 

Author Dariola Kamadatu 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/10/cara-mencairkan-bsu-2022-bagi-pekerja-

dengan-rekening-bank-swasta-akses-link-ini 

Summary Simak cara mencairkan BSU 2022 bagi pekerja dengan rekening bank swasta, ini link yang 

perlu diakses. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus 

menyalurkan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji tahun 2022 yang diperuntukkan bagi pekerja 

atau buruh. BSU yang dicairkan secara bertahap hingga Desember mendatang, disalurkan 

hanya melalui Bank Himbara, seperti BTN, Bank Mandiri, BNI, dan Bank BRI, Bank Syariah 

Indonesia untuk Provinsi Aceh, serta PT Pos Indonesia. 1. Akses laman 2. 

 

 

 

 Simak cara mencairkan BSU 2022 bagi pekerja dengan rekening bank swasta, ini link yang perlu diakses. 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menyalurkan BSU 2022 atau BLT 

subsidi gaji tahun 2022 yang diperuntukkan bagi pekerja atau buruh. BSU yang dicairkan secara bertahap 

hingga Desember mendatang, disalurkan hanya melalui Bank Himbara, seperti BTN, Bank Mandiri, BNI, 

dan Bank BRI, Bank Syariah Indonesia untuk Provinsi Aceh, serta PT Pos Indonesia.1. Akses laman 2. Bagi 

Anda yang ditetapkan sebagai calon penerima, akan memperoleh notifikasi bahwa telah lolos verifikasi 

data penerima BPJS Ketenagakerjaan 3. Di bawah pemberitahuan tersebut, akan ada tombol "Update 

Rekening Disini", untuk memasukkan rekening Bank Himbara 4. Isikan data rekening Bank Himbara, 

pastikan nama pemilik bank sama dengan calon penerima BSU. Setelah data bank himbara yang 

dimasukkan dipastikan benar, Anda dapat menunggu proses validasi sesuai Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Terkait dengan status penyaluran BSU atau BLT subsidi gaji 

tahun 2022 dapat dicek secara berkala melalui laman . 
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Title BSU Tahap 5 Mulai Cair ke Pekerja, Cek Penerima BLT Subsidi 

Gaji Rp600. 000 secara Online di Sini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657046/bsu-tahap-5-mulai-cair-ke-

pekerja-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000-secara-online-di-sini 

Summary BSU tahap 5 atau biasa disebut BLT subsidi gaji senilai Rp600. 000 diperkirakan cair dalam 

kurun waktu satu minggu ke depan di bulan Oktober 2022 ini. Para pekerja yang hendak 

memastikan nama terdaftar sebagai penerima BSU tahap 5 bisa melakukan pengecekan 

secara online melalui situs kemnaker.go.id atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Cara cek 

penerima BSU tahap 5 di kemnaker.go.id. - Buka kemnaker.go.id pada browser PC atau HP. 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyalurkan BSU 

tahap 5 pada Senin, 10 Oktober 2022 kepada para pekerja. "Setiap minggu (disalurkan 

kepada) 1 juta, 2 juta (penerima BSU). 

 

 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyalurkan BSU tahap 5 pada 

Senin, 10 Oktober 2022 kepada para pekerja.BSU tahap 5 atau biasa disebut BLT subsidi gaji senilai 

Rp600. 000 diperkirakan cair dalam kurun waktu satu minggu ke depan di bulan Oktober 2022 ini."Setiap 

minggu (disalurkan kepada) 1 juta, 2 juta (penerima BSU). Insya Allah dalam kurun 1 bulan mungkin Pak 

Presiden kita bisa selesaikan," kata Menaker Ida Fauziah seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari 

Kemnaker.Para pekerja yang hendak memastikan nama terdaftar sebagai penerima BSU tahap 5 bisa 

melakukan pengecekan secara online melalui situs kemnaker.go.id atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Cara cek penerima BSU tahap 5 di kemnaker.go.id- Buka kemnaker.go.id 

pada browser PC atau HP- Klik 'daftar sekarang' yang ada di pojok kanan atas website untuk membuat 

akun.- Lengkapi data diri, terdiri dari Nomor Induk Keluarga (NIK) dan nama ibu kandung. Pastikan NIK 

aktif dan sesuai KTP. Selain itu, isi alamat e-mail, nomor telepon aktif, dan password. 
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Title Cek Langsung Uang Gratis dari Pemerintah Rp600 Ribu Sudah Cair 

Hari Ini Atau Belum Status Terkini - Ayo Semarang 

Author Akbar Hari 

Mukti 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-775139329/cek-langsung-uang-gratis-dari-

pemerintah-rp600-ribu-sudah-cair-hari-ini-atau-belum-status-terkini 

Summary SEMARANG, AYOSEMARANG. COM- Berikut artikel mengenai cek langsung uang gratis dari 

pemerintah Rp600 ribu sudah cair hari ini atau belum status terkini. Ketahui caranya disini 

berkaitan dengan apakah kamu sudah dapat Rp600 ribu uang gratis dari pemerintah atau 

belum? lewat program BSU tahap 5 2022 cair hari ini. Alhamdulillah, mereka yang dapat uang 

gratis dari pemerintah BSU tahap 5 hari ini Senin 10 Oktober 2022 langsung bisa 

mendapatkan Rp600 ribu cair hari ini, Kartu Prakerja kamu juga telah mendapatkan tanda 

bahwa sudah mendapatkannya. 

 

 

 

SEMARANG, AYOSEMARANG. COM - Berikut artikel mengenai cek langsung uang gratis dari pemerintah 

Rp600 ribu sudah cair hari ini atau belum status terkini. Ketahui caranya disini berkaitan dengan apakah 

kamu sudah dapat Rp600 ribu uang gratis dari pemerintah atau belum? lewat program BSU tahap 5 2022 

cair hari ini. Alhamdulillah, mereka yang dapat uang gratis dari pemerintah BSU tahap 5 hari ini Senin 10 

Oktober 2022 langsung bisa mendapatkan Rp600 ribu cair hari ini, Kartu Prakerja kamu juga telah 

mendapatkan tanda bahwa sudah mendapatkannya.Simak informasi artikel ini untuk mendapatkan 

informasi cek langsung uang gratis dari pemerintah cair hari ini atau belum lewat program BSU tahap 5 

2022.Dalam penjelasannya, hingga tahap 4 BSU 2022 ada sebanyak 8.168.987 pekerja atau 63,60 persen 

pekerja seluruh Indonesia menerima BSU Kemnaker. Menggali data yang sudah dihimpun BPJS 

Ketenagakerjaan, penyaluran ini dilakukan beberapa tahap. Nantinya penyaluran BSU Rp600 ribu semoga 

bisa disalurkan ke 16 juta pekerja memenuhi syarat. 
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Title BSU Tahap 5 Cair Hari Ini, Tak Kunjung Terpilih sebagai Penerima? 

Begini Kata Kemenaker 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-795138628/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-tak-kunjung-

terpilih-sebagai-penerima-begini-kata-kemenaker 

Summary BSU Tahap 5 dikabarkan akan cair pada hari ini Senin, 10 Oktober 2022. Bagi anda yang sudah 

mendaftar program BSU tahap 5 namun tidak kunjung terpilih, mungkin bisa mengecek 

sejumlah alasan yang akan diulas dalam artikel ini. Berikut syarat dan kriteria yang harus 

dipenuhi oleh sejumlah buruh/pekerja yang mesti diperhatikan apabila ingin terpilih menjadi 

penerima BSU Tahap 5. Sebagaimana yang kita ketahui, Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahap 

5 merupakan kelanjutan program pemerintah yang diberikan kepada pekerja/buruh secara 

bertahap. 

 

BSU Tahap 5 dikabarkan akan cair pada hari ini Senin, 10 Oktober 2022.Bagi anda yang sudah mendaftar 

program BSU tahap 5 namun tidak kunjung terpilih, mungkin bisa mengecek sejumlah alasan yang akan 

diulas dalam artikel ini.Sebagaimana yang kita ketahui, Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahap 5 merupakan 

kelanjutan program pemerintah yang diberikan kepada pekerja/buruh secara bertahap.Adapun bantuan 

ini diperkenankan untuk satu kali pencairan, dengan jumlah nominal sebesar Rp600 ribu rupiah.Namun 

tidak seluruh pekerja/buruh bisa mendapatkan notifikasi hijau, sehingga terpilih menjadi calon penerima 

bantuan subsidi dari pemerintah.Terdapat sejumlah alasan yang melatar belakangi seseorang tidak 

terpilih menjadi penerima bantuan. Salah satunya tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana 

yang telah ditetapkan.Berikut syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh sejumlah buruh/pekerja yang 

mesti diperhatikan apabila ingin terpilih menjadi penerima BSU Tahap 5. 
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Title Tak Terpilih Dapat BSU Tahap 5, Kemenaker Beber 

Penyebabnya 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-795138630/tak-terpilih-dapat-bsu-tahap-5-

kemenaker-beber-penyebabnya 

Summary Bantuan Subsidi Upah alias BSU Tahap 5 dikabarkan akan cair pada hari ini Senin, 10 Oktober 

2022. Bagi anda yang sudah daftar program BSU Tahap 5 namun tak kunjung terpilih, 

mungkin bisa langsung mengecek sejumlah alasan yang akan diulas dalam artikel ini. 

Sebagaimana yang kita ketahui, Bantuan Subsidi Upah alias BSUTahap 5 merupakan 

kelanjutan program dari pemerintah yang diberikan kepada pekerja/buruh secara bertahap. 

Adapun bantuan ini diperkenankan untuk satu kali pencairan, dengan jumlah nominal 

sebesar Rp600 ribu rupiah. 

 

Bantuan Subsidi Upah alias BSU Tahap 5 dikabarkan akan cair pada hari ini Senin, 10 Oktober 2022.Bagi 

anda yang sudah daftar program BSU Tahap 5 namun tak kunjung terpilih, mungkin bisa langsung 

mengecek sejumlah alasan yang akan diulas dalam artikel ini.Sebagaimana yang kita ketahui, Bantuan 

Subsidi Upah alias BSUTahap 5 merupakan kelanjutan program dari pemerintah yang diberikan kepada 

pekerja/buruh secara bertahap.Adapun bantuan ini diperkenankan untuk satu kali pencairan, dengan 

jumlah nominal sebesar Rp600 ribu rupiah.Namun tak semua pekerja/buruh bisa mendapatkan notifikasi 

hijau, sehingga terpilih menjadi calon penerima bantuan subsidi dari pemerintah.Terdapat sejumlah 

alasan yang melatar belakangi seseorang tidak terpilih menjadi penerima bantuan.Salah satunya tidak 

memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan. 
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Title RSUD Dr Pirngadi Medan Bersama Ditjen Binalavotas Kemenaker RI 

Gelar Pelatihan 

Author Penulis 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://wartaekonomi.co.id/read450556/rsud-dr-pirngadi-medan-bersama-ditjen-

binalavotas-kemenaker-ri-gelar-pelatihan 

Summary Dewan Pengawas RSUD Dr Pirngadi Medan, Destanul Aulia, SKM, MBA, M.Ec, Ph.D. 

Mengatakan, ada 25 peserta yang dilatih, terdiri dari Staf Medis Fungsional (SMF) dan 

karyawan di unit-unit pelayanan. 

 

 

 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi Dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik 

Indonesia (RI) menggelar pelatihan. Ini digelar di Aula Diklat RSUD Dr Pingadi Medan selama 5 hari sejak 

1 Oktober hingga 7 Oktober 2022.Dewan Pengawas RSUD Dr Pirngadi Medan, Destanul Aulia, SKM, MBA, 

M.Ec, Ph.D. mengatakan, ada 25 peserta yang dilatih, terdiri dari Staf Medis Fungsional (SMF) dan 

karyawan di unit-unit pelayanan."Kegiatan ini merupakan hasil MoU antara Pemko Medan dengan 

Kemenaker RI. Kemenaker mempunyai slot pelatihan untuk peningkatan produktivitas kepada karyawan 

ataupun organisasi. Ini setelah kami melakukan pertemuan dengan pihak Ditjen Binalavotas Kemenaker 

RI," jelasnya, Senin (10/10). Destanul Aulia juga menyatakan bahwa rumah-rumah sakit yang ada di Kota 

Medan dalam rangka mendukung wisata medis perlu juga mendapatkan pelatihan ini demi peningkatan 

produktivitas. Untuk itu, RSUD Dr Pirngadi Medan mendapatkan satu slot khusus dengan 25 peserta 

terdiri dari masing-masing SMF dan Unit yang disebutnya bertujuan agar setiap peserta dapat mengukur 

tingkat produktvitas tenaga kerja yang dimiliki. "Adapun materi pelatihan di antaranya melakukan 

koordinasi untuk peningkatan partisipasi produktivitas; merencanakan pelaksanaan peningkatan 

produktivitas; mengorganisasikan peningkatan produktivitas; membimbing penerapan alat, teknis, dan 

metode peningkatan produktivitas," katanya. Dikatakannya, setiap peserta nantinya dapat mengukur 

tingkat produktvitas tenaga kerja yang dimiliki. Peserta yang ikut tersebut dengan Balai Besar ini 

diharapkan bisa melakukan pengukuran produktivitas di unitnya masing masing."Kami berharap ke 

depannya setiap unit di rumah sakit ini bisa menerapkannya sehingga bisa memperbaiki kira-kira bagian 

mana yang perlu ditingkatkan produktivitasnya," pungkasnya. 
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Title BSU Tahap 5 Bakal Cair Hari Ini, Simak Cara Cek di 2 

Link Ini 

Author Natasha Khairunisa Amani 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5092968/bsu-tahap-5-bakal-cair-hari-ini-simak-cara-

cek-di-2-link-ini 

Summary Pemerintah dikabarkan akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 Rp 600 

ribu mulai hari ini, 10 Oktober 2022. Pencairan BSU tahap 5 dapat dicek melalui laman 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan kemnaker.go.id. Sebelum BSU tahap 5, BSU tahap 4 telah 

dicairkan pada Senin 3 Oktober 2022. Secara total hingga saat ini, Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022 secara nasional sudah tersalurkan kepada 8,16 juta pekerja dan buruh. 

 

Pemerintah dikabarkan akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 Rp 600 ribu mulai hari 

ini, 10 Oktober 2022. Pencairan BSU tahap 5 dapat dicek melalui laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

dan kemnaker.go.id. Sebelum BSU tahap 5, BSU tahap 4 telah dicairkan pada Senin 3 Oktober 2022. 

Secara total hingga saat ini, Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 secara nasional sudah tersalurkan 

kepada 8,16 juta pekerja dan buruh. Angka ini mencapai 63,60 persen dari target. a. Warga Negara 

Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan b. Peserta Aktif program jaminan sosial 

ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juli 2022 kategori Pekerja Penerima Upah (PU) 

c. Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan atau upah dibawah upah minimum 

Dalam hal wilayah tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka persyaratan Gaji/Upah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c menjadi paling banyak sebesar upah minimum 

provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh d. Pekerja bukan penerima program kartu prakerja, 

keluarga harapan, bantuan produktif usaha mikroe. Bukan merupakan pegawai negeri sipil atau TNI/Polri 

1. Akses laman 2. Selanjutnya isi data diri berupa NIK, Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, 

Nomor Handphone Terkini, dan Email. Pastikan nomor HP dan email benar agar bisa mendapatkan 

informasi terkait penyaluran BSU 3. Setelah mengisi data, silakan klik Lanjutkan 4. Terakhir, notifikasi 

pada layar akan muncul yang menunjukkan apakah Anda termasuk sebagai penerima BSU atau 

tidak.Selain melalui laman BPJS Ketenagakerjaan, untuk bisa mengecek penerima BSU dapat dilakukan 

lewat laman Kemnaker. Berikut ini caranya. 1. Akses laman 2. Kemudian apabila belum memiliki akun, 

maka harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu 3. Lengkapi pendaftaran akun 4. Selanjutnya aktivasi 

akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone, 5. Namun, jika sudah 

punya akun silakan langsung login kea kun SIAPkerja 6. Jika biodata belum lengkap, segera lengkapi prodil 

biodata diri 7. Setelah itu, cek notifikasi.Lantas, bagaimana jika mau cek penerima BSU tahap 5 tapi lupa 

password akun SiapKerja? "Jika Rekanaker lupa password (kata sandi) Akun Kemnaker, maka Rekanaker 

dapat meresetnya melalui tautan Lupa Password," tulis @kemnaker, diikuti Rabu (5/10/2022). Ikuti 

langkah-langkah berikut untuk mereset password Akun SiapKerja pada halaman website 

siapkerja.kemnaker.go.id 1. Pada halaman Lupa Password silahkan masukan Nomor Induk 

Kependudukan / Alamat Email yang Rekanaker gunakan saat proses pendaftaran sebelumnya. Setelah 

itu silahkan tekan tombol "Lanjutkan". 2. Setelah Rekanaker menekan tombol "Lanjutkan" maka akan 

muncul halaman baru untuk mereset password. Silakan masukan Password Baru dan Kode Verifikasi pada 

form isian yang tersedia. Untuk mendapatkan Kode Verifikasi silakan klik tautan "Kirim Ulang Kode 
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Verifikasi" dan Kode Verifikasi akan dikirimkan ke alamat email Rekanaker sesuai yang didaftarkan pada 

saat melakukan proses pendaftaran sebelumnya. Setelah selesai memasukan semua informasi yang 

dibutuhkan, silahkan lanjutkan dengan menekan tombol "Reset Password". 3. Silakan menunggu sampai 

muncul notifikasi Reset Password berhasil, dan Rekanaker dapat menggunakan password baru untuk 

login di portal siapkerja.kemnaker.go.id. 
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Title BSU Tahap 5 Cair Hari Ini! Cek Nama Penerima di Situs Kemnaker 

dan BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015657122/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-cek-

nama-penerima-di-situs-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Bantuan subsidi upah (BSU) tahap 5 kembali disalurkan oleh Pemerintah Indonesia melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada hari ini. "Setelah menerima data dari BPJS 

Ketenagakerjaan, data itu kami padankan dulu untuk melihat apakah mereka menerima atau 

tidak program bantuan pemerintah yang lain seperti Kartu Prakerja, BPUM, BLT BBM, PKH, 

dan lainnya," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Senin, 10 Oktober 2022. 

Selain itu, para pekerja juga dapat mengecek namanya melalui situs milik BPJS 

Ketenagakerjaan, apakah dinyatakan sebagai penerima BSU tahap 5 atau tidak. BSU tahap 5 

sebesar Rp600 ribu tersebut akan dicairkan oleh Kemnaker ke rekening bank para penerima. 

 

 

 

Bantuan subsidi upah (BSU) tahap 5 kembali disalurkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada hari ini.BSU tahap 5 sebesar Rp600 ribu tersebut akan dicairkan oleh 

Kemnaker ke rekening bank para penerima.Tak hanya mengirimkan BSU ke akun bank penerima, 

Kemnaker juga akan memberikan bantuan tersebut melalui PT Pos Indonesia. Terlebih bagi penerima 

BSU yang bertempat tinggal di lokasi terpencil.Untuk diketahui, sebelum menyalurkan BSU tahap 5 

tersebut, pihak Kemnaker pun telah melakukan proses verifikasi hingga validasi data terlebih dahulu. 

Keterangan itu disampaikan langsung oleh Menteri Kemnaker Ida Fauziyah."Setelah menerima data dari 

BPJS Ketenagakerjaan, data itu kami padankan dulu untuk melihat apakah mereka menerima atau tidak 

program bantuan pemerintah yang lain seperti Kartu Prakerja, BPUM, BLT BBM, PKH, dan lainnya," 

katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Senin, 10 Oktober 2022.Dalam proses verifikasi dan 

validasi data tersebut, Kemnaker juga memastikan status pekerjaan calon penerima, apakah termasuk 

sebagai anggota TNI, Polri, atau Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tidak.Hingga saat ini, Kemnaker telah 

menyalurkan BSU kepada 8.168.987 orang atau 63,60 persen dari target penerima.Diketahui, penerima 

tahap pertama sebanyak 4.112.052 orang, lalu penerima tahap II sebanyak 1.607.776 orang, penerima 

tahap III yaitu 1.357.722 orang dan terakhir, penerima tahap IV sebanyak 1.091.437 orang.Oleh karena 
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hal tersebut, para pekerja dapat melihat status penerimaannya melalui dua situs pemerintah, salah 

satunya melalui situs https://kemnaker.go.id, dengan mengikuti 5 langkah berikut ini;1. Jika belum 

memiliki akun, maka tekan kolom "Daftar",2. Selanjutnya, lengkapi data dan isi kolom yang tertera,3. Jika 

telah memiliki akun, maka bisa langsung masuk atau login ke dalam akun tersebut,4. Isi profil dan data 

diri,5. Cek notifikasi pemberitahuan, apakah berhak menerima BSU atau tidak.Selain itu, para pekerja 

juga dapat mengecek namanya melalui situs milik BPJS Ketenagakerjaan, apakah dinyatakan sebagai 

penerima BSU tahap 5 atau tidak.1. Kunjungi situs https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id//2. Lengkapi 

dan isi data diri pada kolom yang tersedia,3. Beberapa identitas diri yang harus dicantumkan, di 

antaranya adalah nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, nama ibu kandung, tanggal lahir, 

nomor telepon dan alamat email,4. Lalu klik "Lanjutkan",5. Setelah itu, akan muncul status penerimaan 

BSU bagi pekerja, apakah mendapatkan bantuan tersebut atau tidak. 
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Title Kemnaker: BSU Tahap 5 Cair Sore Ini atau Besok Author _noname 

Media Inews Portal Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.inews.id/finance/bisnis/kemnaker-bsu-tahap-5-cair-sore-ini-atau-besok 

Summary Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah 

Anggoro Putri mengatakan, BSU tahap 5 mulai dicairkan sore ini atau paling lambat besok, 

Selasa (11/10/2022). "Sore ini atau besok (BSU) cair," kata dia kepada MNC Portal Indonesia, 

Senin (10/10/2022). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal menyalurkan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) tahap 5 senilai Rp600. 000 mulai hari ini, Senin (10/10/2022). Dia 

menjelaskan, pencairan BSU tahap 5 akan ditransfer melalui Bank Himbara. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 

senilai Rp600. 000 mulai hari ini, Senin (10/10/2022).Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, BSU tahap 5 mulai dicairkan sore ini atau 

paling lambat besok, Selasa (11/10/2022)."Sore ini atau besok (BSU) cair," kata dia kepada MNC Portal 

Indonesia, Senin (10/10/2022).Dia menjelaskan, pencairan BSU tahap 5 akan ditransfer melalui Bank 

Himbara. Jumlah penerima BSU pada tahap ini sekitar 325. 294 pekerja.Sementara itu, BSU hingga tahap 

4 sudah tersalurkan ke 8.168.987 penerima atau terealisasi 63,6 persen dari target. Adapun target 

penyalur BSU akan diselesaikan akhir tahun ini.Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait 

BSU, termasuk pengecekan status penyaluran, melalui kanal bsu.kemnaker.go.id. Selain itu, juga bisa 

mengecek apakah termasuk penerima BSU atau tidak.Kemnaker memprioritaskan penyaluran BSU untuk 

para pekerja formal yang menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun syarat lainnya adalah 

pekerja tersebut mempunyai gaji Rp3,5 juta per bulan.Meski demikian, para pekerja/buruh yang memiliki 

gaji di bawah standar upah minum kota/provinsi juga bisa mendapatkan BSU. Hal itu sebagaimana 

tercantum dalam Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah 

Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 
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Title [Berita]BSU Tahap 5 Cair Sore Ini atau Besok Author Copyright 

Media Creacorridor.com Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.creacorridor.com/2022/10/beritabsu-tahap-5-cair-sore-ini-atau-besok.html 

Summary Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah 

Anggoro Putri mengatakan, BSU tahap 5 mulai dicairkan sore ini atau paling lambat besok, 

Selasa (11/10/2022). "Sore ini atau besok (BSU) cair," kata dia kepada MNC Portal Indonesia, 

Senin (10/10/2022). JAKARTA, creacorridor. Com- Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) bakal menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 senilai Rp600. 000 mulai 

hari ini, Senin (10/10/2022). 

 

JAKARTA, creacorridor. com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal menyalurkan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) tahap 5 senilai Rp600. 000 mulai hari ini, Senin (10/10/2022). Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, BSU 

tahap 5 mulai dicairkan sore ini atau paling lambat besok, Selasa (11/10/2022). "Sore ini atau besok (BSU) 

cair," kata dia kepada MNC Portal Indonesia, Senin (10/10/2022). Dia menjelaskan, pencairan BSU tahap 

5 akan ditransfer melalui Bank Himbara. Jumlah penerima BSU pada tahap ini sekitar 325. 294 pekerja. 

Sementara itu, BSU hingga tahap 4 sudah tersalurkan ke 8.168.987 penerima atau terealisasi 63,6 persen 

dari target. Adapun target penyalur BSU akan diselesaikan akhir tahun ini. Masyarakat dapat mengakses 

berbagai informasi terkait BSU, termasuk pengecekan status penyaluran, melalui kanal 

bsu.kemnaker.go.id. Selain itu, juga bisa mengecek apakah termasuk penerima BSU atau tidak. Kemnaker 

memprioritaskan penyaluran BSU untuk para pekerja formal yang menjadi kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan. Adapun syarat lainnya adalah pekerja tersebut mempunyai gaji Rp3,5 juta per bulan. 

Meski demikian, para pekerja/buruh yang memiliki gaji di bawah standar upah minum kota/provinsi juga 

bisa mendapatkan BSU. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 
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Title Subsidi Upah Tahap V Cair Sore Ini, Buruan Cek Rekening Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/economics/subsidi-upah-tahap-v-cair-sore-ini-buruan-cek-

rekening 

Summary Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap V senilai Rp600 ribu per penerima mulai disalurkan sore 

ini. "Sore ini atau besok (BSU) cair," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial, Kemnaker Indah Anggoro Putri kepada MNC Portal, Senin (10/10/2022). 

Paling lambat, BSU tersebut akan masuk ke rekening 325. 294 penerima, pada esok hari. 

Indah menjelaskan, pada penyaluran tahap ini setidaknya bakal di transfer melalui bank 

Himbara yang sebelumnya sudah terdaftar berbarengan dengan BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap V senilai Rp600 ribu per penerima mulai disalurkan sore ini. Paling 

lambat, BSU tersebut akan masuk ke rekening 325. 294 penerima, pada esok hari."Sore ini atau besok 

(BSU) cair," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kemnaker Indah 

Anggoro Putri kepada MNC Portal, Senin (10/10/2022).Indah menjelaskan, pada penyaluran tahap ini 

setidaknya bakal di transfer melalui bank Himbara yang sebelumnya sudah terdaftar berbarengan dengan 

BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah penerima pada tahap V ini Indah menyebutkan setidaknya bakal 

disalurkan kepada 325. 294 penerima.Adapun total keseluruhan penyaluran BSU hingga tahap IV 

setidaknya sudah tersalurkan ke 8.168.987 penerima atau terealisasi 63,60%. Targetnya penyalur BSU ini 

akan rampung sebelum penutupan tahun 2022. 
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Title BSU Tahap 5 Cair Hari Ini, Begini Cara Cek 

Nama Penerima 

Author Kolomsetiawan Chogahlebih 

Mudah 

Media Celebesmedia Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://celebesmedia.id/celebes/artikel/1008101022/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-begini-cara-

cek-nama-penerima 

Summary Pemerintah memastikan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 5 cair pada hari ini, Senin 

(10/10/2022). Bantuan diberikan kepada 325 ribu pekerja yang tersebar di berbagai wilayah 

Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, 

sedianya ada 403 ribu pekerja yang didata oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun yang lolos 

verifikask sebesar 325 ribu. 

 

 

 

 Pemerintah memastikan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 5 cair pada hari ini, Senin (10/10/2022). 

Bantuan diberikan kepada 325 ribu pekerja yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, sedianya ada 403 ribu pekerja yang 

didata oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun yang lolos verifikask sebesar 325 ribu."InsyaAllah Senin (10 

Oktober 2022, BSU tahap 5) sudah mulai bisa kita cairkan," ujar Anwar dikutip dari Kompas.com, Senin 

(10/10/2022).Anda bisa mengecek nama penerima secara online.Cara Cek Penerima BSU Tahap 5 di BP 

Jamsostek1. Buka situs BSU BPJSTK di laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Scroll layar ke 

bawah dan cari fitur pengecekan calon penerima BSU3. Masukkan data diri secara lengkap, a.l. Nomor 

Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap sesuai KTP, nama ibu kandung, email, dan nomor HP4. 

Kemudian, klik tombol "Lanjutkan" Sistem akan mencari data sesuai yang Anda inputkan.Jika data yang 

dimasukkan tersebut termasuk ke calon penerima BSU, maka akan muncul notifikasi seperti ini:"Anda 

lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk validasi 

selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan 

Permenaker Nomor 10 Tahun 2022"Selain di https://bsu.bpjstenagakerja.go.id,nama penerima juga 

dapat di cek di laman Kemnaker, kemnaker.go.id.- Pengecekan penerima BSU melalui laman 

kemnaker.go.id, membutuhkan akun yang bisa didaftarkan menggunakan nomor KTP, nama ibu kandung, 

dan verifikasi kode OTP.- Setelah mempunyai akun, pengecekan penerima BSU 2022 melalui laman 

kemnaker.go.id dilakukan dengan cara berikut:.- Masuk atau login ke laman https://kemenaker.go.id 
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menggunakan akun yang telah terdaftar, lalu lengkapi biodata, seperti foto profil, status pernikahan 

hingga tipe lokasi- Cek pemberitahuan, yang akan berisi mengenai status penerima subsidi upah, seperti 

terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, serta menunjukkan memenuhi syarat atau 

tidaknya- Jika terdaftar sebagai calon penerima BSU, Anda akan mendapatkan notifikasi sesuai tahapan 

penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan ke Kemnaker.Selain notifikasi termasuk 

calon penerima, Anda juga akan memperoleh pemberitahuan apabila dana BSU sebesar Rp 600. 000 telah 

tersalurkan ke rekening bank himbara.Per akhir September, Kementerian Keuangan menyebut anggaran 

BSU yang sudah disalurkan telah mencapai Rp 4,2 triliun dari Rp 8,8 triliun atau sekitar 48,2%. Nilai BSU 

ini mencapai Rp 600. 000 per pekerja dan dibayarkan satu kali.Merujuk pada Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) 10/2022, penyaluran BSU tahun ini hanya dilakukan melalui Bank 

Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta Bank Syariah Indonesia Provinsi Aceh dan Pos Indonesia. 
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Title Jadwal Pencairan BSU Tahap 5, Kemnaker: Paling Lambat 

Besok 

Author Iqbal Dwi Purnama 

Media Okezone Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Negative 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684122/jadwal-pencairan-bsu-

tahap-5-kemnaker-paling-lambat-besok 

Summary Adapun minggu ini, penyaluran masuk dalam tahap V. Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pada 

penyaluran BSU tahap V ini kemungkinan bakal mulai dicairkan paling lambat besok. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT 

subsidi gaji senilai Rp600 ribu kepada pekerja. Adapun minggu ini , penyaluran masuk dalam tahap 

V.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kemnaker Indah Anggoro Putri 

mengatakan pada penyaluran BSU tahap V ini kemungkinan bakal mulai dicairkan paling lambat 

besok."Sore ini atau besok (BSU) cair," ujar Dirjen PHI dan Jamsos kepada MNC Portal, Senin 

(10/10/2022).Indah menjelaskan pada penyaluran tahap ini setidaknya bakal di transfer melalui bank 

Himbara yang sebelumnya sudah terdaftar berbarengan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah penerima 

pada tahap V ini Indah menyebutkan setidaknya bakal disalurkan kepada 325. 294 penerima.Adapun 

total keseluruhan penyaluran BSU hingga tahap IV setidaknya sudah tersalurkan ke 8.168.987 penerima 

atau terealisasi 63,60%. Targetnya penyalur BSU ini akan rampung sebelum penutupan tahun 

2022.Selanjutnya masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait BSU, termasuk pengecekan 

status penyaluran, melalui kanal bsu.kemnaker.go.id. Masyarakat atau pekerja juga bisa mengecek 

apakah termasuk penerima BSU atau tidak.Sekadar informasi, pada penyaluran BSU kali ini, Kemnaker 

memprioritaskan untuk para pekerja formal yang menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun 

syarat lainnya adalah pekerja tersebut mempunyai gaji Rp3,5 juta per bulan.Meski demikian 

memungkinkan untuk para pekerja/buruh yang memiliki gaji di bawah standar upah minum kota/provinsi 

untuk bisa mendapatkan BSU tersebut.Hal itu sebagaimana tercantum dalam Permenaker Nomor 10 

Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi 

Pekerja/Buruh. 
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Title Kabar Baik, Subsidi Gaji Rp600 Ribu Cair Lagi Sore Ini atau Besok Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://ekbis.sindonews.com/read/908639/34/kabar-baik-subsidi-gaji-rp600-ribu-cair-lagi-

sore-ini-atau-besok-1665385824 

Summary Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap V diperkirakan bakal cair mulai sore ini, atau paling lambat 

besok. "Sore ini atau besok (BSU) cair," ujar Dirjen PHI dan Jamsos kepada MNC Portal, Senin 

(10/10/2022). 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap V diperkirakan bakal cair mulai sore ini, atau paling lambat besok. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menekankan terus menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp600 

ribu kepada para pekerja .Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, 

Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pada penyaluran BSU tahap V ini kemungkinan bakal mulai 

dicairkan paling lambat besok."Sore ini atau besok (BSU) cair," ujar Dirjen PHI dan Jamsos kepada MNC 

Portal, Senin (10/10/2022).Indah menjelaskan, pada penyaluran tahap ini setidaknya bakal di transfer 

melalui bank Himbara yang sebelumnya sudah terdaftar berbarengan dengan BPJS Ketenagakerjaan. 

Jumlah penerima pada tahap V ini Indah menyebutkan setidaknya bakal disalurkan kepada 325. 294 

penerima.Adapun total keseluruhan penyaluran BSU hingga tahap IV setidaknya sudah tersalurkan ke 

8.168.987 penerima atau terealisasi 63,60%. Targetnya penyalur BSU ini akan rampung sebelum 

penutupan tahun 2022.Selanjutnya masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait BSU, 

termasuk pengecekan status penyaluran, melalui kanal bsu.kemnaker.go.id. Masyarakat atau pekerja 

juga bisa mengecek apakah termasuk penerima BSU atau tidak.Sekadar informasi, pada penyaluran BSU 

kali ini, Kemnaker memprioritaskan untuk para pekerja formal yang menjadi kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan. Adapun syarat lainnya adalah pekerja tersebut mempunyai gaji Rp3,5 juta per 

bulan.Meski demikian memungkinkan untuk para pekerja/buruh yang memiliki gaji di bawah standar 

upah minum kota/provinsi untuk bisa mendapatkan BSU tersebut. Hal itu sebagaimana tercantum dalam 

Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi 

Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 
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Title Kemnaker Dorong Pelatihan Instruktur Profesional Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/kemnaker-dorong-pelatihan-instruktur-

profesional 

Summary IDX CHANNEL- Progam rutin Kementerian Ketenagakerjaan untuk menempa skill para 

instruktur yakni, kompetisi keterampilan instruktur nasional. Dimana melalui kompetisi ini, 

para instruktur akan tertantang untuk terus meningkatkan, dan juga mengembangkan 

kompetensinya, tidak hanya dalam hard skill atau kemampuan teknis namun juga dalam soft 

skill yang dimiliki. 

 

 

 

IDX CHANNEL- Progam rutin Kementerian Ketenagakerjaan untuk menempa skill para instruktur yakni, 

kompetisi keterampilan instruktur nasional. Dimana melalui kompetisi ini, para instruktur akan 

tertantang untuk terus meningkatkan, dan juga mengembangkan kompetensinya, tidak hanya dalam 

hard skill atau kemampuan teknis namun juga dalam soft skill yang dimiliki. 
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Title Belum Dapat BSU Tahap 4, Kemenaker: Sabar Ya | 

merdeka.com 

Author Robyantoro Hulopi 

Media Merdeka Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/uang/belum-dapat-bsu-tahap-4-kemenaker-sabar-ya.html 

Summary Merdeka.com- Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disalurkan hingga tahap 

keempat kepada 8,1 juta penerima. Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meminta pengiriman 

program BSU senilai Rp 600 ribu dipercepat, terutama untuk penerima manfaat dari daerah-

daerah yang jauh dari ibu kota. Dikutip dari akun instagram @Kemnaker, penyaluran BSU 

hingga tahap keempat sudah 8.168.987 pekerja/buruh atau 63,60 persen. Penyaluran yang 

dilakukan selain cepat, juga terus menjaga prinsip ketepatan sasaran dan akuntabilitas dari 

program BSU. 

 

 

 

Merdeka.com - Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disalurkan hingga tahap keempat 

kepada 8,1 juta penerima. Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meminta pengiriman program BSU senilai Rp 

600 ribu dipercepat, terutama untuk penerima manfaat dari daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. "Kita 

berharap dari menyampaikan BLT daya beli konsumsi masyarakat bisa terangkat menjadi lebih baik dan 

dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi makro," ucapnya beberapa waktu lalu.Dikutip dari akun 

instagram @Kemnaker, penyaluran BSU hingga tahap keempat sudah 8.168.987 pekerja/buruh atau 

63,60 persen. Penyaluran yang dilakukan selain cepat, juga terus menjaga prinsip ketepatan sasaran dan 

akuntabilitas dari program BSU. "Yang belum sabar ya. Terimakasih kepada para pekerja/buruh yang 

telah sabar menunggu pencairan BSU 2022," tulis akun @Kemanker, Senin (10/10).Sebagai informasi, 

bagi pekerja/buruh yang tidak sesuai datanya kemudian tetap mendapatkan BSU ada sanksinya. Berikut 

sanksi yang ditetapkan oleh Kemenaker: 1. Pengusaha atau pemberi kerja tidak memberikan data yang 

sebenarnya, pengusaha atau pemberi kerja dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 2. Dalam hal penerima BSU tidak memenuhi persyaratan dan telah menerima BSU, 

penerima BSU wajib mengembalikan BSU yang telah diterima ke rekening kas negara melalui sistem 

penerimaan secara elektronik."Padahal gajinya besar dan tidak sesuai ketentuan, tapi dapat BSU 2022 

ini, ini ketentuannya ya Rekanaker," tulis akun @Kemanker, Minggu (2/10). 
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Title BSU 2022 Tahap 5 Kapan Cair? Cek Jadwal Penyaluran dan Daftar 

Pekerja yang Dapat BLT Subsidi Gaji di Link Ini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065655843/bsu-2022-tahap-5-kapan-

cair-cek-jadwal-penyaluran-dan-daftar-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-di-link-ini 

Summary Masyarakat pekerja di Indonesia sangat menanti momen pencairan BSU 2022 tahap 5 dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Oleh karena itu, kapan BSU 2022 tahap 5 cair? 

Segera cek jadwal penyaluran dan daftar pekerja yang dinyatakan berhak menerima BLT 

Subsidi Gaji Rp600.000. Pencairan BSU 2022 Rp600. 000 kini telah memasuki tahap 4 dan 

terus berlangsung. Adapun untuk menjadi pekerja penerima BSU 2022 harus memenuhi 

syarat yang telah ditentukan Kemnaker. 

 

Masyarakat pekerja di Indonesia sangat menanti momen pencairan BSU 2022 tahap 5 dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker).Oleh karena itu, kapan BSU 2022 tahap 5 cair? Segera cek jadwal 

penyaluran dan daftar pekerja yang dinyatakan berhak menerima BLT Subsidi Gaji Rp600.000.Pencairan 

BSU 2022 Rp600. 000 kini telah memasuki tahap 4 dan terus berlangsung.Adapun untuk menjadi pekerja 

penerima BSU 2022 harus memenuhi syarat yang telah ditentukan Kemnaker.Syarat ini berdasarkan 

Permenaker Nomor 10 Tahun 2022, di antaranya:a. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).b. 

Tercatat sebagai peserta aktif jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.c. Memiliki gaji atau upah maksimal 

Rp3,5 juta per bulan.d. Pekerja di wilayah dengan UMK/UMP lebih besar dari Rp3,5 juta, maka batas 

maksimum gaji menjadi sebesar UMK/UMP dibulatkan ke atase. Bukan anggota TNI atau Polri, serta 

bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).f. Belum pernah menerima bantuan lain, seperti Program Keluarga 

Harapan, Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro, serta Kartu Prakerja.Perihal mekanisme dan jadwal 

pencairan BSU 2022 tahap 5 seperti tahap sebelumnya.Bahwa pada tahap 1 hingga 3 selesai dalam jangka 

waktu satu bulan.Begitupun tahap 4 yang akan berlangsung selama Oktober 2022.Tidak berbeda pada 

tahap 5 kemungkinan besar akan disalurkan mulai November 2022.Pencairan BSU 2022 tahap 5 baru 

akan diumumkan secara resmi oleh Kemnaker setelah tahap 4 dinyatakan selesai.Kendati demikian, 

pelajari cara cek daftar pekerja yang menerima BSU 2022 sebagai berikut:a. Akses situs kemnaker.go.id.b. 

Klik 'Masuk' jika sudah memiliki akun dan klik 'Daftar Sekarang' jika belum mempunyai akun.c. Masukkan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK KTP), nama lengkap, dan tanggal lahir.d. Masukkan semua data diri 

yang diminta dan selesaikan pendaftaran akune. Aktivasi akun menggunakan kode OTP.f. Login ke akun 

yang sudah terdaftar.g. Lengkapi profil biodata dan cek notifikasi yang didapatkan."Kamu telah 

ditetapkan sebagai penerima BSU 2022" adalah notifikasi yang akan diterima oleh pekerja yang lulus 

sebagai penerima BSU 2022."Dana BSU 2022 kamu sudah disalurkan" adalah notifikasi kalau uang telah 

disalurkan ke rekening Anda dan bisa dicairkan. 
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Title Informasi Pasar Kerja Berperan Penting Tingkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785657372/informasi-pasar-kerja-

berperan-penting-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat 

Summary Layanan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK), selain memfasilitasi link and match antara 

pencari kerja dan pemberi kerja, juga memiliki peran penting dalam dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Sehingga SIPK harus dikemas dalam suatu regulasi dan menjadi 

pedoman operasional yang terintegrasi. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, regulasi memberikan pedoman pelaksanaan suatu siklus 

kegiatan. Dalam penyusunan regulasi, diperlukan internalisasi, harmonisasi, dan finalisasi 

dokumen awal berupa naskah urgensi. 

 

Layanan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK), selain memfasilitasi link and match antara pencari kerja dan 

pemberi kerja, juga memiliki peran penting dalam dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Sehingga SIPK harus dikemas dalam suatu regulasi dan menjadi pedoman operasional yang 

terintegrasi.Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, regulasi 

memberikan pedoman pelaksanaan suatu siklus kegiatan. Dalam penyusunan regulasi, diperlukan 

internalisasi, harmonisasi, dan finalisasi dokumen awal berupa naskah urgensi."Regulasi ini melengkapi 

SIPK yang dibangun di saat situasi memiliki banyak aturan dan kebijakan dijadikan sebagai pondasi dalam 

menjalankan tugas. Mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permenaker," kata Anwar Sanusi 

saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Naskah Urgensi SIPK di Jakarta, minggu lalu."Kalau kita tak 

punya pondasi regulasi yang kokoh, maka sistem yang akan kita bangun ini, mengalami banyak titik 

lemah. Apalagi tak mudah melakukan koordinasi, konsolidasi dari berbagai regulasi yang pernah ada, " 

lanjutnya.Ditambahkan Anwar Sanusi, penyusunan regulasi SIPK ini sebagai wujud pemerintah yang terus 

berbenah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang terbaik, sesuai tuntutan dan harapan 

masyarakat."Kredibilitas pemerintah akan sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi dengan 

dinamika perubahan sehingga mampu merespon kebutuhan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik 

yang responsif dan efisien, " katanya.Anwar Sanusi berharap melalui "FGD Naskah Urgensi SIPK" ini, 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatan kualitas layanan melalui kolaborasi berbagai 

Kementerian/Lembaga kepada pencari kerja, pemberi kerja, dan pemangku kepentingan terkait dalam 

memberikan layanan informasi pasar kerja yang lebih baik.FGD dihadiri Perwakilan Kementerian PPN/ 

Bappenas, Dharendra Wardhana dan Tim; Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP; dan Perwakilan dari 

KADIN Indonesia, Dasril Rangkuti (Anggota Pokja Vokasi/Wakil Ketua Komite Tetap BLK dan BNSP) 
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Title Kemenaker: Sabar Ya, Bagi Yang Belum Dapat BSU 

Tahap 4 

Author Azhar Bagas Ramadhan 

Media Sudutpandang.id Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://sudutpandang.id/kemenaker-sabar-ya-bagi-yang-belum-dapat-bsu-tahap-4 

Summary JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID- Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 telah 

disalurkan hingga tahap keempat kepada 8,1 juta penerima. Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

meminta pengiriman program BSU senilai Rp 600 ribu dipercepat, terutama untuk penerima 

manfaat dari daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Dikutip dari akun instagram 

@Kemnaker, penyaluran BSU hingga tahap keempat sudah 8.168.987 pekerja/buruh atau 

63,60 persen. Penyaluran yang dilakukan selain cepat, juga terus menjaga prinsip ketepatan 

sasaran dan akuntabilitas dari program BSU. 

 

 

 

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID - Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disalurkan hingga 

tahap keempat kepada 8,1 juta penerima. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengiriman program 

BSU senilai Rp 600 ribu dipercepat, terutama untuk penerima manfaat dari daerah-daerah yang jauh dari 

ibu kota."Kita berharap dari menyampaikan BLT daya beli konsumsi masyarakat bisa terangkat menjadi 

lebih baik dan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi makro," ucapnya beberapa waktu lalu.Dikutip 

dari akun instagram @Kemnaker, penyaluran BSU hingga tahap keempat sudah 8.168.987 pekerja/buruh 

atau 63,60 persen. Penyaluran yang dilakukan selain cepat, juga terus menjaga prinsip ketepatan sasaran 

dan akuntabilitas dari program BSU."Yang belum sabar ya. Terimakasih kepada para pekerja/buruh yang 

telah sabar menunggu pencairan BSU 2022," tulis akun @Kemanker, Senin (10/10/2022).Sebagai 

informasi, bagi pekerja/buruh yang tidak sesuai datanya kemudian tetap mendapatkan BSU ada 

sanksinya.Berikut sanksi yang ditetapkan oleh Kemenaker: Pengusaha atau pemberi kerja tidak 

memberikan data yang sebenarnya, pengusaha atau pemberi kerja dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penerima BSU tidak memenuhi persyaratan dan 

telah menerima BSU, penerima BSU wajib mengembalikan BSU yang telah diterima ke rekening kas 

negara melalui sistem penerimaan secara elektronik."Padahal gajinya besar dan tidak sesuai ketentuan, 

tapi dapat BSU 2022 ini, ini ketentuannya ya Rekanaker," tulis akun @Kemanker, Minggu 

(2/10/2022)(red) 
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Title Daftar Penerima BSU Tahap 5 Ada di Sini, Segera Akses 2 Link 

Berikut untuk Cek BLT Rp600.000 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657418/daftar-penerima-bsu-tahap-5-

ada-di-sini-segera-akses-2-link-berikut-untuk-cek-blt-rp600000 

Summary Adapun sesuai rencananya, BSU tahap 5 akan mulai dicairkan pada hari ini Senin, 10 Oktober 

2022. Daftar penerima BSU tahap 5 bisa dilihat secara online dengan dua cara untuk 

melakukan pengecekan melalui laman BPJS Ketenagakerjaan maupun laman Kemnaker. 

Adapun berikut ini cara untuk cek penerima BSU tahap 5 melalui laman BPJS 

Ketenagakerjaan dan Kemnaker. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) telah kembali menyalurkan BSU tahap 5 di minggu ini. 

 

 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah kembali menyalurkan BSU tahap 5 

di minggu ini.Adapun sesuai rencananya, BSU tahap 5 akan mulai dicairkan pada hari ini Senin, 10 Oktober 

2022.Oleh karena itu, bagi para pekerja yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022, dapat segera melakukan pengecekan penerima secara 

online.Daftar penerima BSU tahap 5 bisa dilihat secara online dengan dua cara untuk melakukan 

pengecekan melalui laman BPJS Ketenagakerjaan maupun laman Kemnaker.Adapun berikut ini cara 

untuk cek penerima BSU tahap 5 melalui laman BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker.1. Cek penerima 

BSU tahap 5 melalui laman BPJS Ketenagakerjaan:- Akses dan login ke laman 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 
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Title BSU Tahap 5 Sudah Cair untuk 325. 000 Penerima Hari Ini Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/bsu-tahap-5-sudah-cair-untuk-325000-

penerima-hari-ini 

Summary Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600. 000 tahap 5 sudah dicairkan hari ini, Senin (10/10/2022) 

kepada 325. 000 penerima. "Insyaallah, sudah (cair)," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi, dikutip dari Kompas.com, Senin 

(10/10/2022). Sebelumnya, BSU sudah tersalurkan hingga tahap empat, dengan rincian:. - 

Tahap I sebanyak 4.112.052 orang. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600. 000 tahap 5 sudah dicairkan hari ini, Senin (10/10/2022) kepada 325. 

000 penerima."Insyaallah, sudah (cair)," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) Anwar Sanusi, dikutip dari Kompas.com, Senin (10/10/2022).Sebelumnya, BSU sudah 

tersalurkan hingga tahap empat, dengan rincian:- Tahap I sebanyak 4.112.052 orang- Tahap II sebanyak 

1.607.776 orang- Tahap III sebanyak 1.357.722 orang- Tahap IV sebanyak 1.091.437 orangUntuk 

mengecek notifikasi penerima BSU, berikut adalah langkah-langkahnya:1. Buka website kemnaker.go.id 

atau 2. Daftar Akun- Login ke laman account.kemnaker.go.id- Masukkan NIK, nama lengkap, dan nama 

ibu kandung- Masukkan alamat e-mail, nomor handphone, dan password yang terdiri dari minimal 8 

karakter kombinasi (huruf kecil, huruf besar, simbol, angka).- Lalu Klik 'daftar sekarang'- Lakukan 

pendaftaran akun dengan mengunggah file yang diminta- Tunggu sistem mengirimkan kode OTP ke 

nomor HP yang digunakan, lalu ketikkan kode OTP ke laman registrasi- Aktivasi selesai, Anda sudah bisa 

login akun3. Lakukan login4. Lengkapi biodata yang terdiri dari foto profil, tentang, status pernikahan, 

dan tipe lokasi5. Cek Notifikasi- Tahap 1: CalonNotifikasi ini akan muncul jika Anda terdaftar sebagai calon 

penerima BSU sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan.- 

Tahap 2: PenetapanNotifikasi ini muncul jika Anda telah resmi menjadi penerima Bantuan Subsidi Upah 

(BSU).- Tahap 3: PenyaluranTahap terakhir ini akan muncul di laman notifikasi Anda jika dana BSU telah 

dikirimkan ke rekening Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN), jika Anda memiliki satu di antara rekening bank 

tersebut.Info BSU Lainnya 
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Title Penerima BSU di Kudus, Pati dan Jepara Ternyata Sebanyak Ini Author _noname 

Media Murianewscom Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.murianews.com/2022/10/10/323481/penerima-bsu-di-kudus-pati-dan-jepara-

ternyata-sebanyak-ini 

Summary MURIANEWS, Kudus- Alokasi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji di 

Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara ternyata sangat banyak. Data yang etrcatat di BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Kudus, alokasi BSU di tiga wilayah itu sebanyak sebanyak 205. 320 

pekerja. Untuk diketahui, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, membawahi wilayah kerja di 

lima kabupaten. Yakni Kabupaten Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Blora. 

 

MURIANEWS, Kudus - Alokasi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji di Kabupaten 

Kudus, Pati, dan Jepara ternyata sangat banyak. Totalnya mencapai ratusan ribu pekerja, dan sebagian di 

antaranya sudah cair.Data yang etrcatat di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, alokasi BSU di tiga 

wilayah itu sebanyak sebanyak 205. 320 pekerja. Mereka adalah para pekerja yang mempunyai gaji di 

bawah Rp 3,5 juta.Dari jumlah itu, data 184. 840 pekerja telah dikirim ke Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia (Kemnaker). Jika dipersentase, besarannya sudah mencapai 90 persen data yang 

terkirim.Untuk diketahui, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, membawahi wilayah kerja di lima 

kabupaten. Yakni Kabupaten Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Blora.Baca: Pekerja Tidak Masuk 

Jamsostek Haram Dapat BSUNamun untuk Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora pengiriman data 

calon penerima BSU ke Kemnaker dilakukan oleh kantor BPJS Ketenagakerjaan yang ada di masing-

masing kabupaten tersebut.BSU merupakan bantuan dari pemerintah yang diperuntukkan bagi pekerja 

dengan nominal Rp 600 ribu. Tujuannya untuk membantu pekerja seiring kenaikan harga BBM. BSU ini 

telah dicairkan pemerintah sejak 12 September 2022."Sebanyak 184. 840 data atau 90 persen data 

tersebut sudah kami verifikasi awal meliputi tenaga kerja yang masih aktif, mendapatkan gaji Rp 3,5 juta 

per bulan, dan nomor rekening yang sudah benar. Setelah itu kami kirim ke Kemnaker. Yang mencairkan 

(BSU, red) dari Kemnaker," kata Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Budi Hananto, 

Senin (10/10/2022).Baca: Tak Perlu Bingung, BSU juga Bisa Dicairkan Melalui Kantor PosBudi-sapaan 

akrabnya menyebut, penyerahan data tersebut keseluruhannya sudah dikirim pada Kamis (29/9/2022) 

silam. Dia menjelaskan, nantinya pencairan BSU sebesar Rp 600 ribu akan langsung ditransfer ke rekening 

pribadi."Bantuan BSU disalurkan melalui bank pemerintah. Di antaranya bank Mandiri, bank BNI, bank 

BRI, bank BTN, dan PT POS. Khusus PT POS ini nanti yang menyalurkan ke pelosok-pelosok yang 

daerahnya sulit dijangkau," imbuhnya.Kemudian, sebanyak 10 persen data pekerja di Kabupaten Kudus, 

Pati, dan Jepara masih belum terkirim. Penyebabnya karena beberapa hal."Yang sepuluh persen belum 

kami kirim ke Kemnaker karena ada yang sudah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja, red), ada yang 

rekeningnya sudah mati, ada yang data dirinya belum lengkap, ada juga yang nomor rekeningnya kurang 

satu dua digit," imbuhnya.Reporter: Vega Ma'arijil UlaEditor: Ali Muntoha 
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Title Jokowi Tegaskan Hati-hati Kelola 607 Triliun, pada Direksi 

Ketenagakerjaan BPJS 

Author Thresa Sandra 

Desfika 

Media Radarbogor.id Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.radarbogor.id/2022/10/10/jokowi-tegaskan-hati-hati-kelola-607-triliun-pada-

direksi-ketenagakerjaan-bpjs 

Summary Presiden RI Joko widodo (Jokowi), mewanti-wanti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) bagian ketenagakerjaan agar melaksanakan pengelolaan yang baik serta hati hati 

perihal dana milik para pekerja sejumlah Rp 607 Triliun. Hal tersebut disampaikan Presiden 

Jokowi pada kunjungan Dewan Direksi BPJS Bagian Ketenagakerjaan di Istana Negara, di hari 

Jum'at (07/10/2022). 

 

JAKARTA-RADAR BOGOR. Presiden RI Joko widodo (Jokowi), mewanti-wanti Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) bagian ketenagakerjaan agar melaksanakan pengelolaan yang baik serta hati hati 

perihal dana milik para pekerja sejumlah Rp 607 Triliun. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada 

kunjungan Dewan Direksi BPJS Bagian Ketenagakerjaan di Istana Negara, di hari Jum'at 

(07/10/2022)."Bapak Presiden tadi titip dana yang besar ini (Rp 607 triliun) dikelola dengan sangat baik 

dan hati-hati," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dalam keterangan resmi, 

dikutip Minggu (9/10).Dalam pertemuan itu, Anggoro melaporkan jumlah dana sebesar Rp 607 triliun 

adalah total uang yang saat ini ada di BPJS Ketenagakerjaan. Adapun dana sebesar Rp 89 persen telah 

diinvestasikan ke goverment related investment, dengan 65 persen di antaranya ada di Surat Berharga 

Negara (SBN).Ia mengungkapkan, pesan yang disampaikan Presiden tak lain agar dana tersebut aman 

sehingga tetap ada saat nantinya dibutuhkan. "Tentu saja untuk memastikan bahwa dana tersebut bisa 

aman dan saat dibutuhkan nantinya tetap ada dananya," ungkapnya.Dalam kesempatan tersebut, Dewan 

Direksi BPJS Ketenagakerjaan juga turut melaporkan sejumlah kinerja yang telah dicapai. Terutama, 

capaian selama 19 bulan sejak dilantik oleh Presiden Jokowi pada 22 Februari 2021 lalu.Salah satu yang 

dilaporkan adalah meningkatnya jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari 28 juta peserta menjadi 

35 juta peserta. Bahkan, pihaknya bertekad untuk terus menambah jumlah keanggotaan sebanyak dua 

kali lipat."Kami menargetkan dalam 5 tahun tumbuh 2 kali lipat menjadi 70 juta," ucap Anggoro.Adapun 

capaian lainnya, yakni soal upaya digitalisasi layanan BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi Jamsostek 

Mobile. Itu dilakukan dalam rangka memberikan kecepatan layanan dan meningkatkan kepuasan 

peserta, sesuai arahan dari Presiden Jokowi.Bahkan, berkat kehadiran aplikasi Jamsostek Mobile atau 

biasa disebut JMO, kata Anggoro, membuat layanan klaim BPJS Ketenagakerjaan bisa menjadi lebih 

cepat. "Untuk layanan yang juga menjadi concern Bapak Presiden, layanan yang baik bagi para pekerja, 

kami menyampaikan bahwa kami telah melaksanakan digitalisasi dalam layanan sehingga kalau dulu 

peserta itu klaim butuh waktu 10-15 hari, saat ini klaim hanya 15 menit bisa klaim dengan Jamsostek 

Mobile," ujar Anggoro.Terakhir, dewan direksi juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait 

perkembangan data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Menurut Anggoro, saat ini BPJS 

Ketenagakerjaan telah mengirimkan data penerima BSU hingga tahap 4, sedangkan tahap 5 akan segera 

dikirimkan dalam waktu dekat."Totalnya 14 juta data BSU kita kirimkan kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk divalidasi," tandasnya.  
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Title Hore! BSU tahap 5 Bisa Diambil Hari Ini di 7 Lokasi Ini Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785140397/hore-bsu-tahap-5-bisa-diambil-

hari-ini-di-7-lokasi-ini 

Summary Bantuan subsidi upah alias BSU tahap 5 dikabarkan cair hari ini, Senin 10 Oktober 2022. 

Bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji Rp600 ribu bisa diambil di tujuh lokasi ini. BSU 

tahap 5 bergulir pekan ini setelah pekan lalu cair tahap keempat. Pemerintah melakukan 

beragam upaya untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan terhadap pekerja ini. 

 

 

 

Bantuan subsidi upah alias BSU tahap 5 dikabarkan cair hari ini, Senin 10 Oktober 2022. Bantuan langsung 

tunai (BLT) subsidi gaji Rp600 ribu bisa diambil di tujuh lokasi ini.BSU tahap 5 bergulir pekan ini setelah 

pekan lalu cair tahap keempat. Pemerintah melakukan beragam upaya untuk melakukan percepatan 

penyaluran bantuan terhadap pekerja ini.Salah satunya menggandeng sejumlah penyalur bantuan 

subsidi upah. Upaya ini diklaim akan memudahkan pekerja penerima bantuan untuk mengambil BSU 

tahap 5 dan tahap-tahap lainnya.Setidaknya terdapat tujuh lokasi yang bisa dijangkau pekerja untuk 

mengambil pencairan BSU tahap 5 dan tahap-tahap selanjutnya. Dimana saja lokasi 

tersebut?Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng Himbara atau himpunan bank negara 

yang termasuk dalam BUMN, PT Pos Indonesia dan mitranya.PT Pos Indonesia menjadi satu upaya 

Kemnaker untuk mempercepat penyaluran setelah melalui evaluasi atas penyaluran BSU tahun 

lalu.Secara detail, berikut tujuh lokasi ambil BSU tahap 5 dan tahap-tahap berikutnya:- Bank Mandiri- BRI- 

BNI- BTN- BSI (khusus wilayah Aceh)- PT Pos Indonesia- Indomaret (Mitra PT Pos Indonesia) 
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Title Survei Kemenhub Buka Borok Bisnis Ojek Online Author _noname 

Media Vivanews Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Negative 

Link http://www.viva.co.id/digital/digilife/1530730-survei-kemenhub-buka-borok-bisnis-ojek-

online 

Summary Survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang baru-baru ini dilakukan membuka 

berbagai borok bisnis ojek online terhadap para mitra pengemudi mulai dari penghasilan 

yang pas-pasan hingga aspek keselamatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor KP 667 Tahun 2022, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan 

melakukan survei untuk mengetahui persepsi masyarakat pengguna dan pengemudi ojek 

online terhadap penyesuaian biaya jasa (tarif) ojek online. Survei dilakukan pada rentang 

waktu 13-20 September 2022 dengan media survei online. Sampling merupakan penduduk 

Jabodetabek pengguna ojek online dengan metode sampling kurang 5 persen. 

 

 

 

Survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang baru-baru ini dilakukan membuka berbagai borok 

bisnis ojek online terhadap para mitra pengemudi mulai dari penghasilan yang pas-pasan hingga aspek 

keselamatan.Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022, Badan Kebijakan 

Transportasi Kementerian Perhubungan melakukan survei untuk mengetahui persepsi masyarakat 

pengguna dan pengemudi ojek online terhadap penyesuaian biaya jasa (tarif) ojek online.Survei 

dilakukan pada rentang waktu 13-20 September 2022 dengan media survei online. Sampling merupakan 

penduduk Jabodetabek pengguna ojek online dengan metode sampling kurang 5 persen.Survei dilakukan 

di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Sebanyak 2.655 responden masyarakat merupakan 

pengguna ojek online dan 2.016 responden adalah mitra ojek online.Aplikasi yang paling sering 

digunakan adalah Gojek (59,13 persen), Grab (32,24 persen), Maxim (6,93 persen), InDriver (1,47 persen) 

dan lainnya (0,23 persen).Masyarakat menyatakan tarif yang baru berlaku termasuk wajar (52,32 

persen). Responden yang akan tetap menggunakan sebanyak 49,76 persen, sementara yang beralih atau 

mengurangi frekuensi penggunaan sebanyak 50,24 persen.Pendapatan per hari pengemudi hampir sama 

dengan biaya operasionalnya. Terbanyak rata-rata pendapatan per hari Rp 50-100 ribu (50,10 persen) 

dan biaya operasional per hari terbanyak kisaran Rp 50-Rp 100 ribu (44,10 persen).Banyaknya pesanan 

sebelum pemberlakuan tarif baru kisaran 5-10 kali (46,88 persen) dan sesudah pemberlakuan tarif kurang 
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dari 5 kali (55,65 persen).Pengemudi mengaku jarang mendapatkan bonus (52,08 persen) dari aplikator 

dan sebagian besar menyatakan tidak pernah (37,40 persen) mendapatkan bonus dari aplikator. 

Sementara yang mengaku jarang mendapat tip dari penumpang hingga 75,79 persen."Dengan adanya 

pemberlakuan tarif baru, sebagian pengguna jasa ojek online mengurangi penggunaan dan tak sedikit 

yang berpindah ke angkutan lain," kata Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko 

Setijowarna dalam keterangan resmi, Senin, 10 Oktober 2022.Secara umum menurutnya masyarakat 

belum memahami rincian biaya jasa ojek online yang dikenakan, di mana penyesuaian tarif yang hampir 

bersamaan dengan kenaikan harga BBM cukup dirasakan oleh masyarakat maupun para mitra.Beberapa 

masyarakat memberi saran untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudi, di antaranya mengenai 

penyesuaian tarif, pengadaan bonus, peningkatan pelayanan, penurunan potongan aplikator, dan 

penurunan harga BBM."Pendapatan rata-rata driver ojek daring di bawah Rp3,5 juta per bulan dengan 

lama kerja 8-12 jam sehari dan selama 30 hari kerja, sebulan tanpa adanya hari libur selayaknya mengacu 

aturan ketenagakerjaan yang sudah diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja," imbuhnya.Pendapatan rata-

rata ini tidak sesuai dengan janji aplikator angkutan berbasis daring pada tahun 2016 yang mencapai Rp8 

juta per bulan.!Menurutnya sulit menjadikan profesi ojol menjadi sandaran hidup karena aplikator tidak 

membatasi jumlah pengemudi menyebabkan ketidakseimbangan supply dan demand."Bekerja tidak 

dalam kepastian, status keren sebagai mitra akan tetapi realitanya tanpa penghasilan tetap, tidak ada 

jadwal hari libur, tidak ada jaminan kesehatan, jam kerja tidak terbatas," imbuhnya. 
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Title BSU Tahap 5 Cair Hari Ini, Berikut Cara Cek Status 

Pencairannya 

Author Natasa Kumalasah Putri 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/regional/read/5093112/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-berikut-cara-

cek-status-pencairannya 

Summary Bantuan Subsidi Upah(BSU) tahap 5 dikabarkan cair pada hari ini, Senin (10/10/2022). Kabar 

tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

Anwar Sanusi. Anwar mengungkapkan, pencairan bantuan langsung tunai (BLT) ini adalah 

subsidi gaji sebesar Rp600 ribu kepada pekerja yang mempunyai penghasilan maksimal 

Rp3,5 juta per bulannya. Ada 403 ribu pekerja yang didata oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

 

Bantuan Subsidi Upah(BSU) tahap 5 dikabarkan cair pada hari ini, Senin (10/10/2022). Kabar tersebut 

disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi.Anwar 

mengungkapkan, pencairan bantuan langsung tunai (BLT) ini adalah subsidi gaji sebesar Rp600 ribu 

kepada pekerja yang mempunyai penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulannya. Ada 403 ribu pekerja 

yang didata oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari angka tersebut, hanya 325 ribu yang lolos verifikasi. "Dari 

403 ribu yang lolos pemadanan, 325 ribu yang kemudian dicek oleh bank kembali dari nomor 

rekeningnya," kata Anwar, Senin (10/10/2022). Adapun persyaratan dari penerima BSU dari Kemnaker 

ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI), aktif menjadi peserta program jaminan sosial BPJS 

Ketenagakerjaan, bukan dari PNS, TNI maupun Polri dan belum pernah menerima program kartu kerja, 

program keluarga harapan, ataupun bantuan produktif dari usaha mikro. Untuk memeriksa apakah anda 

sebagai penerima dari BSU 2022 ini dapat dilakukan melalui dua situs resmi yaitu situs dari 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan kemnaker.go.id.langkah mudah untuk memeriksa apakah anda 

menjadi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dilansir dari situs bsu.kemnaker.go.id: 1. Pertama-tama 

anda tinggal mengunjungi situs resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan yaitu kemnaker.go.id. 2. Jika 

Anda belum mempunyai akun, Anda dapat mendaftar terlebih dahulu dengan melengkapi pendaftaran 

akun kemudian aktivasi akun menggunakan kode OTP yang dikirim kepada nomor handphone Anda. 3. 

Setelah akun terbuat, Anda tinggal masuk dan lengkapi profil mulai dari biodata diri, foto profil, tentang 

anda, status pernikahan anda, hingga tipe lokasi. 4. Jika profil telah lengkap terbuat anda bisa tinggal cek 

notifikasi, jika terdaftar akan muncul notifikasi "Kamu terdaftar sebagai calon penerima BSU 2022". 5. 

Setelah itu, Anda bisa klik bagian "ditetapkan" bilamana Anda telah ditetapkan sebagai penerima dari 

BSU 2022. 6. Adapun langkah terakhir klik bagian "Tersalurkan" hal tersebut untuk mengetahui apakah 

dana BSU telah tersalurkan ke dalam akun rekening milik Anda. Kemudian, untuk rekening bank seperti 

bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, hingga BTN) ataupun Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh), 

dana BSU 2022 akan langsung ditransfer ke dalam akun rekening Anda.1. Pertama yang harus Anda 

lakukan adalah akses situs resminya yaitu bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 2. Isi data diri secara lengkap 

mulai dari NIK, Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, Nomor Handphone, dan alamat Email. 

Nomor Handphone dan Email juga harus diperhatikan dengan benar agar dapat menerima informasi dari 

penyaluran BSU. 3. Jika data sudah lengkap klik "Lanjutkan". 4. Anda akan menerima notifikasi pada layar 

yang muncul mengenai status anda sebagai penerima BSU atau tidak. 
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Title Banyak Orang 'Tertipu' Pindah Kerja ke Ojol, Kok Bisa? Author Emir Yanwardhana 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20221010142417-4-378538/banyak-orang-tertipu-

pindah-kerja-ke-ojol-kok-bisa 

Summary Banyak pekerja formal termasuk swasta tak sedikit yang beralih profesi menjadi mitra driver 

ojek online. Sekarang, pendapatan rata-rata driver ojek daring di bawah Rp 3,5 juta per bulan 

dengan lama kerja 8-12 jam sehari dan selama 30 hari kerja sebulan tanpa adanya hari libur 

selayaknya mengacu aturan ketenagakerjaan yang sudah diatur oleh Kementerian Tenaga 

Kerja," kata Djoko. 

 

Banyak pekerja formal termasuk swasta tak sedikit yang beralih profesi menjadi mitra driver ojek online. 

Hal ini terungkap dari hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian 

Perhubungan 2019 lalu.Profesi ini dipilih lantaran tergiur penghasilan yang lebih besar, tapi nyatanya 

malah lebih sedikit yang dihasilkan oleh pengemudi ojek online (ojol).Ketua Bidang Advokasi dan 

Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menjelaskan ada anggapan 

pemerintah yang keliru selama ini, bahwa bisnis transportasi online telah membuka lapangan pekerjaan 

baru. Tapi dari hasil survei 18% pengemudi yang berasal dari pengangguran, sementara sisanya orang 

yang sudah memiliki pekerjaan sebelumnya."Sisanya orang yang tertipu karena iming-iming Rp 8 juta per 

bulan, nyatanya penghasilan yang diperoleh kurang dari Rp 3,5 juta dengan jam kerja 8 - 12 jam dan 

setiap hari kerja tanpa istirahat," kata Djoko kepada CNBC Indonesia, Senin (10/10/2022).Djoko 

menjelaskan mitra pengemudi didominasi oleh pria 81% dengan usia terbanyak 20 - 30 tahun (40,6%). 

Dengan status sebagai pekerjaan utama sebesar 54% dan sebagai pekerjaan sampingan 46%.Pendapatan 

mitra juga hampir sama dengan pengeluarannya di kisaran Rp 50 ribu - Rp 100 ribu per hari. Nasibnya 

juga semakin sulit karena jarang mendapatkan bonus dari aplikator, jarang mendapat tip, hingga harus 

bekerja 6 - 12 jam per hari yang dapat berpengaruh pada keselamatan pengemudi.Belum lagi dengan 

adanya pemberlakuan tarif baru mempengaruhi banyaknya pemesanan, dimana sebelumnya bisa 

mencapai 5 - 10 kali dalam sehari, menjadi maksimal hanya 5 kali dalam sehari."Hal ini merupakan salah 

satu dampak dari penyesuaian (kenaikan) tarif yang jumlah pesanan (order) cenderung menurun, 

sehingga berdampak pada penghasilan pengemudi," jelas Djoko dalam laporannya.Selain itu Djoko juga 

beranggapan transportasi daring adalah bisnis gagal karena mitra pengemudi tidak akan merasakan 

peningkatan pendapatan karena tergerus oleh potongan-potongan fasilitas aplikasi yang sangat besar. 

Ditambah aplikator juga tidak membatasi jumlah pengemudi yang menyebabkan ketidakseimbangan 

supply dan demand."Kegagalan bisnis transportasi daring sudah terlihat dari pendapatan yang diperoleh 

mitranya atau driver ojek daring. Sekarang, pendapatan rata-rata driver ojek daring di bawah Rp 3,5 juta 

per bulan dengan lama kerja 8 -12 jam sehari dan selama 30 hari kerja sebulan tanpa adanya hari libur 

selayaknya mengacu aturan ketenagakerjaan yang sudah diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja," kata 

Djoko.Menurutnya ini tidak sesuai dengan janji pendapatan mitra ojol dari aplikator pada 2016 yang 

mencapai Rp 8 juta per bulan. Sehingga sulit menjadikan profesi ini menjadi sandaran 

hidup.[Gambas:Video CNBC]Artikel Selanjutnya Sstt. Ada Tanda-tanda Tarif Ojol Batal Naik Nih 
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Title Cek Rekening Sekarang! BSU Tahap 5 Sudah Cair untuk 325. 000 

Pekerja, BSU Tahap 6 dan 7 Kapan Cair? 

Author Tim Prmn 

Media Tribun News Kaltim Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/10/cek-rekening-sekarang-bsu-tahap-5-sudah-cair-

untuk-325000-pekerja-bsu-tahap-6-dan-7-kapan-cair 

Summary BSU tahap 5 sudah cair untuk 325. 000 penerima, BSU tahap 6 dan 7 kapan cair?. BSU tahap 

5 sudah cair untuk 325. 000 penerima, BSU tahap 6 dan 7 kapan cair?. BSU tahap 5 sudah 

cair untuk 325. 000 penerima, BSU tahap 6 dan 7 kapan cair?. BSU tahap 5 sudah cair untuk 

325. 000 penerima, BSU tahap 6 dan 7 kapan cair?. 

 

 

 

Cara mudah cek BSU Rp 600 ribu tahap dua cair pekan ini. Cek rekening sekarang! BSU tahap 5 sudah cair 

untuk 325. 000 penerima, BSU tahap 6 dan 7 kapan cair?TRIBUNKALTIM.CO - Cek rekening sekarang! BSU 

tahap 5 sudah cair untuk 325. 000 penerima, BSU tahap 6 dan 7 kapan cair?Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

Rp 600. 000 tahap 5 sudah dicairkan hari ini, Senin (10/10/2022) kepada 325. 000 penerima."Insyaallah, 

sudah (cair)," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi, 

dikutip dari Kompas.com, Senin (10/10/2022).Sebelumnya, BSU sudah tersalurkan hingga tahap 

empat.Terkait pencairan BSU tahap 6 dan 7 belum ada informasi lebih lanjut dari Kemnaker itu 

sendiri.Diketahi pencairan BSU sudah tersalurkan hingga kini tahap 4 dengan rincian:- Tahap I sebanyak 

4.112.052 orang- Tahap II sebanyak 1.607.776 orang- Tahap III sebanyak 1.357.722 orang- Tahap IV 

sebanyak 1.091.437 orangUntuk mengecek notifikasi penerima BSU, berikut adalah langkah-

langkahnya:1. Buka website kemnaker.go.id2. Daftar Akun- Login ke laman account.kemnaker.go.idCara 

mudah cek BSU Rp 600 ribu tahap dua cair pekan ini. Cek rekening sekarang! BSU tahap 5 sudah cair 

untuk 325. 000 penerima, BSU tahap 6 dan 7 kapan cair?- Masukkan NIK, nama lengkap, dan nama ibu 

kandung- Masukkan alamat e-mail, nomor handphone, dan password yang terdiri dari minimal 8 karakter 

kombinasi (huruf kecil, huruf besar, simbol, angka).- Lalu Klik 'daftar sekarang'- Lakukan pendaftaran akun 

dengan mengunggah file yang diminta- Tunggu sistem mengirimkan kode OTP ke nomor HP yang 

digunakan, lalu ketikkan kode OTP ke laman registrasi- Aktivasi selesai, Anda sudah bisa login akun3. 

Lakukan login4. Lengkapi biodata yang terdiri dari foto profil, tentang, status pernikahan, dan tipe lokasi5. 

Cek Notifikasi- Tahap 1: CalonNotifikasi ini akan muncul jika Anda terdaftar sebagai calon penerima BSU 
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sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan.- Tahap 2: 

PenetapanNotifikasi ini muncul jika Anda telah resmi menjadi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).- 

Tahap 3: PenyaluranCara mudah cek BSU Rp 600 ribu tahap dua cair pekan ini. Cek rekening sekarang! 

BSU tahap 5 sudah cair untuk 325. 000 penerima, BSU tahap 6 dan 7 kapan cair?Tahap terakhir ini akan 

muncul di laman notifikasi Anda jika dana BSU telah dikirimkan ke rekening Himbara (Mandiri, BRI, BNI, 

BTN), jika Anda memiliki satu di antara rekening bank tersebut.Cara cek penerima BSU secara 

onlineTerdapat beberapa cara untuk melakukan pengecekan penerima BSU secara online, baik melalui 

laman BPJS Ketenagakerjaan maupun laman Kemnaker.Laman BSU BPJS Ketenagakerjaan, 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.idLangkah-langkah pengecekan penerima BSU atau BLT subsidi gaji tahun 

2022 dapat dilakukan dengan cara berikut ini:1. Akses laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Di 

halaman utama, gulir ke bagian bawah dan akan tersedia fitur "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon 

Penerima BSU?"3. Isikan NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone dan 

alamat email saat ini4. Setelah seluruh data yang disikan benar, klik tombol "Lanjutkan".Sistem akan 

mencari data sesuai yang Anda inputkan.Jika data yang dimasukkan tersebut termasuk ke calon penerima 

BSU, maka akan muncul notifikasi seperti ini:"Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses 

verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022"Laman Kemnaker, 

kemnaker.go.idPengecekan penerima BSU melalui laman kemnaker.go.id, membutuhkan akun yang bisa 

didaftarkan menggunakan nomor KTP, nama ibu kandung, dan verifikasi kode OTP.Cara mudah cek BSU 

Rp 600 ribu tahap dua cair pekan ini. Cek rekening sekarang! BSU tahap 5 sudah cair untuk 325. 000 

penerima, BSU tahap 6 dan 7 kapan cair?Setelah mempunyai akun, pengecekan penerima BSU 2022 

melalui laman kemnaker.go.id dilakukan dengan cara berikut:1. Masuk atau login ke laman 

https://kemnaker.go.id menggunakan akun yang telah terdaftar, lalu lengkapi biodata, seperti foto profil, 

status pernikahan hingga tipe lokasi2. Cek pemberitahuan, yang akan berisi mengenai status penerima 

subsidi upah, seperti terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, serta menunjukkan 

memenuhi syarat atau tidaknya Jika terdaftar sebagai calon penerima BSU, Anda akan mendapatkan 

notifikasi sesuai tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan ke 

Kemnaker.Selain notifikasi termasuk calon penerima, Anda juga akan memperoleh pemberitahuan 

apabila dana BSU sebesar Rp 600. 000 telah tersalurkan ke rekening bank himbara.Untuk diketahui, 

penyaluran BSU tahun ini hanya dilakukan melalui bank himbara.Bagi pekerja yang termasuk calon 

penerima tapi rekening yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan adalah rekening bank swasta, maka bisa 

melakukan update rekening bank himbara secara online.(*) 
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Title Buruan Cek, BSU Tahap 5 Cair Sore Ini atau Besok Author Iqbal Dwi Purnama 

Media Inews Sulut Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://sulut.inews.id/berita/buruan-cek-bsu-tahap-5-cair-sore-ini-atau-besok 

Summary JAKARTA, iNews.id- Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Indah Anggoro Putri mengatakan, BSU tahap 5 

mulai dicairkan sore ini atau paling lambat besok, Selasa (11/10/2022). "Sore ini atau besok 

(BSU) cair," kata dia kepada MNC Portal Indonesia, Senin (10/10/2022). Pencairan BSU tahap 

5 akan ditransfer melalui Bank Himbara. Dia menjelaskan, jumlah penerima BSU pada tahap 

ini sekitar 325. 294 pekerja. 

 

 

 

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Indah Anggoro Putri mengatakan, BSU tahap 5 mulai dicairkan sore ini 

atau paling lambat besok, Selasa (11/10/2022). Pencairan BSU tahap 5 akan ditransfer melalui Bank 

Himbara ."Sore ini atau besok (BSU) cair," kata dia kepada MNC Portal Indonesia, Senin (10/10/2022).Dia 

menjelaskan, jumlah penerima BSU pada tahap ini sekitar 325. 294 pekerja .Sementara itu, BSU hingga 

tahap 4 sudah tersalurkan ke 8.168.987 penerima atau terealisasi 63,6 persen dari target. Adapun target 

penyalur BSU akan diselesaikan akhir tahun ini. 
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Title LOGIN BSU di bsu.kemnaker.go.id, Karyawan Ditransfer Rp 

600 Ribu - Tribun-sulbar.com 

Author Entertainment 

Media Tribun News Sulbar Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/10/login-bsu-di-bsukemnakergoid-karyawan-

ditransfer-rp-600-ribu 

Summary Melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id, diumumkan bahwa BSU BPJS ketenagakerjaan 

2022 hanya diberikan 1 kali kepada pekerja atau buruh Bantuan yang diberikan 1 kali 

tersebut sebesar Rp 600. 000 bagi masyarakat pekerja yang berhak. BPJS Ketenagakerjaan 

kembali memberikan BSU kepada para karyawan ebrgaji dibawah Rp 3,5 juta. Besaran BSU 

ini Rp 600 ribu. Siapkan NIK hingga email yang aktif sebelum login ke 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan kamu akan menerima transferan Rp 600 ribu. 

 

 

 

TRIBUN-SULBAR.COM,- Login bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Siapkan NIK hingga email yang aktif 

sebelum login ke bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan kamu akan menerima transferan Rp 600 ribu. BPJS 

Ketenagakerjaan kembali memberikan BSU kepada para karyawan ebrgaji dibawah Rp 3,5 juta.Besaran 

BSU ini Rp 600 ribu. Siapkan nama ibu dan NIK termasuk lainnya untuk mengisi sejumlah kolom sebelum 

mengetahui apakah kamu masuk daftar penerima BSU atau bukan. Kamu bisa cek apakah kamu masuk 

penerima atau tidak di bsu.kemnaker.go.id. Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan kembali 

menyalurkan BSU atau bantuan subsisdi upah. Melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id, diumumkan 

bahwa BSU BPJS ketenagakerjaan 2022 hanya diberikan 1 kali kepada pekerja atau buruh Bantuan yang 

diberikan 1 kali tersebut sebesar Rp 600. 000 bagi masyarakat pekerja yang berhak.Diberitakan 

Tribunnews.com, BSU BPJS ketenagakerjaan 2022 akan memasuki pencairan tahap ke empat pada 

minggu ini. Nantinya di tahap keempat ini akan diberikan kepada 1,5 juta penerima BSU 2022. Saat ini 

Kemnaker sedang memandankan data sebelum menyalurkannya pada BSU tahp 4. Hal itu diketahui dari 

ungkapan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-

JSK), Indah Anggoro Putri pada Jumat (30/9/2022) lalu. "1,5 juta lagi dipadankan. Mungkin 1,4 juta 

(penerima BSU 2022 tahap 4) minggu depan ditransfer, InsyaAllah," ujar Putri saat itu. 
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Title BSU Tahap 5 Mulai Dicairkan Hari Ini, Cek Nama Penerima di 

Link Ini 

Author Edy A. Putra 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.kompas.tv/article/336645/bsu-tahap-5-mulai-dicairkan-hari-ini-cek-nama-

penerima-di-link-ini 

Summary Sekretraris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan 

penyaluran BSU tahap ini akan disalurkan kepada 325. 000 pekerja atau buruh. Untuk 

mengetahui apakah Anda termasuk penerima BSU tahap 5, bisa dicek melalui dua situs resmi 

melalui Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah mulai menyalurkan kembali bantuan subsidi upah atau BSU 2022 

sebesar Rp600. 000 kepada para buruh atau pekerja yang terdampak. Penyaluran yang sudah memasuki 

tahap ke-5 ini bisa dilakukan di bank milik negara atau Bank Himbara.Sekretraris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan penyaluran BSU tahap ini akan disalurkan 

kepada 325. 000 pekerja atau buruh. Angka tersebut didapatkan usai memverifikasi 403. 000 calon 

penerima."Insyaallah, sudah (cair). Dari 403.000, yang lolos pemadanan 325. 000 yang kemudian dicek 

oleh bank kembali dari nomor rekeningnya," jelas Anwar, Senin (10/10/2022), kepada 

Kompas.com.Penerima bantuan subsidi upah ini akan mendapatkan uang sebesar Rp600. 000 dan 

disalurkan satu kali saja.Adapun pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah yang 

memenuhi ketentuan Kemnaker.Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima BSU tahap 5, bisa 

dicek melalui dua situs resmi melalui Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.Cara cek penerima BSU atau 

BLT subsidi gaji tahun 2022Nantinya situs akan memunculkan pengumuman terkait apakah Anda bisa 

mencairkan BSU Tahap 5 2022.Jika Anda termasuk calon penerima BSU, maka akan muncul pesan seperti 

ini:"Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), 

untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Silahkan lakukan pengecekan berkala pada 

bsu.kemnaker.go.id."Namun, apabila Anda tidak termasuk calon penerima BSU, notifikasi yang muncul 

akan berbunyi seperti ini:"Mohon maaf, Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022." 
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Title Kapan BSU 2022 Tahap 5 Mulai Dicairkan? Catat Jadwalnya 

Berikut Syarat Penerima yang Wajib Dipenuhi Pekerja 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095657695/kapan-bsu-2022-tahap-5-mulai-

dicairkan-catat-jadwalnya-berikut-syarat-penerima-yang-wajib-dipenuhi-pekerja 

Summary Kapan BSU 2022 tahap 5 mulai dicairkan? Selain membahas kapan BSU 2022 tahap 5 mulai 

dicairkan, artikel ini pun bakal menyajikan syarat penerima yang harus dipenuhi pekerja. 

Berdasarkan kabar yang dihimpun, penyaluran BSU 2022 tahap 5 dijadwalkan mulai 

dilakukan Kemnaker kepada pekerja pada hari ini 10 Oktober 2022. Maka dari itu, bagi 

pekerja yang merasa sudah memenuhi syarat penerima siap-siap bakal mendapatkan 

bantuan sebesar Rp600.000. Namun, apa saja syarat penerima agar pekerja bisa 

mendapatkan BSU 2022 tahap 5 yang dicairkan Kemnaker?. 

 

 

 

Kapan BSU 2022 tahap 5 mulai dicairkan? Belakangan ini pertanyaan tersebut kerap beredar di khalayak 

luas.Mengenai kapan BSU 2022 tahap 5 mulai dicairkan, masyarakat khususnya pekerja bisa baca artikel 

ini sampai habis.Selain membahas kapan BSU 2022 tahap 5 mulai dicairkan, artikel ini pun bakal 

menyajikan syarat penerima yang harus dipenuhi pekerja.Berdasarkan kabar yang dihimpun, penyaluran 

BSU 2022 tahap 5 dijadwalkan mulai dilakukan Kemnaker kepada pekerja pada hari ini 10 Oktober 

2022.Maka dari itu, bagi pekerja yang merasa sudah memenuhi syarat penerima siap-siap bakal 

mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000.Namun, apa saja syarat penerima agar pekerja bisa 

mendapatkan BSU 2022 tahap 5 yang dicairkan Kemnaker?Syarat Penerima1. Pekerja bergaji maksimal 

Rp3,5 juta per bulan2. Bukan merupakan ASN, TNI, maupun Polri 
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Title VIRAL : BSU 2022 Tahap 5 Cair Hari Ini, Segera Cek di Laman 

kemnaker.go.id dan Simak Notifikasi Penerimanya 

Author Slamet 

Pujiono 

Media Tugunews.com Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tugunews.com/84352/BSU-2022-Tahap-5-Cair-Hari-Ini-Segera-Cek-di-Laman-

kemnaker-go-id-dan-Simak-Notifikasi-Penerimanya 

Summary BSU 2022 Tahap 5 Cair Hari Ini, Segera Cek di Laman kemnaker.go.id dan Simak Notifikasi 

Penerimanya. BSU 2022 tahap 5 sebesar Rp 600. 000 sudah cair mulai hari ini Senin 

(10/10/2022). Diberitakan Tribunnews, BSU 2022 tahap 5 ini diberikan kepada 325. 000 

pekerja. Pengumuman pencairan BSU 2022 tahap 5 ini diungkapkan Sekretaris Jenderal 

(Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemkaner) Anwar Sanusi. 

 

 

 

BSU 2022 Tahap 5 Cair Hari Ini, Segera Cek di Laman kemnaker.go.id dan Simak Notifikasi 

PenerimanyaBerikut cara cek Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 5. BSU 2022 tahap 5 sebesar Rp 

600. 000 sudah cair mulai hari ini Senin (10/10/2022). Diberitakan Tribunnews, BSU 2022 tahap 5 ini 

diberikan kepada 325. 000 pekerja.Pengumuman pencairan BSU 2022 tahap 5 ini diungkapkan Sekretaris 

Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemkaner) Anwar Sanusi. Anwar Sanusi mengatakan 

BSU 2022 tahap 5 ini sudah cair mulai hari ini. Dikutip dari kompas.com, penyaluran BSU 2022 dari tahap 

satu hingga tahap keempat lalu telah diberikan kepada 8.168.987 pekerja.Penyaluran tersebut sudah 

mencapai 55,8 persen dari total seluruhnya kepada 16 juta pekerja. Adapun cara cek penerima BSU 2022 

tahap 5 adalah sebagai berikut. 
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Title BSU 2022 Tahap 5 Cair Hari Ini, Segera Cek di Laman kemnaker.go.id 

dan Simak Notifikasi Penerimanya 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/10/bsu-2022-tahap-5-cair-hari-ini-segera-

cek-di-laman-kemnakergoid-dan-simak-notifikasi-penerimanya 

Summary Cara Cek BSU 2022 tahap 5 di Laman Resmi Kementerian Ketenagakerjaan. BSU 2022 tahap 

5 sebesar Rp 600. 000 sudah cair mulai hari ini Senin (10/10/2022). Diberitakan Tribunnews, 

BSU 2022 tahap 5 ini diberikan kepada 325. 000 pekerja. Pengumuman pencairan BSU 2022 

tahap 5 ini diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemkaner) Anwar Sanusi. 

 

Berikut cara cek Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 5.BSU 2022 tahap 5 sebesar Rp 600. 000 sudah 

cair mulai hari ini Senin (10/10/2022).Diberitakan Tribunnews, BSU 2022 tahap 5 ini diberikan kepada 

325. 000 pekerja.Pengumuman pencairan BSU 2022 tahap 5 ini diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemkaner) Anwar Sanusi.Anwar Sanusi mengatakan BSU 2022 tahap 5 ini 

sudah cair mulai hari ini.Dikutip dari , penyaluran BSU 2022 dari tahap satu hingga tahap keempat lalu 

telah diberikan kepada 8.168.987 pekerja.Penyaluran tersebut sudah mencapai 55,8 persen dari total 

seluruhnya kepada 16 juta pekerja.Adapun cara cek penerima BSU 2022 tahap 5 adalah sebagai 

berikut.Cara Cek BSU 2022 tahap 5 di Laman Resmi Kementerian Ketenagakerjaan1. Cek website 

kemnaker.go.id2. Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran terlebih dahulu dan klik Daftar Akun3. 

Selanjutnya lengkapi data pendaftaran4. Setelah itu lakukan aktivasi akun dengan menggunakan kode 

OTP yang telah dikirimkan ke nomor handphone Anda5. Klik login ke akun Kemnaker6. Lengkapi biodata 

diri berupa foto profil, status pernikahan, dan tipe lokasi7. Terakhir cek notifikasiNantinya akan tampil 

notifikasi berupa keterangan mengenai status penerima BSU.Lalu bagaimana cara cek notifikasi penerima 

BSU 2022 tahap 5?Langkah-langkah cek notifikasi penerima BSU 2022 tahap 5, adalah sebagai berikut:1. 

Pertama, buka website kemnaker.go.id atau 2. Kedua, Daftar Akun- Login ke laman 

account.kemnaker.go.id- Masukkan NIK, nama lengkap, dan nama ibu kandung- Masukkan e-mail, nomor 

HP, dan password yang terdiri dari minimal 8 karakter kombinasi (huruf kecil, huruf besar, simbol, 

angka).- Klik 'daftar sekarang'- Lakukan pendaftaran akun dengan mengunggah file yang diminta- Tunggu 

hingga sistem mengirimkan kode OTP ke nomor HP yang digunakan- Jika sudah keluar, ketikkan kode OTP 

ke laman registrasi- Aktivasi selesai, Anda sudah bisa login akun3. Lalu login4. Lengkapi biodata yang 

terdiri dari foto profil, tentang, status pernikahan, dan tipe lokasi5. Cek Notifikasi- Tahap 1: 

CalonNotifikasi ini akan muncul jika Anda terdaftar sebagai calon penerima BSU sesuai dengan tahapan 

penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan.- Tahap 2: PenetapanNotifikasi 

penetapan ini muncul jika telah resmi menjadi penerima BSU 2022.- Tahap 3: PenyaluranTahap akhir ini 

akan muncul di laman notifikasi.Jika dana BSU telah dikirimkan ke rekening Himbara (Mandiri, BRI, BNI, 

BTN),Pastikan memiliki satu di antara rekening bank tersebut. 
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Title BSU di Kudus, Jepara dan Pati Telah Cair ke 110 Ribu Pekerja Author _noname 

Media Murianewscom Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.murianews.com/2022/10/10/323502/bsu-di-kudus-jepara-dan-pati-telah-cair-

ke-110-ribu-pekerja 

Summary MURIANEWS, Kudus- Proses pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) saat ini telah disalurkan. 

Di Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara tercatat BSU telah cair ke 110. 219 pekerja. Penyaluran 

BSU ini hanya satu kali," kata Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Budi 

Hananto, Senin (10/10/2022). Baca: Penerima BSU di Kudus, Pati dan Jepara Ternyata 

Sebanyak Ini. 

 

 

 

MURIANEWS, Kudus - Proses pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) saat ini telah disalurkan. Di 

Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara tercatat BSU telah cair ke 110. 219 pekerja.Diketahui, kuota BSU di 

tiga kabupaten itu yakni sebanyak 205. 320 pekerja. Dari jumlah tersebut sebanyak 50 persen atau 110. 

219 pekerja telah menerima BSU per 30 September 2022 lalu."Besaran yang diterima Rp 600 ribu dan 

langsung dikirim ke rekening masing-masing. Penyaluran BSU ini hanya satu kali," kata Kabid Kepesertaan 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Budi Hananto, Senin (10/10/2022).Budi melanjutkan, pencairan BSU 

tersebut dilakukan lewat Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Selain 

itu BSU juga dicairkan lewat PT POS untuk daerah terpencil.Lebih lanjut, sejauh ini juga sudah ada yang 

dinyatakan gagal mendapatkan BSU. Jumlahnya ada 28.810 pekerja."Ada 15 persen yang dinyatakan 

gagal mendapatkan BSU atau sejumlah 28.810 pekerja. Penyebabnya karena sudah menerima bansos 

lainnya seperti PKH (Program Keluarga Harapan, red)," ujarnya.Baca: Penerima BSU di Kudus, Pati dan 

Jepara Ternyata Sebanyak IniDiberitakan sebelumnya, sebanyak 184. 840 data calon penerima BSU telah 

dikirim ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker). Jumlah itu setara 90 persen 

dari alokasi BSU yang disiapkan yakni sebanyak 205. 320 pekerja.Baca: Pekerja Wajib Cek, Nama Kamu 

Tercatat Sebagai Penerima BSU Rp 600 RibuSisanya sekitar 10 persen masih belum terkirim. Penyebabnya 

karena beberapa hal."Yang sepuluh persen belum kami kirim ke Kemnaker karena ada yang sudah PHK 

(Pemutusan Hubungan Kerja, red), ada yang rekeningnya sudah mati, ada yang data dirinya belum 

lengkap, ada juga yang nomor rekeningnya kurang satu dua digit," imbuhnya.Reporter: Vega Ma'arijil 

UlaEditor: Ali Muntoha 
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Title PHK Massal, Fenomena Tak Terhindarkan Sistem Kapitalis Author _noname 

Media Nusantaranews.net Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Negative 

Link http://www.nusantaranews.net/2022/10/phk-massal-fenomena-tak-terhindarkan.html 

Summary Belum lama ini, perusahaan shopee, tokocrpyto dan indosat juga masuk dalam jajaran 

perusahaan yang melakukan PHK tahun ini. 

 

 

 

Oleh Ratna Sari DewiBadai pemutusan hubungan kerja di berbagai industri tidak terelakan terjadi. Belum 

lama ini, perusahaan shopee, tokocrpyto dan indosat juga masuk dalam jajaran perusahaan yang 

melakukan PHK tahun ini.Maraknya gelombang PHK ini menjadi pertanda bayang-bayang stagflasi mulai 

mendekati Indonesia. Dilansir dalam berita:Jakarta, CNBC Indonesia - Selama September, 4 perusahaan 

teknologi mengumumkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Terbaru adalah 

Carsome yang mengonfirmasi memangkas jumlah pekerjanya. Selain itu ada Shopee, yang melakukan 

PHK pada karyawan di sejumlah negara operasional. Perusahaan telekomunikasi Indosat Ooredoo 

Hutchison dan Tokocrypto juga melakukan hal serupa.Berikut rangkuman PHK pada 4 perusahaan 

tersebut, dirangkum CNBC Indonesia dari berbagai sumber, Senin (3/10/2022)Tindakan ini mereka klem, 

sebagai tindakan efesiensi perusahaan, bisnis dan sebagainya. Shopee Indonesia juga mengumumkan 

memangkas jumlah pekerjanya. Tidak disebutkan jumlah karyawan yang terdampak, namun berdasarkan 

informasi yang didapatkan CNBC Indonesia sebanyak 3% dari 6.232Diketahui jumlah karyawan Indosat 

yang di PHK berjumlah 300 karyawan, perusahaan tokocrpyto sebanyak 45 orang Tokocrypto 

memberhentikan 20% dari jumlah karyawannya 227 karyawan.Masing-masing dari perusahaan tersebut 

mengklaim bahwa meskipun melakukan PHK ke karyawan perusahaan telah melakukan tindakan.Adapun 

paket kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan adalah rata-rata 37 kali upah, bahkan yang tertinggi 

mencapai 75 kali upah. Menurut Irsyad, jumlah ini secara signifikan lebih tinggi di atas persyaratan 

ketentuan undang-undang yang berlaku.Melansir laman resmi kemenaker.go.id, pekerja atau buruh 

berhak mendapatkan BSU 2022 apabila terdaftar sebagai peserta aktif dalam program BPJS 

Ketenagakerjaan yang membayar iuran kepesertaan sampai bulan Juli 2022.Karyawan yang kena PHK 

ternyata juga tetap berhak mendapatkan BSU. Namun, Kemnaker membatasi masa PHK tersebut adalah 

setelah bulan Juli 2022."Pekerja/buruh yang ter-PHK setelah bulan Juli 2022 tetap berhak mendapatkan 

BSU sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.10 Tahun 2022," demikian 
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keterangan dari Kemnaker."Pekerja/buruh yang diusulkan dan ditetapkan sebagai penerima BSU Tahun 

2022 dapat melakukan cek mandiri ke website Kementerian Ketenagakerjaan RI."Jika diamati PHK massal 

selalu diambil oleh perusahaan sebagai solusi ketika kondisi situasi ekonomi dan persaingan bisnis tidak 

stabil. Maka realitas ini menjadi bukti bahwa posisi buruh sangat lemah, mereka buruh direkrut dan di 

PHK sesuai kepentingan industri. Ini sebuah kezaliman yang lahir dari sistem kapitalisme.Kapitalisme 

memandang konsep ekonominya dengan istilah untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. 

Jadi kapitalisme memandang bahwa upah buruh ini sebagai modal yang harus dikeluarkan dengan 

mengurangi keuntungan tersebut. Konsep produksi kapitalisme harus menekan biaya dari beban 

produksi seminim mungkin. Hal hasil PHK dijadikan satu-satunya solusi wajar yang diambil oleh para 

kapital untuk menyelamatkan perusahaan.Bahkan solusi ini dipermudah oleh pemerintah yang telah 

mengesahkan undang-undang Omnimbus law. Pada awalnya UU Omnimbus law diklaim sebagai 

menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja.Kenyataan UU 

Omnimbus law justru merugikan pekerja dan menguntungkan sang pemilik modal dan para kapital. PHK 

massal jelas meningkatkan angka kemiskinan. Walaupun ada kompensasi yang diberikan oleh pihak 

perusahaan dan BSU yang diberikan oleh pemerintah, PHK massal akan menyumbangkan angka 

pengangguran dan kemiskinan. Karena orang-orang yang kehilangan pekerjaan tidak mampu lagi 

membeli dan memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya daya beli masyarakat menurun terlebih.Negara 

dengan sistem kapitalis tidak memberikan dan menjamin kebutuhan masyarakat. Menjamin kebutuhan 

sosial seperti kesehatan dan pendidikan, kesehatan dan pendidikan dijadikan sektor komersial yang 

diperjual-belikan. Akibatnya siapa pun yang ingin mendapatkan fasilitas tersebut diharuskan membayar 

dan mengeluarkan sejumlah uang.Kapitalisme gagal menjamin dan melindungi hak-hak pekerja, karna 

asas kapitalisme bertumpu pada modal. Siapapun yang memiliki modal mereka bisa meraup keuntungan 

sebesar-besarnya dan melakukan sesuatu semaunya sekalipun itu mengabaikan hak orang 

lain.Sementara dalam sistem Islam dalam bingkai Daulah khilafah Islamiyyah memiliki berbagai 

mekanisme yang menjamin pekerja hidup sejahtera. Mekanisme ini telah terbukti diterapkan selama 

1300 tahun lama. Dalam Islam perjanjian antara pekerja dan pengusaha sepenuhnya tergantung pada 

kontrak kerja (akad ijarah) yang harus memenuhi riddah wal ikhtiar sehingga perjanjian kedua belah 

pihak harus saling menguntungkan tidak boleh ada yang terzalimi.Pengusaha mendapatkan keuntungan 

dari jasa pekerja dalam pekerjaan mereka untuk melakukan pekerjaan tertentu,begitupula pekerja 

mendapatkan imbalan dari hasil kerjanya sesuai dengan kesepakatan dalam akad ijarah.Dalam 

menentukan upah pekerja syekh Taqiyuddin an nabahni dalam kitabnya nidhzam Al iqhtisadih 

menjelaskan upah dari pekerja adalah upah dari kompensasi pekerja dalam melakukan pekerjaannya 

yang disesuaikan dengan nilai kegunaanannya.Untuk menentukan upah dikembalikan oleh pekerja dan 

orang yang memperkerjakan. Tidak di atur oleh negara atau kebiasaan suatu wilayah. Di butuhkan para 

ahli yang menentukan upah pekerja sesuai syariat Islam. Yang dimana kedua belah pihak tidak melakukan 

kezaliman.Kezaliman yang didapat dihindari. Kezaliman yang dilakukan oleh orang yang memperkerjakan 

yaitu tidak membayar upah pekerja, tidak memberikan jaminan untuk melakukan ibadah, tidak 

memberikan jaminan kesejahteraan dan melakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak dan 

semena-mena yang dilakukan para pengusaha disistem kapitalisme.Kezaliman yang dilakukan oleh 

pekerja tidak secara maksimal melakukan pekerjaan dan melakukan pengerusakan ditempat kerja. 

Kezaliman tersebut akan diminimalisir oleh adanya akad ijarah yang sama-sama disepakati sesuai syariat 

Islam.Seperti inilah gambaran hidup dalam sistem Islam, setiap permasalahan yang terjadi saat ini akibat 

sistem kapitalisme yang merusak akan dengan mudah di selesaikan oleh Islam. Sudah saatnya umat Islam 

bangkit dengan Islam kaffah. 
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Title BSU Tahap 5 Cair Besok, Ini Cara Pencairannya bagi Pekerja 

dengan Rekening Bank Swasta 

Author Wati 

Susilawati 

Media Rakyat62.id Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://rakyat62.id/ekonomi/bsu-tahap-5-cair-besok-ini-cara-pencairannya-bagi-pekerja-

dengan-rekening-bank-swasta 

Summary rakyat62.id- Bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahap 5 bagi para pekerja akan 

dicairkan mulai besok, Senin (10/10/2022). 

 

rakyat62.id - Bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahap 5 bagi para pekerja akan dicairkan 

mulai besok, Senin (10/10/2022). Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi. "InsyaAllah ( BSU tahap 5 ) Senin sudah mulai bisa kita 

cairkan," ujar Anwar saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/10/2022). Merujuk Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa 

Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, BSU akan disalurkan melalui bank himbara seperti Bank Mandiri, 

BNI, Bank BTN, dan Bank BRI. Untuk itu, bagi para pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan tetapi 

tidak memiliki rekening himbara, bisa melakukan pengisian nomor rekening secara mandiri melalui laman 

BPJS Ketenagakerjaan. Anda dapat mengakses laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk mengetahui 

ditetapkan tidaknya sebagai calon penerima BSU 2022. Jika ditetapkan sebagai calon penerima BSU tapi 

tidak memiliki rekening bank himbara, maka Anda dapat membuka rekening di bank himbara secara 

mandiri. Namun, apabila Anda telah memiliki rekening bank himbara, maka dapat mengisikan datanya 

secara online untuk pencairan BSU 2022. Adapun langkah pengisian rekening bank himbara untuk 

pencarian dana BSU atau BLT 2022 bagi pekerja dengan rekening bank swasta dilakukan dengan cara 

berikut: Akses laman Di halaman utama, gulir ke bagian bawah dan akan tersedia fitur "Cek Apakah Kamu 

Termasuk Calon Penerima BSU?" Isikan NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor 

handphone dan alamat email saat ini. Setelah seluruh data yang disikan benar, klik tombol "Lanjutkan", 

dan sistem akan mencari data sesuai yang Anda inputkan Jika data yang dimasukkan tersebut termasuk 

ke calon penerima BSU, maka akan muncul notifikasi seperti ini: "Anda termasuk dalam kriteria calon 

penerima BSU sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022" Di bawah pemberitahuan tersebut, akan ada 

tombol "Update Rekening Disini", untuk memasukkan rekening bank himbara.Setelah data bank himbara 

yang dimasukkan benar, Anda dapat menunggu proses validasi sesuai Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Anda dapat mengecek secara berkala terkait status penyaluran 

BSU tahun 2022 melalui laman. Informasi mengenai cara cek status pencairan BSU sebesar Rp 600. 000 

dapat diakses. Sebagai informasi, pekerja atau buruh yang berada di daerah dengan upah minimum lebih 

dari Rp 3,5 juta tetap bisa mendapatkan bantuan subsidi upah. Pemerintah telah menetapkan sebanyak 

9 provinsi dengan upah minimum lebih dari Rp 3,5 juta tetap memperoleh bantuan subsidi gaji, yang bisa 

dilihat . 
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Title BSU Tahap 5 Cair Hari Ini, Simak Cara Cek Data Penerima Lewat 

HP 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idxchannel.com/economics/bsu-tahap-5-cair-hari-ini-simak-cara-cek-data-

penerima-lewat-hp 

Summary "Semoga Senin 10 Oktober (hari ini) sudah cair," tambahnya. Pemerintah menyatakan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 sebesar Rp600 ribu akan cair ke rekening pekerja pada 

Senin (10/10/2022). 

 

 

 

Pemerintah menyatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 sebesar Rp600 ribu akan cair ke rekening 

pekerja pada Senin (10/10/2022). Namun, mereka yang berhak mendapatkan bantuan sosial (bansos) itu 

harus memenuhi syarat terlebih dahulu.Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 403. 461 

pekerja telah menyerahkan data penerima BSU ke Kementerian Ketenagakerjaan "Iya, kemarin data dari 

BPJS Ketenagakerjaan sudah kita terima 403. 461 orang calon penerima," kata Sekretaris Jenderal 

(Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta.Pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan langsung bergerak cepat ke bank untuk mengecek keakuratan nomor 

rekening dari setiap pekerja yang terdata. "Semoga Senin 10 Oktober (hari ini) sudah cair," 

tambahnya.Untuk pekerja yang memenuhi syarat bisa mengecek data penerima BSU tahap 5 lewat 

ponsel, berikut caranya :Melalui website Kemnaker.go.id Masuk website Kemnaker di kemnaker.go.id 

Jika belum memiliki akun, klik Daftar akun dan lakukan pendaftaran. Pastikan nomor handphone aktif 

karena akan dikirim kode OTP ke nomor tersebut. Isi profil biodata secara lengkap, mulai dari foto profil, 

tentang Anda, status pernikahan, dan lokasi tempat tinggal. Pastikan semua data itu benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan Setelah selesai cek notifikasi dengan:Tahap 1: TerdaftarSetelah tahap 1 selesai 

akan ada notifikasi jika telah terdaftar sebagai calon penerima BSU dengan data diterima BPJS dan dikirim 

Kementerian Ketenagakerjaan.Tahap 2: DitetapkanJika Anda sesuai dengan persyaratan, maka akan ada 

notifikasi sebagai Penerima BSUTahap 3: Tersalurkan ke Rekening AndaNotifikasi juga muncul ketika dana 

BSU telah tersalurkan ke rekening bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) khusus wilayah Aceh akan 

masuk ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI). Untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia mendapat 

surat pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan dana. 
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Title BSU Tahap 5 Cair Besok, Ini Cara Pencairannya bagi Pekerja 

dengan Rekening Bank Swasta 

Author Ratu Fathia 

Media Hariannasional.com Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://harian-nasional.com/bsu-tahap-5-cair-besok-ini-cara-pencairannya-bagi-pekerja-

dengan-rekening-bank-swasta 

Summary harian-nasional.com/- Bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahap 5 bagi para 

pekerja akan dicairkan mulai besok, Senin (10/10/2022). Merujuk Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah 

Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, BSU akan disalurkan melalui bank himbara 

seperti Bank Mandiri, BNI, Bank BTN, dan Bank BRI. Adapun langkah pengisian rekening bank 

himbara untuk pencarian dana BSU atau BLT 2022 bagi pekerja dengan rekening bank swasta 

dilakukan dengan cara berikut: Akses laman Di halaman utama, gulir ke bagian bawah dan 

akan tersedia fitur "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?" "InsyaAllah ( BSU 

tahap 5 ) Senin sudah mulai bisa kita cairkan," ujar Anwar saat dihubungi Kompas.com, Sabtu 

(8/10/2022). 

 

 

 

harian-nasional.com/ - Bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahap 5 bagi para pekerja akan 

dicairkan mulai besok, Senin (10/10/2022). Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi. "InsyaAllah ( BSU tahap 5 ) Senin sudah mulai 

bisa kita cairkan," ujar Anwar saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/10/2022). Merujuk Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah 

Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, BSU akan disalurkan melalui bank himbara seperti Bank 

Mandiri, BNI, Bank BTN, dan Bank BRI. Untuk itu, bagi para pekerja atau buruh yang memenuhi 

persyaratan tetapi tidak memiliki rekening himbara, bisa melakukan pengisian nomor rekening secara 

mandiri melalui laman BPJS Ketenagakerjaan. Anda dapat mengakses laman 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk mengetahui ditetapkan tidaknya sebagai calon penerima BSU 2022. 

Jika ditetapkan sebagai calon penerima BSU tapi tidak memiliki rekening bank himbara, maka Anda dapat 

membuka rekening di bank himbara secara mandiri. Namun, apabila Anda telah memiliki rekening bank 

himbara, maka dapat mengisikan datanya secara online untuk pencairan BSU 2022. Adapun langkah 
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pengisian rekening bank himbara untuk pencarian dana BSU atau BLT 2022 bagi pekerja dengan rekening 

bank swasta dilakukan dengan cara berikut: Akses laman Di halaman utama, gulir ke bagian bawah dan 

akan tersedia fitur "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?" Isikan NIK, nama lengkap, tanggal 

lahir, nama ibu kandung, nomor handphone dan alamat email saat ini. Setelah seluruh data yang disikan 

benar, klik tombol "Lanjutkan", dan sistem akan mencari data sesuai yang Anda inputkan Jika data yang 

dimasukkan tersebut termasuk ke calon penerima BSU, maka akan muncul notifikasi seperti ini: "Anda 

termasuk dalam kriteria calon penerima BSU sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022" Di bawah 

pemberitahuan tersebut, akan ada tombol "Update Rekening Disini", untuk memasukkan rekening bank 

himbara.Setelah data bank himbara yang dimasukkan benar, Anda dapat menunggu proses validasi 

sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.Anda dapat mengecek secara berkala 

terkait status penyaluran BSU tahun 2022 melalui laman. Informasi mengenai cara cek status pencairan 

BSU sebesar Rp 600. 000 dapat diakses. Sebagai informasi, pekerja atau buruh yang berada di daerah 

dengan upah minimum lebih dari Rp 3,5 juta tetap bisa mendapatkan bantuan subsidi upah. Pemerintah 

telah menetapkan sebanyak 9 provinsi dengan upah minimum lebih dari Rp 3,5 juta tetap memperoleh 

bantuan subsidi gaji, yang bisa dilihat . 

  



 

176 

 

Title BSU Tahap 5 2022 Cair Hari Ini Tapi Gak Masuk Rekening? Ini 3 

Penyebab BLT Subsidi Gaji Rp600 Ribu Tak Cair 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-795140949/bsu-tahap-5-2022-cair-hari-ini-tapi-

gak-masuk-rekening-ini-3-penyebab-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-tak-cair 

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 dikabarkan sudah mulai disalurkan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnker) mulai hari ini, 10 Oktober 2022, namun sejumlah pekerja 

mengaku masih belum dapat pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu, 3 hal ini bisa menjadi 

penyebabnya. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 dikabarkan sudah mulai disalurkan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnker) mulai hari ini, 10 Oktober 2022, namun sejumlah pekerja mengaku masih 

belum dapat pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu, 3 hal ini bisa menjadi penyebabnya.Pemerintah 

melalui Kemnaker disebut-sebut akan mencairkan BSU tahap 5 2022 ini kepada 325 calon penerima yang 

sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu.Kemnaker sudah 

memberitahukan sejak pekan lalu bahwa BSU tahap 5 cair hari ini dengan menyasar kepada 

pekerja/buruh yang terdaftar sebagai calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan.Dilansir Ayobandung 

dari berbagai sumber, menurut Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menyebut bahwa target awal pencairan 

BSU tahap 5 yakni sekitar 403 ribu pekerja, namun setelah dipadankan hanya sekitar 325 ribu calon 

penerima yang lolos verfikasi pendataan.Namun, seiring proses penyaluran BSU tahap 5 ini berjalan 

secara bertahap dimuali dari awal pekan ini, sejumlah pekerja masih ada yang mengeluhkan bahwa BLT 

Subsidi Gaji tak kunjung masuk ke rekening mereka.Tak hanya pada tahap kelima ini, sebagian pekerja 

ada yang mengaku masih belum menerima BSU 2022 dari tahap awal hingga tahap ini.Menanggapi 

keresahan para pekerja, Kemnaker beberkan bahwa sekiranyai ada 3 penyebab BLT Subsidi Gaji Rp600 

ribu tak cair. 
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Title BSU Tahap 5 Cair Kapan? Ternyata Hari Ini, Segera Cek dengan 

Cara Ini! 

Author _noname 

Media Harapan Rakyat Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.harapanrakyat.com/2022/10/bsu-tahap-5-cair-kapan-ternyata-hari-ini-segera-

cek-dengan-cara-ini 

Summary Terkait kapan BSU tahap 5 cair, hari ini sudah mulai disalurkan. BSU atau bantuan subsidi 

upah tahap 5 cair kapan? Jawabannya adalah hari ini, Senin (10/10/2022). Nah bagi Anda 

yang ingin melihat apakah nama Anda masuk sebagai penerima BSU tahap 5, bisa cek di 

website resmi kemnaker.go.id atau melalui laman website 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Jangan Tanya BSU Tahap 5 Cair Kapan, Segera Cek Nama 

Anda. 

 

 

 

BSU atau bantuan subsidi upah tahap 5 cair kapan? Jawabannya adalah hari ini, Senin 

(10/10/2022).Bantuan tersebut akan diberikan kepada 325 ribu pekerja yang tersebar di seluruh 

Indonesia.Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan membenarkan hal itu hari 

Senin (10/10/2022).Ia menyebut, dari 403 ribu pekerja yang didata, hanya 325 ribu yang lolos verifikasi 

oleh BPJS Ketenagakerjaan.Sebagai informasi saja, BSU atau bantuan subsidi upah dalam bahasa lainnya 

bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji nilainya Rp 600.000.Bantuan subsidi upah ini diberikan kepada 

para pekerja yang gajinya di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Adapun para penerima BSU, tidak boleh dari 

kalangan ASN, Polri maupun TNI.BSU ini ternyata sangat dinanti-nanti para pekerja yang bakal menerima 

bantuan sosial ini. Terkait kapan BSU tahap 5 cair, hari ini sudah mulai disalurkan.Lalu bagaimana cara 

cek penerima BSU? Ikuti penjelasan berikut ini.Namun, sebelum mengulas cara cek penerima BSU secara 

online, informasinya anggaran BSU ini sudah tersalurkan senilai Rp 4,2 triliun per September tahun 2022. 

Atau sekitar 48,2 persen dari total BSU tahun 2022 senilai Rp 8,8 triliun.BSU disalurkan melalui Bank 

Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yakni BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia Aceh dan 

juga di kantor Pos.Nah bagi Anda yang ingin melihat apakah nama Anda masuk sebagai penerima BSU 

tahap 5, bisa cek di website resmi kemnaker.go.id atau melalui laman website 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Jangan Tanya BSU Tahap 5 Cair Kapan, Segera Cek Nama AndaCek Melalui 

Website BPJS Ketenagakerjaan1. Pertama, Anda buka situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.2. Kemudian 
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Anda scroll layar ke bagian bawah, lalu cari menu pengecekan calon penerima pencairan BSU tahap 5.3. 

Isi data diri dengan lengkap.4. Masukan NIK atau nomor induk kependudukan.5. Masukan nama lengkap 

sesuai dengan yang di KTP.6. Tulis nama ibu kandung.7. Masukan email dan nomor HP.8. Terakhir klik 

bagian tombol lanjutkan, jika Anda terdaftar makan akan muncul pemberitahuan.Cara Cek Penerima BSU 

Lewat Website Kementerian Ketenagakerjaan1. Pertama buka situs kemnaker.go.id.2. Jika belum punya 

akun, buat dulu dengan melakukan pendaftaran pencairan BSU tahap 5 dengan cara klik "Daftar Akun".3. 

Saat pendaftaran akun lengkapi data anda.4. Kemudian, aktivasi akun Anda, dengan menggunakan kode 

OTP yang akan dikirimkan ke nomor HP yang didaftarkan.5. Setelah punya akun, Anda tinggal login akun 

Kemnaker.6. Langkah selanjutnya yakni melengkapi profil seperti foto, status pernikahan dan juga 

lokasi.7. Kemudian cek pemberitahuan.8. Apabila terdaftar, maka akan muncul notifikasi mengenai 

status penerima BSU.Kapan BSU Tahap 5 Cair dan Apa Saja SyaratnyaAnda yang berharap mendapatkan 

bantuan subsidi upah tentunya harus masuk kriteria dan syarat sebagai penerima bansos. Syarat tersebut 

antara lain:1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan dibuktikan oleh KTP.2. Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan aktif sampai Juli 2022.3. Mempunyai gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per 

bulan.4. Bukan ASN, TNI/Polri.5. Belum menerima bantuan dari program kartu prakerja, penerima PKH 

dan bantuan produktif UMKM.Itulah beberapa informasi mengenai kapan jadwal BSU tahap 5 cair. Jadi 

segera lakukan pengecekan nama anda, apakah masuk ke dalam penerima BSU atau tidak. 
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Title Sudah Resmi Cair, Begini Cara Mencairkan Dana BSU Tahap 5 Author Nama 

Media Paperlane Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://paperplane-tm.site/sudah-resmi-cair-begini-cara-mencairkan-dana-bsu-tahap-5-

158210.html 

Summary Cara Pencairan BSU Tahap 5. BSU tahap 5 dikabarkan cair hari ini, Senin (10/10/2022), oleh 

para karyawan yang terdaftar sebagai penerima BSU. Lantas, bagaimana cara mencairkan 

biaya BSU tahap 5? Pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa langkah 

mencairkan biaya BSU tahap 5 perlu melakukan update nomor rekening yang ada pada 

bagian isi data. 

 

 

 

 BSU tahap 5 dikabarkan cair hari ini, Senin (10/10/2022), oleh para karyawan yang terdaftar sebagai 

penerima BSU. Adapun besaran donasi yang diberikan Rp600.000. Lantas, bagaimana cara mencairkan 

biaya BSU tahap 5? Simak ulasannya berikut ini.Pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan 

bahwa langkah mencairkan biaya BSU tahap 5 perlu melakukan update nomor rekening yang ada pada 

bagian isi data. Untuk proses pencairan BSU dilakukan melalui Bank Himbara (BRI, BTN, BNI, Mandiri). 

Adapun caranya sebagai berikut.Cara Pencairan BSU Tahap 5Siapa Saja yang Dapat BSU?Penting untuk 

diketahui, siapa saja yang dapat. Jadi, penerima BSU ini hanya untuk para pekerja/karyawan yang 

memenuhi syarat. Adapun syarat penerima BSU merupakan sebagai berikut.Cara Cek Penerima BSUJika 

anda merasa sudah memenuhi syarat, coba anda cek apakah nama anda terdaftar sebagai penerima BSU 

melalui situs formal BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau situs Kemenker di 

kemnaker.go.id.Melalui Situs KemenkerMelalui Situs BJPS KetenagakerjaanDemikian ulasan mengenai 

langkah mencairkan biaya BSUtahap 5 serta jadwal pencairan, langkah pencairan, dan siapa saja yang 

dapat BSU tahap 5. Semoga bermanfaat.Kontributor : Ulil Azmi 
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Title 110.219 Pekerja di Kudus, Pati, dan Jepara Sudah Terima BSU, 

Kamu Termasuk? 

Author Rabu Sipan 

Media Betanews.id Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://betanews.id/2022/10/110-219-pekerja-di-kudus-pati-dan-jepara-sudah-terima-bsu-

kamu-termasuk.html 

Summary BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus mendata ada 205. 320 calon penerima Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) di tahun 2022. Jumlah tersebut tidak hanya pekerja di Kudus saja, tapi juga ada 

sebagian kecil pekerja di Kabupaten Jepara dan Pati. Kepala Bidang Kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Kudus Budi Hananto mengatakan, dari data pekerja tersebut, 90 

persennya sudah diajukan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Sosial atau setara 

184. 840 pekerja. Menurutnya, data yang dikirim sudah diverifikasi. 

 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus mendata ada 205. 320 calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

di tahun 2022. Jumlah tersebut tidak hanya pekerja di Kudus saja, tapi juga ada sebagian kecil pekerja di 

Kabupaten Jepara dan Pati.Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Budi 

Hananto mengatakan, dari data pekerja tersebut, 90 persennya sudah diajukan ke Kementerian Tenaga 

Kerja dan Kementerian Sosial atau setara 184. 840 pekerja. Menurutnya, data yang dikirim sudah 

diverifikasi."Data tersebut kami kirim pada 29 September 2022. Yang merupakan pekerja aktif dan 

memenuhi syarat," ujar pria yang akrab disapa Budi kepada Betanews.id, Senin (10/10/2022).Sedangkan 

10 persen data yang belum dikirim, lanjutnya, masih terganjal berbagai kendala. Di antaranya, ada yang 

sudah berhenti bekerja, rekeningnya ada yang tidak sesuai atau mungkin ada permasalahan lain."Sebab 

tidak semua pekerja yang kami data di awal ada yang masih bekerja, tapi ada yang berhenti karena PHK. 

Ada yang rekeningnya tidak sesuai," tandasnya.Dia mengatakan, dari pekerja yang didata sudah ada 50 

persen pekerja yang sudah mendapatkan BSU atau setara 110. 219 orang. Penyaluran bantuannya 

langsung ke rekening pekerja."Nominal bantuan sebesar Rp 600 ribu, untuk satu kali pemberian yang 

disalurkan melalui bank-bank yang tergabung Himbara," bebernya.Dari data yang dikirim, kata dia, 

ternyata tidak semuanya lolos verifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian Sosial. 

Jumlah data pekerja yang tak lolos verifikasi ada 15 persen atau setara 28.810 pekerja."Yang 15 persen 

tak lolos verifikasi itu, dikarenakan pekerja tersebut ternyata juga terdaftar mendapatkan bantuan sosial 

lainnya," ungkapnya.Dia menjelaskan, BSU merupakan bantuan dari pemerintah untuk para pekerja 

akibat dampak dari kenaikan harga BBM. Kebijakan tersebut sesuai Peraturan Menteri (Permen) nomor 

10 tahu 2022.Sedangkan kriteria pekerja yang mendapatkan BSU antara lain, tentunya yang sudah 

terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan maksimal pada Juli 2022. Pekerja yang gajinya kurang 

dari Rp 3,5 juta per bulan."Tidak ASN, anggota Polri dan TNI. Serta pekerja yang belum mendapatkan 

bantuan sosial lainnya," pungkasnya. 
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Title Masuk Rekening Hari Ini! Ini Cara Cek BSU 2022 Dengan NIK Author Cnbc Indonesia 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20221010160730-4-378573/masuk-rekening-hari-

ini-ini-cara-cek-bsu-2022-dengan-nik 

Summary Anda bisa mengecek bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) 2022 

dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui laman BPJS 

Ketenagakerjaan. Pemerintah sendiri memastikan mencairkan BSU tahap 5 pada hari ini, 

Senin (10/10/2022). Bantuan sebesar Rp 600 ribu itu diberikan kepada 325 pekerja 

berpenghasilan maksimal Rp 3,5 juta perbulan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 

"Dari 403 ribu yang lolos pemadanan, 325 ribu yang kemudian di cek oleh bank kembali dari 

nomor rekeningnya," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi 

kepada CNBC Indonesia. 

 

Anda bisa mengecek bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) 2022 dengan 

menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui laman BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah 

sendiri memastikan mencairkan BSU tahap 5 pada hari ini, Senin (10/10/2022). Bantuan sebesar Rp 600 

ribu itu diberikan kepada 325 pekerja berpenghasilan maksimal Rp 3,5 juta perbulan yang tersebar di 

berbagai wilayah Indonesia."Dari 403 ribu yang lolos pemadanan, 325 ribu yang kemudian di cek oleh 

bank kembali dari nomor rekeningnya," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar 

Sanusi kepada CNBC Indonesia. Penerima BSU tidak diperbolehkan memiliki status sebagai PNS, Polri dan 

TNI. Menurutnya, syarat utama adalah penerima BSU hanya pekerja dengan gajinya di bawah Rp 3,5 juta 

per bulan. 
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Title Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Gelar Konfrensi Pers, Tentang 

Perpanjangan Masa Berlaku 10 Tahun 

Author _noname 

Media Siaga Online Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.siagaonline.com/read-600-80750-2022-10-10-imigrasi-kelas-i-tanjungpinang-

gelar-konfrensi-pers-tentang-perpanjangan-masa-berlaku-10-tahun.html 

Summary Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang gelar konferensi pers terkait dengan adanya program 

pembentukan team Pora yang sedang dilakukan oleh Imigrasi Tanjungpinang sekaligus 

memberikan informasi tentang perpanjangan masa berlaku 10 tahun, di Aula Van Deer Ka 

Imigrasi Tanjungpinang, Senin ( 10/10/2022 ). Kepala kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang 

Khairil Mirza mengatakan, ini adalah ajang silaturahmi dengan rekan-rekan media dan 

dilanjutkan dengan kegiatan team Pora ( Pengawasan Orang Asing ) di Kantor Walikota 

Tanjungpinang. "Team Pora ini adalah team pembentukan pengawasan orang asing wilayah 

kerjanya di Tanjungpinang," katanya. Disebutkan dalam Pasal 2A ayat (2) Permenkumham 

Nomor 18 Tahun 2022, paspor biasa (elektronik dan non-elektronik) dengan masa berlaku 

paling lama 10 tahun hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 

(tujuh belas) tahun atau sudah menikah. 

 

 

 

Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang gelar konferensi pers terkait dengan adanya program 

pembentukan team Pora yang sedang dilakukan oleh Imigrasi Tanjungpinang sekaligus memberikan 

informasi tentang perpanjangan masa berlaku 10 tahun, di Aula Van Deer Ka Imigrasi Tanjungpinang, 

Senin ( 10/10/2022 ).Kepala kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Khairil Mirza mengatakan, ini adalah 

ajang silaturahmi dengan rekan-rekan media dan dilanjutkan dengan kegiatan team Pora ( Pengawasan 

Orang Asing ) di Kantor Walikota Tanjungpinang."Team Pora ini adalah team pembentukan pengawasan 

orang asing wilayah kerjanya di Tanjungpinang," katanya.Sejak bulan April sudah banyak berita orang 

asing , pihaknya juga ada beberapa team termasuk dinas dari Kemenaker, Pariwisata, TNI-POLRI dan Bea 

Cukai, untuk bertukar informasi.Di sini juga merupakan sektor pariwisata dan industri jadi pihaknya yakin 

semuanya. kita harus ada peran di samping pelayanan juga ada pengawasan, itu yang menjadi 

konsentrasi utama pada team Pora, ujar Mirza.Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 

18 Tahun 2022 merupakan perubahan dari Permenkumham Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa 
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dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.Disebutkan dalam Pasal 2A ayat (2) Permenkumham Nomor 18 

Tahun 2022, paspor biasa (elektronik dan non-elektronik) dengan masa berlaku paling lama 10 tahun 

hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah 

menikah. Selain kategori tersebut, paspor diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Team Pora yang 

akan di bentuk ini untuk melakukan pengawasan baik di perusahaan maupun patroli laut bersama unsur 

-unsur terkait yang tergabung di dalamnya."Dalam pembentukannya Team Pora terdiri dari Team 

gabungan didalamnya ada TNI-POLRI dan unsur terkait semua akan kita libatkan pengawasan gabungan 

di perusahaan dan juga melaksanakan patroli laut serta melakukan pengawasan tepi laut dengan unsur 

terkait," terang Mirza."Sesuai arahan dari Dirjen Kemenkumham agar masyarakat saat ini untuk bersabar 

karena saat ini pihaknya sedang melakukan perubahan sistem, yang dimana sistemnya saat ini 5 tahun 

belum ada perubahan dan juga menyangkut PNBP belum ada keputusan, apakah tetap atau kenaikan 

PNBP itu sendiri dan ada jenis paspor yaitu paspor biasa dan paspor elektronik, ketika ada masyarakat 

sudah terlanjur buat Paspor biasa bisa juga melakukan pergantian E - paspor. ketika sudah menjadi 

perubahan 10 tahun pasti bisa juga di rubah sesuai keinginan masyarakat," imbuh Mirza.Mungkin nanti 

apakah ada perubahan kita tunggu petunjuk teknis dari pusat, saya yakin ini nasional tidak hanya di 

Tanjungpinang. Seluruh Imigrasi ketika sudah perubahan sistem pasti semua akan dilakukan 10 

tahun.Namun demikian apabila masyarakat yang sudah membuat paspor sampai tahun 2027 masih tetap 

berlaku, dan juga masyarakat ingin menggantikan bisa melakukan pergantian paspor apabila sistemnya 

berlaku 10 tahun."Pemerintah tidak melarang masyarakat lakukan pergantian paspor, tidak akan ada 

hambatannya. yang sudah membuat sampai ke masa berlaku. Ini adalah wujud pemerintah memberikan 

pelayanan terhadap masyarakat," ujar Mirza.Mirza, menambahkan,Untuk biaya pembuatan paspor 

dengan kategori paspor biasa sebesar Rp 350.000(tiga ratus lima puluh ribu rupiah),paspor Elektronik 

sebesar Rp 650.000(enam ratus lima puluh ribu rupiah)."Jika ada masyarakat ingin membuat paspor 

secara cepat siap dalam satu hari bayar PNBP nya sebesar Rp 1 juta(satu juta rupiah).dana tersebut masuk 

ke khas negara bukan masuk ke khas Imigrasi," ujar Mirza.Dengan sarat yang bersangkutan harus hadir 

dari pukul 8.00 wib sampai pukul 12.00 Wib. ini dilakukan agar menghindari dari pungli, pengurusan 

diluar, jelasnya."Kemudian,jika ada masyarakat yang mempunyai paspor masa berlakunya sudah habis, 

bisa dilakukan pergantian, dengan cara cukup bawa KTP dengan paspor yang lama. untuk soal biaya,tetap 

sama biaya yang telah ditentukan. pada dasarnya Paspor Umum, bisa dipergunakan untuk melancong, 

wisata dan bekerja," pungkas Mirza. 
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Title Disnaker Kabupaten Tangerang Gelar Pelatihan Petugas 

Pengantar Kerja 

Author _noname 

Media Satelitnews Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.satelitnews.com/79120/disnaker-kabupaten-tangerang-gelar-pelatihan-

petugas-pengantar-kerja 

Summary SATELITNEWS.COM, TANGERANG-Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Tangerang 

melatih 148 Petugas Pengantar Kerja, Minggu (9/10). Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang, 

Rudi Hartono memgatakan, pelatihan yang dilakukan terhadap 148 Petugas Pengantar Kerja 

ini guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi pada Bursa Kerja Khusus (BKK) 2022. Lanjut 

Rudi, dalam pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi terhadap para Petugas 

Pengantar Kerja Kabupaten Tangerang ini telah dilaksanakan sejak Rabu (5/10). Pelatihan 

yang berlangsung di Unity Building Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, ini bertujuan 

untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pada Bursa Kerja Khusus (BKK). 

 

 

 

SATELITNEWS.COM, TANGERANG-Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Tangerang melatih 148 

Petugas Pengantar Kerja, Minggu (9/10). Pelatihan yang berlangsung di Unity Building Gading Serpong, 

Kecamatan Kelapa Dua, ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pada Bursa Kerja 

Khusus (BKK).Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono memgatakan, pelatihan yang 

dilakukan terhadap 148 Petugas Pengantar Kerja ini guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi pada 

Bursa Kerja Khusus (BKK) 2022. Sehingga para petugas pengantar bisa lebih mengetahui tugas dan 

fungsinya."Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan para Petugas Pengantar Kerja 

mengenai tugas dan fungsi pada BKK baik di SMK, maupun di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)," kata Rudi 

Hartono kepada Satelit News, Minggu (9/10).Lanjut Rudi, dalam pelatihan peningkatan kapasitas dan 

kompetensi terhadap para Petugas Pengantar Kerja Kabupaten Tangerang ini telah dilaksanakan sejak 

Rabu (5/10). Katanya, hal itu telah disesuaikan dengan Permenaker No. 39 Tahun 2016 Tentang 

Penempatan Tenaga Kerja."Pada pelatihan itu kita sertakan sebanyak 148 anggota BKK yang disiapkan 

menjadi Petugas Antar Kerja," katanya.Rudi menyebutkan, para petugas pengantar kerja tersebut 

diberikan program pendidikan, untuk penguasaan teknologi ataupun aplikasi pada Bursa Kerja Khusus 

(BKK)."Para peserta juga diberikan materi mengenai penggunaan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-BKK," 
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ujarnya.Menurut Rudi, pemberian materi itu sangat penting dilakukan. Karena, mengingat mereka secara 

berkala bertugas melakukan pelaporan jumlah penempatan pekerja secara online ke Kementerian 

Tenaga Kerja dan Disnaker setempat.Rudi berharap ke depannya para Petugas Antar Kerja dapat lebih 

rutin melaporkan penempatan yang dilaksanakan oleh BKK ke Disnaker. Sehingga data penurunan angka 

pengangguran dapat secara tepat saat dilaporkan."Aplikasi tersebut nantinya dapat melaporkan 

penempatan para alumni secara online. Sehingga bisa dilihat oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas 

Tenaga Kerja di Kab/Kota," ungkapnya. 
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Title Pekerja dengan Syarat Ini Dipastikan akan Menerima BSU Tahap 5 

Rp600.000, Cek Penerima Secara Online 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095658144/pekerja-dengan-syarat-ini-

dipastikan-akan-menerima-bsu-tahap-5-rp600000-cek-penerima-secara-online 

Summary Simak pekerja ini dipastikan akan menerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 

Rp600.000, segera cek penerima secara online di link siapkerja.kemnaker.go.id. Pemerintah 

melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyalurkan BSU tahap 5 dalam 

waktu dekat. Pekerja yang telah memenuhi syarat akan langsung ditransfer BSU tahap 5 

senilai Rp600.000. Selain itu, pekerja yang memenuhi syarat akan otomatis tercatat sebagai 

penerima BSU tahap 5 Rp600. 000 di link siapkerja.kemnaker.go.id. Berikut cara cek 

penerima BSU tahap 5 Rp600. 000 secara online di link siapkerja.kemnaker.go.id. - Akses link 

resmi untuk mengecek penerima BSU tahap 5 secara online melalui 

siapkerja.kemnaker.go.id. - Login menggunakan email atau nomor Handphone. - Masukkan 

kata sandi atau password. 

 

Simak pekerja ini dipastikan akan menerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 Rp600.000, segera 

cek penerima secara online di link siapkerja.kemnaker.go.id.Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyalurkan BSU tahap 5 dalam waktu dekat.Pekerja yang telah 

memenuhi syarat akan langsung ditransfer BSU tahap 5 senilai Rp600.000.Selain itu, pekerja yang 

memenuhi syarat akan otomatis tercatat sebagai penerima BSU tahap 5 Rp600. 000 di link 

siapkerja.kemnaker.go.id.Berikut cara cek penerima BSU tahap 5 Rp600. 000 secara online di link 

siapkerja.kemnaker.go.id.- Akses link resmi untuk mengecek penerima BSU tahap 5 secara online melalui 

siapkerja.kemnaker.go.id.- Login menggunakan email atau nomor Handphone.- Masukkan kata sandi 

atau password. 
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Title Daftar UMP 2022 di 34 Provinsi Author Maria Laurent 

Media Monitor Indonesia Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://monitorindonesia.com/2022/10/daftar-ump-2022-di-34-provinsi 

Summary Berikut daftar UMP 2022 di 34 Provinsi:. Dahulu Upah Minimum Provinsi dikenal dengan 

istilah Upah Minimum Regional Tingkat I. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Setiap 

provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia besarannya akan berbeda-beda, tergantung 

kemampuan atau kebijakan daerah masing-masing. 

 

Dahulu Upah Minimum Provinsi dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional Tingkat I.Dasar hukum 

penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Upah Minimum. Setiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia besarannya akan berbeda-beda, 

tergantung kemampuan atau kebijakan daerah masing-masing. Berikut daftar UMP 2022 di 34 

Provinsi:Provinsi Aceh Rp 3.166.460 Provinsi Sumatera Utara Rp 2.522.609 Provinsi Sumatera Barat Rp 

3.512.539 Provinsi Riau Rp 2.938.564 Provinsi Jambi Rp 2.698.940 Provinsi Sumatera Selatan Rp 

3.144.466 Provinsi Bengkulu Rp 2.238.094 Provinsi Lampung Rp 2.440.486 Provinsi Bangka Belitung Rp 

3.264.884 Provinsi Kepulauan Riau Rp 3.050.172 Provinsi DKI Jakarta Rp 4.641.854 Provinsi Jawa Barat 

Rp 1.841.487 Provinsi Jawa Tengah Rp 1.812.935 Provinsi D.I Yogyakarta Rp 1.840.487 Provinsi Jawa 

Timur Rp 1.891.567 Provinsi Banten Rp 2.501.203 Provinsi Bali Rp 2.516.971 Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Rp 2.207.212 Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp 1.975.000 Provinsi Kalimantan Barat Rp 2.434.328 Provinsi 

Kalimantan Tengah Rp 2.922.516 Provinsi Kalimantan Selatan Rp 2.906.473 Provinsi Kalimantan Timur Rp 

3.014.497 Provinsi Kalimantan Utara Rp 3.016.738 Provinsi Sulawesi Utara Rp 3.310.723 Provinsi Sulawesi 

Tengah Rp 2.390.739 Provinsi Sulawesi Selatan Rp 3.165.876 Provinsi Sulawesi Tenggara Rp 2.576.016 

Provinsi Gorontalo Rp 2.800.580 Provinsi Sulawesi Barat Rp 2.678.863 Provinsi Maluku Rp 2.619.312 

Provinsi Maluku Utara Rp 2.862.231 Provinsi Papua Barat Rp 3.200.000 Provinsi Papua Rp 3.561.932. 
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Title Info Lowongan Kerja Terbaru PT Indonesia Weda Bay Industrial 

Park (IWIP), Cek Syarat Dan Cara Daftarnya - Semarangku 

Author Eko Adhi 

Wibowo 

Media Semarangku.com Reporter  

Date 10 October 2022 Tone Neutral 

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315658181/info-lowongan-kerja-

terbaru-pt-indonesia-weda-bay-industrial-park-iwip-cek-syarat-dan-cara-daftarnya 

Summary SEMARANGKU- Cek info loker PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dimana 

membuka lowongan kerja terbaru. PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) membuka 

loker atau lowongan kerja terbaru untuk berbagai formasi yang tersedia. Berikut persyaratan 

dan cara daftar loker atau lowongan kerja yang dibuka PT Indonesia Weda Bay Industrial 

Park (IWIP). Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan 

kerja pertambangan yang tersedia di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). 

 

 

 

SEMARANGKU - Cek info loker PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dimana membuka lowongan 

kerja terbaru. PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) membuka loker atau lowongan kerja terbaru 

untuk berbagai formasi yang tersedia. Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja 

yang dibuka PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Melalui Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau lowongan kerja pertambangan yang tersedia di PT Indonesia Weda Bay 

Industrial Park (IWIP)."PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) membuka kesempatan bagimu 

untuk mengisi formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada Instagram resminya. Berikut adalah 

persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park 

(IWIP) : Formasi yang dibutuhkan : 1. 
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